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كلمة رئيس الجامعة
ويطيب يل أن أرحب بمك يف جامعة قطر .إنه ملن دوايع رسوري البالغ أن أقدِّم لمك هذه الوثيقة اليت تعرض حمتويات برناجم جامعتنا ّ
املمي
ُيسعدين
ُ
ً
للطلبة .وعند استخداممك لدليل الطالب هذا ،سوف جتدون ثروة من املعلومات املفيدة اليت ستساعدمك عىل اختيار مسار دراستمك.
دور ف ّعال يف تمنية املجمتع القطري.
وتتناول حمتويات هذه الوثيقة الراكئز الرئيسية لرسالة جامعة قطر ،ويه توفري تعلمي عايل اجلودة والسيع لتحقيق ٍ
تركزي أسايس عىل املعرفة ،وتطوير املهارات
وقد مت تصممي املقررات املوجودة يف هذا الدليل ومراجعهتا وتقيميها حبيث تُليب أعىل املعايري التعلميية مع
ٍ
الالزمة للخرجي؛ يك يكون قاد ًرا عىل املنافسة اليوم يف سوق العمل ودفع مساعيه ملواصلة تعلميه العايل .إن ما تقدمه جامعة قطر هو مجموع ٌة واسعةٌ
ري مهنا عىل االعمتاد اخلاريج املستقل من اهليائت املهنية املعرتف هبا ،وقد مت وض ُع هذه الرباجم لتلبية احتياجات
من الرباجم الدراسية ،حصل الكث ُ
لكيات توفر مجموعة واسعة من اخليارات املتعلقة واملفيدة
ختصصا يف عرش
ستني
من
أكرث
وهناك
للبالد.
المطوحة
والتوجهات التمنوية
سوق العمل،
ٍ
ُّ
ً
اليت تناسب اهمتاماتمك .مكا تفتخر جامعة قطر بوجود جممتع متنوع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من املنطقة وخارجها ،يعملون مجي ًعا م ًعا يف
جو يتسم بالتساحم واالحرتام واملهنية ،واألهداف املشرتكة.
ٍ
إن احلياة اجلامعية ت ّقدم لمك ما هو أكرث بكثري من جمرد السيع للحصول عىل درجة جامعية ،فهناك مجموع ٌة متنوع ٌة من األنشطة والرباجم املتعلقة
باحلياة الطالبية واخلدمات ،واليت آ َم ُل أن تستفيدوا مهنا .وستجدون فِ َرق العمل يف القطاع األاكدميي واحلياة الطالبية يعملون سو ًيا لدمعمك؛ لتمتتعوا
بتجربة شاملة وممزية يف جامعة قطر ،وذلك خكطوة أوىل يف معلية التعمل والتطور مدى احلياة.
أمتىن أن تستفيدوا استفاد ًة اكمل ًة من هذا الدليل ملعرفة لك ما يتعلق باجلامعة وبراجمها وخدماهتا اليت ُصت خلدمة الطالب.
حننُ هنا مجي ًعا لتقدمي املساعدة لمك يف هذه الرحلة ،واليت أمتىن أن تكون جتربة غنية وممثرة لمك يف املستقبل.

حسن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر
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إدارة اجلامعة

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
رئيس رابطة رجال األمعال القطريني
عضو

مجلس األمناء

سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس جملس إدارة البنك اإلساليم

ُيعترب جملس أمناء اجلامعة أعىل سلطة إدارية يف جامعة قطر حيث
ُيرشف عىل اكفة السياسات والعمليات باجلامعة ،ويتوىل اعمتاد املزيانية
السنوية جلامعة قطر وأ ّية تعديالت رئيسية يف سياسات اجلامعة
وبراجمها األاكدميية وأ ّية تشكيالت إدارية ولوجستية أخرى.

سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر
عضو حبمك املنصب

الرئيس

األستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد البيومي
أستاذ ومستشار أاكدميي لرئيس جامعة قطر
أمني رس جملس أمناء جامعة قطر

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني
نائب األمري

نائب الرئيس

سعادة الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني
العضو املنتدب مبركز قطر للقيادات
رئيس جلنة اإلدارة التنفيذية ملجلس أمناء جامعة قطر

الرئيس
سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم

أعضاء مجلس األمناء

ُيعترب سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرمه أحد املسامهني يف دفع
النشاط البحيث لألمام ،سوا ًء عىل مستوى اجلامعة ،أو الدولة .فقبل
تعيينه لتويل منصب رئيس جامعة قطر بتارخي  15يونيو َ ،2015شغَل
سعادة الدكتور حسن الدرمه منصب نائب رئيس اجلامعة لشؤون
البحث منذ عام  2007ومت ّكن ،خالل تلك الفرتة ،من دفع جعلة البحث
يف اجلامعة ،لتصل إىل ما يه هيلع اآلن مكؤسسة أاكدميية رائدة يف
جمال حتقيق المتزي البحيث يف منطقة اخلليج ،بداللة النجاح املسمتر
للجامعة يف احلصول عىل أعىل نسبة من املنح البحثية مضن برناجم
بدمع
األولويات الوطنية للبحث وبرناجم خربة األحباث للطلبة اجلامعيني ٍ
من الصندوق القطري لرعاية البحث العيمل.
َشغَل سعادة الدكتور حسن الدرمه ع ّدة مناصب يف اجلامعة مبا يف ذلك
ورئيسا لقسم اهلندسة املدنية يف
مساعد نائب رئيس اجلامعة للبحث،
ً
لكية اهلندسة.
حصل الدكتور الدرمه عىل درجة الدكتوراه يف إدارة املشاريع اإلنشائية
من جامعة غالمورغان (حال ًيا جامعة ساوث ويلز) باململكة املتحدة،
وذلك بعد حصوله عىل درجة املاجستري يف اهلندسة املدنية من جامعة
جورجيا تك بالواليات املتحدة .وقبل ذلك ،حصل الدكتور حسن عىل
درجة الباكلوريوس يف اهلندسة املعامرية من جامعة والية نورث اكروالينا
الزراعية والتقنية بالواليات املتحدة.
لعب الدكتور حسن الدرمه دو ًرا حمور ًيا يف رمس خريطة البحث عىل
مستوى اجلامعة والدولة .أثناء معله كنائب لرئيس اجلامعة للبحث،
ط ّور ون ّفذ ِّ
بلك جناح؛ سياسات اجلامعة البحثية وإجراءاهتا وأولوياهتا،
وكذلك رمس خريطة طريق للبحث العيمل يف اجلامعة مبا ُيقق األولويات
واالسرتاتيجيات الوطنية.

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني
رئيس املجلس
سعادة الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني
نائب رئيس املجلس
سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير االقتصاد والتجارة
عضو
سعادة الدكتورة حصة سلطان اجلابــر
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
عضو
سعادة الدكتور صالح محمد النابت
وزير التخطيط التمنوي واإلحصاء
عضو
سعادة الدكتور محمد عبد الواحد احلمادي
وزير التعلمي والتعلمي العايل
عضو
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عىل درجة الباكلوريوس يف اهلندسة املدنية يف سنة  .١٩٩٠مت تعيينه بعد
والتحقَ بربناجم املاجستري يف
التخرج معي ًدا يف قسم اهلندسة املدنية،
َ
جامعة تكساس يف مدينة أوسنت يف الواليات املتحدة االمريكية وحصل
عىل درجة املاجستري يف اهلندسة املدنية يف سنة  ،١٩٩٣مث بعد ذلك
حص َل عىل درجة الدكتوراه يف اهلندسة املدنية من نفس اجلامعة يف سنة
َ
.١٩٩٩
مت تعيينه بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه؛ أستا ًذا يف قسم اهلندسة
املدنية يف جامعة قطر ،وتقلد عد ًدا من املناصب اإلدارية خالل هذه الفرتة،
فقد مت اختياره منس ًقا لربناجم السنة التأسيسية يف لكية اهلندسة من
٢٠٠١إىل  ،٢٠٠٣ومت تعيينه بعد ذلك معي ًدا لشوئن الطالب يف اجلامعة
يف  ،٢٠٠٣ومساع ًدا لنائب الرئيس لشوئن الطالب يف سنة  .٢٠٠٤ويف
سنة  ٢٠٠٧مت تعيينه نائ ًبا لرئيس اجلامعة لشوئن الطالب واسمتر يف
معله حىت .٢٠١٥
ويشغل األنصاري حال ًيا منصب نائب الرئيس للشؤون األاكدميية وخالل
عدد من املشاريع واللجان عىل مستوى اجلامعة
فرتة معله شارك يف ٍ
والدولة ،مثل :مرشوع تطوير جامعة قطر وجلنة معادلة الهشادات ،وهو كذلك
عدد من امجلعيات والنقابات املهمتة مبجاالت التعلمي واهلندسة.
عض ٌو يف ٍ

عالوة عىل ذلك ،مت تأسيس العديد من املراكز أثناء توليه منصبه السابق،
مهنا :مركز أحباث الغاز ،ومركز قطر لدراسات السالمة املرورية ،ومركز
قطر لالبتاكرات التكنولوجية (كيومك) ،وخمترب الكندي لبحوث احلوسبة،
ومركز أحباث حيوانات املخترب ،ومركز أحباث احليوية الطبية .مكا أرشف
الدكتور حسن عىل تدشني مبىن مجمع مراكز األحباث جبامعة قطر.
تمشل جهود واهمتامات الدكتور حسن الدرمه البحثية؛ إنتاجية املشاريع
اإلنشائية ،وحتسني املرشوع ،العقود القانونية واملشرتيات .فاز يف عام
 2009مع فريقه البحيث ،بأفضل ورقة حبثية لتلك السنة يف جملة هندسة
وإدارة اإلنشاءات اليت تصدرها مجعية املهندسني املدنيني األمريكية ،وهو
عض ٌو يف العديد من امجلعيات واملنمظات املهنية الدولية.

نواب الرئيس
الدكتور خالد بن ناصر اخلاطر
نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة
يتوىل نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة مسؤولية اإلرشاف العام عىل
الشؤون اإلدارية واملالية.
حصل الدكتور اخلاطر عىل درجة الباكلوريوس يف احملاسبة من جامعة
قطر عام  ،1989وعىل درجة املاجستري من جامعة سانت لويس -أمرياك يف
العام  ،1996وعىل درجة الدكتوراه من جامعة دندي -بريطانيا يف العام
 .1999مكا حصل عىل جائزة الدولة التجشيعية يف جمال احملاسبة يف
العام  .2012ويعمل حال ًيا معي ًدا للشؤون األاكدميية بلكية أمحد بن دمحم
ً
مشارك يف قسم احملاسبة بلكية اإلدارة واالقتصاد
العسكرية ،وأستا ًذا
جبامعة قطر .مكا معل معي ًدا باإلنابة للكية اإلدارة واالقتصاد جبامعة قطر
ً
ووكيل لللكية ومساع ًدا للعميد (.)٢٠٠٥-٢٠٠٠
()٢٠٠٥/٢ - ٢٠٠٣/٦
مكا معل مدي ًرا لربناجم املاجستري يف إدارة األمعال باجلامعة (- 2003
 ،)2005وأستا ًذا زائ ًرا جبامعة هيوسنت يف  ،2006وتوىل رائسة جملس
رئيسا ملجلس
إدارة امجلعية العملية لملحاسبة ( ،)2009 - 2004واكن
ً
إدارة مجعية احملاسبني القانونيني القطرية (.)2011 - 2008
شارك يف الكثري من اللجان عىل مستوى جامعة قطر .وقد أجنز العديد
من األحباث والدراسات والندوات يف جمال مهنة احملاسبة واملراجعة
والتعلمي يف دولة قطر ،ومعل كعضو جملس إدارة يف العديد من املجالت
العملية ،وعضو جلنة ُّ
التظلات هبيئة قطر لألسواق املالية ،وعضو جلنة
ُّ
التظل الرضييب ،وعضو جملس إدارة مركز الدوحة الدويل حلوار األديان
( ،)2008-2014وعضو جلنة مرشوع اخلدمة الوطنية القطري (2009
 ،)-2011وعضو جلنة إنشاء هيئــة مضــان للجودة واالعمتــاد يف التعلمي
العالـي ( .)2015-2016وهو حال ًيا عضو جلنة سياسات التعلمي العايل،
وعضو جلنة اإلطار الوطين لملؤهالت يف وزارة التعلمي والتعلمي العايل.

الدكتور خالد اخلنجي
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
يتوىل نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب مسؤولية اإلرشاف العام عىل
قطاع شؤون الطالب يف جامعة قطر ،مبا يف ذلك مهام القبول والتجسيل
والجسَّلت األاكدميية واحلياة الطالبية واألنشطة داخل احلرم اجلاميع
ِ
َّ
والدمع األاكدميي للطلبة واكفة اخلدمات الطالبية ذات الصلة.
شغل الدكتور خالد اخليجن منصب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
يف جامعة محد بن خليفة ،حيث اكن ّ
يتول اإلرشاف عىل شؤون الطالب،
مبا يف ذلك استقطاب الطالب ،القبول والتجسيل ،باإلضافة إىل بعض
مكستشار أول يف مكتب التطوير
مع َل
جوانب احلياة الطالبية .وقبل ذلكَ ،
ٍ
املؤسيس التابع لشبكة اجلزيرة اإلعالمية ،حيثُ توىل مسؤولية تنفيذ
مبادرة التخطيط االسرتاتيجي يف الشبكة.
مكا معل اخليجن مدي ًرا ملركز اإلرشاد الطاليب يف جامعة قطر ،وأرشف
عىل تطوير اسرتاتيجية شؤون الطالب بد ًءا من تطوير املفاهمي؛ عرب
ً
ووصول إىل تنفيذ االسرتاتيجية عىل مستويات
سلسلة من ورش العمل
كعضو يف اهليئة التدريسية لقسم العلوم النفسية
خمتلفة .مكا معل
ٍ
جبامعة قطر.
حيمل الدكتور اخليجن هشادة الباكلوريوس يف الرتبية من جامعة قطر.
ٌ
حاصل عىل درجة املاجستري يف اإلرشاد وتمنية املوارد البرشية
مكا أنه
من جامعة كولورادو ،وعىل درجة الدكتوراه يف عمل النفس اإلرشادي من
جامعة متبل يف فيالدلفيا ،باإلضافة إىل هشادة ماجستري إدارة األمعال
من لكية لندن لألمعال.
َّ
خبربات واسعة يف جماالت :التعلمي العايل وشؤون
يمتت ُع الدكتور خالد
ٍ
الطالب ،وإدارة ووضع االسرتاتيجيات والتطوير املؤسيس ،باإلضافة إىل
تمنية املوارد البرشية والتدريب واإلرشاد الفردي واإلرشاد املهين.

الدكتور عمر األنصاري
نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية
التحق الدكتور معر األنصاري بلكية اهلندسة يف جامعة قطر ،وحصل
8
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فقد أصبح الدكتور العامدي؛ املدير املؤسس ملعهد البحوث املحسية
االجمتاعية واالقتصادية يف جامعة قطر ،وهو مرك ٌز مزده ٌر للبحوث م ّ
لكفٌ
جماالت هت ّم املجمتع القطري.
بإجراء مسوح أاكدميية عالية اجلودة يف
ٍ
وشغل الدكتور العامدي عام  2014منصب نائب الرئيس املساعد لعمليات
البحث ،حيثُ ُ ّ
كف باإلرشاف عىل معل مراكز األحباث امخلسة .ويف
العام  2015شغل منصب نائب رئيس اجلامعة للبحث باإلنابة .مت تعيني
رئيسا لالسرتاتيجية والتخطيط باجلامعة يف عام .2016
الدكتور العامدي
ً
ويف خارج إطار جامعة قطرُ ،ع ّي الدكتور العامدي بني العامني 2003
و 2004مدي ًرا ملعهد التعلمي يف املجلس األعىل للتعلمي الذي اكن حديث
املنشأ حينذاك ،ع ً
ملا أن معهد التعلمي قد تط ّور خالل واليته ل ُيصبح منمظة
قوية ُ
تض ُّم  200موظ ًفا وأقسا ًما متعددة االختصاصات.
تعكس اهمتامات الدكتور العامدي يف جمال األحباث ومنشوراته
وعروضه يف املؤمترات؛ اهمتامه بعمل اللغويات االجمتاعية ،ومؤخ ًرا
مبجال البحث املحسي .يرتأس الدكتور درويش حال ًيا اللجنة االستشارية
العملية لرابطة مسح القمي العاملية ،وهو عض ٌو يف اللجنة االستشارية
العملية ُ ٍّ
لك من مبادرة الباروميرت العريب واملعهد اجلاميع األورويب.

األستاذة الدكتورة مرمي علي املعاضيد
نائب رئيس اجلامعة للبحث والدراسات العليا
مكدير ملركز املواد املتقدمة
األستاذة الدكتورة مرمي العيل املعاضيد ،معلت
ٍ
يف جامعة قطر ،وأسست برناجم املاجستري يف علوم وتكنولوجيا املواد.
َّ
تلقت هشادة الدكتوراه يف الفزيياء (علوم املواد) من جامعة اإلسكندرية،
وانضمت إىل قسم الفزيياء يف جامعة قطر يف العام
مرص يف عام 2001
َّ
نفسه.
لدى األستاذة الدكتورة مرمي خربة طويلة ومعرتف هبا دول ًيا يف جمال
البولميرات وتوصيفها ،وكذلك يف جمال املركبات الدقيقة وتقنيات
وتكنولوجيا النانو .ولدهيا أكرث من  120حبث دويل يف مطبوعات عاملية
مجموعة من الفصول والكتب
ومؤمترات دولية وحملية باإلضافة إىل
ٍ
املطبوعة وبراءات االخرتاع .وللدكتورة املعاضيد العديد من املنح البحثية،
ٌ
مشاريع متنوعة مع العديد من اجلامعات
ومشارك يف
رئييس
ويه باحثٌ
ٌ
ٍ
مجموعة من
يف
و
عض
ويه
والعاملية،
احمللية
والرشاكت
واملؤسسات
ٍ
ٌ
امجلعيات يف جماالت العلوم واالدارة.
قامت بتدريس العديد من املقررات الدراسية عىل مستوى اجلامعة
والدراسات العليا ،باإلضاف ِة إىل إرشافها عىل العديد من رسائل
الدراسات العليا يف جامعة قطر وخارجها.
وقدمت األستاذة الدكتورة املعاضيد العديد من االستشارات وحلقات
متنوعة من ّ
املنظات مثل :الصناعة ووزارات الدولة
ملجموعة
العمل
ٍ
ٍ
ترأست واكنت عض ٌو يف العديد من اللجان يف الدولة
واملجمتع.
َ
ٍِّ
مكحك للعديد من املجالت العملية واملؤمترات.
وخارجها ،مكا معلت
من بني اجلوائز العديدة اليت َّ
تلقهتا ،جائزة الدولة يف الفزيياء يف ،2010
وجائزة ُّ
المتي يف البالستيك من االحتاد اخلليجي للبرتوكمياويات يف
 ،2014وجائزة ُّ
المتي القيادي لملرأة (اإلرشاد) من املؤمتر واملعرض
قيادي
اهلنديس للرشق االوسط يف  .2015باإلضافة إىل كوهنا عض ٌو
ٌ
يف فريق البريق للتعلمي احلاصل عىل جائز ة �World Innovation Sum
 mit for Educationيف .2015

الدكتور إيغون توفت
نائب رئيس اجلامعة للعلوم الطبية والصحية
خبربات قمية يف قيادة وتأسيس ُك ّيات
يأيت الدكتور توفت جلامعة قطر
ٍ
الطب ،حيثُ اكن العميد املؤسس للكية الطب جبامعة آلبورغ (- 2010
 )2014ويه أحدث لكية طب ُأسست يف الدمنارك .شغل ساب ًقا منصب
العميد املساعد للكية اهلندسة والعلوم والطب ،ومن أمه مسامهاته خالل
تلك املرحلة؛ استحداث ودجم املسار الطيب بالتخصصات الصناعية
( ،)2006واستحداث ختصيص العلوم الرياضية ( )2007وماجستري
العلوم الرسيرية والتقنية (.)2008
لعب دو ًرا رياد ًيا يف املجال الطيب ،حيثُ شغل ع ّدة مناصب قيادية
مبستشىف جامعة آلبورغ منذ عام  ،1996أمهها مدير لكية البحث
كعميد
العيمل الرائدة يف جمال تكنولوجيا الصحة .استحدث يف دوره
ٍ
مؤسس؛ برناجم باكلوريوس يف الطب قا ٌ
مئ عىل (مهنجية دراسة احلالة)
أسلوب يتاك َم ُل فيه املقرر الدرايس مع اخلربة العملية يف
ويعمتد عىل
ٍ
ُمعاينة احلاالت املرضية من ُذ بداية الفصل الدرايس األول .مكا قام ً
أيضا
بوضع برناجم ماجستري مدته  3سنوات يرتكز عىل معاجلة احلاالت وفق
مهنجيات (دراسة احلالة) و(املشالك واحللول).
طبيب أخصايئ يف أمراض القلب منذ عام ()1994
الدكتور توفت
ٌ
ٌ
وهو ً
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم الطبية من جامعة
أيضا
كوبهناغن عام (.)1995

الدكتور درويش العمادي
رئيس االسرتاتيجية والتطوير
بدأ الدكتور درويش العامدي مسريته املهنية يف حقل التعلمي العايل منذ
 30سنة ومعمظها يف جامعة قطر ،حيثُ ش َغ َل مناصب أاكدميية قيادية
خمتلفة .بعد خترجه من جامعة أدنربة ،إسكتلندا ،وني ِل ِه درجة الدكتوراه
يف اللغويات عام ُ ،1986ع ّي الدكتور العامدي أستا ًذا مساع ًدا يف العام
ً
مشارك يف العام  1992يف قسم اللغة اإلجنلزيية
 ،1986مث أستا ًذا
واللغات األوروبية احلديثة .ويف تلك الفرتة ،تبوأ الدكتور العامدي ً
أيضا
عد ًدا من األدوار األاكدميية القيادية ال ُعليا يف جامعة قطر ،ومهنا منصب
نائب العميد ( )1992ومنصب العميد ( )2000 - 1995يف لكية العلوم
واإلنسانيات ومعيد الدراسات العليا (.)2003 - 2000
وجت ُدر اإلشارة إىل أن أول برناجم للخرجيني يف جامعة قطر  -ماجستري
إدارة األمعال  -قد ُأطلق خالل واليته عام  .2002أما يف العام ،2008
9

الهيكل اإلداري
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دليل الجامعة
المكاتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

 - ITSمكتب املساعدة

44033456

helpdesk@qu.edu.qa

الربناجم التأسييس

44035300

foundation@qu.edu.qa

الطوارئ الصحية

44035050

hhashad@qu.edu.qa

العيادة الطبية

44033285/ 3290

hhashad@qu.edu.qa

املكتب القانوين

44033010

labibg@qu.edu.qa

املكتبة

44034050

library@qu.edu.qa

إدارة اإلساكن اجلاميع

44033160

housing@qu.edu.qa

إدارة األنشطة الطالبية

44033800

studentactivities@qu.edu.qa

إدارة التدقيق الداخيل

44033099

إدارة التجسيل

44033777

registrationdir@qu.edu.qa

إدارة اخلدمات الطالبية

44033838

studentservices@qu.edu.qa

إدارة العالقات اخلارجية

44033050

ccer@qu.edu.qa

إدارة العمليات واملرافق اجلامعية

44033500

bodhelpdesk@qu.edu.qa

إدارة القبول

44033737

admissiondir@qu.edu.qa

إدارة املالية

44033111

Finance@qu.edu.qa

إدارة املشرتيات

44033222

Procurement@qu.edu.qa

إدارة املوارد البرشية

44033240

hroffice@qu.edu.qa

برناجم المتزي األاكدميي

44034990

quhonors@qu.edu.qa

برناجم العلوم الرياضية

44034960

sportscience@qu.edu.qa

برناجم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

44034584

arabicprogram@qu.edu.qa

برناجم املتطلبات العامة

44034043/ 4044

quccprogram@qu.edu.qa

جامعة قطر -البدالة

44033333

info@qu.edu.qa

خدمات تكنولوجيا املعلومات

44033400

helpdesk@qu.edu.qa

طوارئ األمن

44036999

طوارئ احلريق

44033999

قسم اإلدارة والتسويق

44035033/ 5034

manmark@qu.edu.qa

قسم اإلرشاد والتوجيه

44033751/ 2752

studentrecruitment@qu.edu.qa

قسم اإلعالم

44034860

headdepmasscommunication@qu.edu.qa

قسم األدب اإلجنلزيي واللسانيات

44034900

malghadeer@qu.edu.qa
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المكاتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

قسم التبادل الطاليب

44033813

studentexchange@qu.edu.qa

قسم التحويل

44033744/ 3745

transfer@qu.edu.qa

قسم التجسيل

44033740/ 3789

registrations@qu.edu.qa

قسم التطوير الطاليب

44033806

studentdevelopment@qu.edu.qa

قسم التواصل مع الطلبة

44034444

studenthelp@qu.edu.qa

قسم اجلداول الدراسية

44033791/ 3785

schedules@qu.edu.qa

قسم اخلدمات األولية

44033862/ 3790

primaryservices@qu.edu.qa

قسم اخلدمات الغذائية والضيافة

44033865

foodservices@qu.edu.qa

قسم الدراسات اإلسالمية

44034470

islamicstudies@qu.edu.qa

قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

44034450

dawa@qu.edu.qa

قسم الرياضة والرتفيه

44033807

sports@qu.edu.qa

قسم الرياضيات واإلحصاء والفزيياء

44034600

math-physics@qu.edu.qa

قسم الجسالت واألرشيف

44033796/ 3775

records@qu.edu.qa

قسم الشؤون الدولية

44034957/ 4941

iap@qu.edu.qa

قسم الطلبة الدوليني

44033868/ 3869

internationalstudents@qu.edu.qa

قسم العلوم االجمتاعية

44034750

headdeptsocsci@qu.edu.qa

قسم العلوم اإلنسانية

44034700

headdephumanities@qu.edu.qa

قسم العلوم البيولوجية والبيئية

44034530

biology@qu.edu.qa

قسم العلوم الصحية

44034800

health@qu.edu.qa

قسم العلوم النفسية

44035200

psych@qu.edu.qa

قسم العامرة والتخطيط العمراين

44034340

architecture-urban@qu.edu.qa

قسم الفعاليات والرباجم اخلاصة

44033826

annualevents@qu.edu.qa

قسم القبول

44033733/ 3741

admission@qu.edu.qa

قسم القبول يف الدراسات العليا

44033750

graduate@qu.edu.qa

قسم الكتب الدراسية

44033840/ 3849

textbooks@qu.edu.qa

قسم الكميياء وعلوم األرض

44034650

headdepchemistry@qu.edu.qa

قسم اللغة العربية

44034820

headdeparabic@qu.edu.qa

قسم املالية واالقتصاد

44035080

fin-econ@qu.edu.qa

قسم احملاسبة ونظم املعلومات

44035051

accounting@qu.edu.qa

قسم املنح الدراسية

44033747/ 3748

scholarships@qu.edu.qa

قسم اهلندسة الكهربائية

44034200

electrical@qu.edu.qa
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المكاتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

قسم اهلندسة الكمييائية

44034130

che@qu.edu.qa

قسم اهلندسة املدنية

44034170

civil@qu.edu.qa

قسم اهلندسة املياكنيكية

44034300

mecheng@qu.edu.qa

قسم ذوي االحتياجات اخلاصة

44033843/3854

specialneeds@qu.edu.qa

قسم صندوق الطلبة واملساعدات املالية

44035972/5963

studentfund@qu.edu.qa

قسم عالقات اخلرجيني

44033059/3071

alumni@qu.edu.qa

قسم علوم وهندسة احلاسب

44034240

cs@qu.edu.qa

لكية اإلدارة واالقتصاد

44035000

bus-econ@qu.edu.qa

لكية اآلداب والعلوم

44034500

cas@qu.edu.qa

لكية الرتبية

44035100

Dean-Edu@qu.edu.qa

لكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

44034400

shariadean@qu.edu.qa

لكية الصيدلة

44035550

pharmacy@qu.edu.qa

لكية القانون

44035252

law@qu.edu.qa

لكية اهلندسة

44034100/4104

dean-eng@qu.edu.qa

جملس أعضاء هيئة التدريس

44034018

fs22@qu.edu.qa

مركز االتصال الطاليب

44034444

studenthelp@qu.edu.qa

مركز اإلرشاد األاكدميي واستبقاء الطالب

44033875

caar@qu.edu.qa

مركز اإلرشاد الطاليب

44033755

studentcounseling@qu.edu.qa

مركز اخلدمات املهنية

44033883

careerservices@qu.edu.qa

مركز الدراسات البيئية

44033939

esc@qu.edu.qa

مركز دمع تعمل الطالب

44033870

learningcenter@qu.edu.qa

مركز معاجلة الغاز

44034370

gpc@qu.edu.qa

معمل الكتابة

44035347

writinglab@qu.edu.qa

معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحس ّية

44033020

sesri@qu.edu.qa

مكتب البحث األاكدميي

44033919

olfat@qu.edu.qa

مكتب الرباجم األاكدميية وتقيمي خمرجات التعلمي

44034007

aploa@qu.edu.qa

مكتب البعثات

44034009

quscholarships@qu.edu.qa

مركز التعلمي املسمتر

3925-4403

continuingeducation@qu.edu.qa

مكتب التمنية املهنية وتطوير معليات التعلمي

44034030

ofid@qu.edu.qa

مكتب املساعدة -املوارد البرشية

44033366

hrdesk@qu.edu.qa

مكتب إدارة اجلودة

44033913

oqm@qu.edu.qa
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المكاتب

الهاتف

البريد اإللكتروني

مكتب رئيس اجلامعة

44033000

president@qu.edu.qa

مكتب مساعد نائب رئيس اجلامعة لملرافق اجلامعية وتكنولوجيا
املعلومات

44033107

avpadmin@qu.edu.qa

نائب رئيس اجلامعة لشؤون اإلدارة

44033100

vpadmin@qu.edu.qa

نائب رئيس اجلامعة لشؤون البحث

44033900

vpr@qu.edu.qa

نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب

44033700

vpstudents@qu.edu.qa

نائب رئيس اجلامعة للتخطيط والتطوير املؤسيس

44033670

vpipd@qu.edu.qa

نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية

44034000

vpacademic@qu.edu.qa

وحدة الدمع األاكدميي

44033870

academicsupport@qu.edu.qa

وحدة املختربات املركزية

44033927

clu@qu.edu.qa

وحدة املواصالت

44503746

transportation@qu.edu.qa

وحدة برناجم أولياء األمور

44033768/5967

parents@qu.edu.qa

وحدة تكنولوجيا املواد

44033988
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 1مبىن األنشطة الطالبية للبنني
 2مبىن األنشطة الطالبية للبنات
 3مبىن اإلدارة العليا
 4مبىن القبول والتجسيل
 5مبىن البدع
 6خمزن الكتب الدراسية
 7إدارة العمليات
 8مواقف الباصات
 9مركز احلاسب اآليل
 10مبىن لكية اآلداب والعلوم للبنني
 11مبىن لكية اآلداب والعلوم للبنات
 12مبىن الشؤون اإلدارية
 13لكية القانون والرشيعة للبنات
 14مبىن لكية االدارة واالقتصاد
 15مبىن لكية الرتبية
 16مبىن لكية اهلندسة

 17مبىن لكية اهلندسة
 18لكية القانون
 19لكية الصيدلة
 20ورشة لكية اهلندسة
 21معامل الفنون امجليلة
 22مبين التأسييس بنني  /مكتب البحث
 /املشرتيات
العيمل
 23مبىن التأسييس للبنات
 24مركز دراسات اخلليج  -التعلمي املوازي
والتعلمي املسمتر
 25الصالة الرياضية للبنات
 26قاعة ابن خلدون
 27خدمات تكنولوجيا التعلمي  /مكتب املساعدة
 28مكتبة البنني
 29خمزن الكتب الدراسية
 30مبىن املكتبة
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

مبىن البنني الرئييس
مبىن البنات الرئييس
املدخل الرئييس
العيادة الطبية
املجسد
مدخل ومواقف البنات
قاعة الصالة
مجمع املطامع بنات
مجمع البحوث
املالعب الرياضية
مجمع الرياضات املائية
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إخالء مسؤولية
اهلدف من دليل الطالب هذا هو أن يتض ّمن السياسات األاكدميية احلالية واإلجراءات والدرجات العملية املقدمة وتوصيف املقررات ،وغريها من
ويدد هذا الدليل متطلبات احل ّد األدىن لاللتحاق باجلامعة ،وقد تتضمن الرباجم
املعلومات ذات الصلة بدراسة درجة الباكلوريوس يف جامعة قطرُ .
متطلبات إضافية .وجيب عىل الطلبة التشاور مع لكيهتم و/أو مدير الربناجم للحصول عىل قامئة شاملة ملتطلبات الربناجم /التخصص الرئييس.
الفردية
ٍ
وحيث أنه من غري املمكن لوثيقة هبذا احلجم أن تتضمن مجيع القوانني والسياسات وغريها من املعلومات اليت تتعلق بالطلبة وجبامعة قطر؛ لذلك ُيكن
مزيد من املعلومات احلالية أو الاكملة من اللكية أو القسم األاكدميي أو املكتب اإلداري.
احلصول عىل ٍ
ودليل الطالب ملرحلة الباكلوريوس حيتوي عىل أحدث املعلومات الدقيقة املتاحة للطلبة يف اجلامعة .ولكن نظ ًرا لملشالك احملمتلة عند النرش ،نود تنبيه
القراء مما ييل:
 .1األخطاء املطبعية أو التحريرية أو املشالك التكنولوجية اليت قد تكون موجودة بسبب معلية النرش ،فاجلامعة ال تتحمل أية مسؤولية عن مثل هذه
األخطاء.
 .2قد يكون هناك تأخري بني الوقت الذي تمت فيه املوافقة عىل سياسات جديدة وظهورها يف دليل الطالب.
 .3تعترب األحاكم الواردة يف دليل الطالب سارية املفعول وتط ّبق عىل الطلبة الراغبني يف احلصول عىل درجة جامعية اعتبا ًرا من الفصل الدرايس
األول من قيدمه .أما الطلبة الذين يعيدون القيد ،فسوف خيض ُعون لألحاكم والرشوط اجلديدة النافذة يف الفصل الدرايس األول لعودهتم إىل
اجلامعة.
 .4حتتفظ اجلامعة حبق تغيري أي من أحاكم هذا الدليل يف أي وقت ،مبا يف ذلك ،وليس عىل سبيل احلرص ،املقررات العملية املقدمة ومتطلبات
الدرجات العملية والرسوم وقوامئ التقومي الدرايس ،وذلك وف ًقا ملا هو مطلوب من قبل جامعة أو دولة قطر.
بشلك مطبوع وإلكرتوين عىلhttp://www.qu.edu.qa/students/catalogs :
متاح
ٍ
 .5دليل الطالب ملرحلة الباكلوريوس ٌ
ِّ
ويف حال اختالف املعلومات الواردة يف دليل الطالب اإللكرتوين عن دليل الطالب املطبوعُ ،يعترب دليل الطالب اإللكرتوين هو الوثيقة اليت حتمك وتنظم
سري العام األاكدميي احلايل.
 .6حمتوى هذا الدليل لالستخدام الداخيل فقط.
وملزيد من
 .7ورمغ ذلك ،فإن الدليل قد يصبح يف متناول اآلخرين خارج اجلامعة ،لذا حتتفظ جامعة قطر جبميع حقوق حمتويات هذه الوثيقة.
ٍ
املعلومات ،يرىج زيارة املوقع التايلhttp://www.qu.edu.qa :
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سنة قبول الطالب في اجلامعة
مجموعة حمددةٍ من متطلبات
ت ُد ُل سنة قبول الطالب يف اجلامعة عىل
ٍ
التخرج اليت سوف تُط ّبق عىل الطالب .وما مل يمت تغيريها ،فإن سنة قبول
الطالب يف اجلامعة يه السنة اليت مت قبول الطالب فهيا للدراسة يف
جامعة قطر.

مصطلحات الجامعة
املرشد األكادميي
هو عضو هيئة التدريس أو موظف اجلامعة امل ّ
لكف بتقدمي النُصح
واإلرشاد للطلبة بشأن املسائل األاكدميية .الطالب يمسى “متليق
النصيحة أو املنصوح”.

االختبارات املوحدة
وقت
يه اختبارات املقررات اليت هبا
مجموعات متعددة يمت حتديدها يف ٍ
ٍ
موحد بنا ًء عىل طلب اللكية/القسم.

التقومي األكادميي
القامئة السنوية مجليع التوارخي واملواعيد الهنائية الرمسية للعام
األاكدميي.

التخصص الدقيق
معني من
هو مجموع ٌة من املقررات اليت تحمس للطالب بالرتكزي عىل
جانب ٍ
ٍ
جمال ختصصه الرئييس يف الدراسة.

العبء األكادميي
درايس
لفصل
فهيا
الطالب
تجسيل
مت
اليت
املعمتدة
مجموع الساعات
ٍ
ٍ
معني.

املتطلبات العامة
يه املتطلبات املشرتكة مجليع طالب الباكلوريوس ،ويه هتدف لتوفري
التوسع يف براجم درجاهتم األاكدميية.
ُّ

السجل األكادميي
الجسالت املرتبطة مبارشة بتعلمي الطالب واحملفوظة يف إدارة التجسيل.

مقرر متزامن
مقرر مطلوب دراسته بالزتامن مع مقرر آخر.

وضع الطالب األكادميي
ُتدده اللوائح األاكدميية اليت ُ
حتك وضع الطالب من حيث كونه جي ًدا،
مطوي القيد.
أو ًمنذ ًرا أاكدمي ًيا أو
َ

مقرر
هو وحدة دراسية قد تستخدم احملارضة واملناقشة واملخترب واحللقة
الدراسية والدراسة املستقلة والتدريب أو غريها من أشاكل التدريس
املامثلة؛ لتهسيل ُّ
تعل الطالب.

العام األكادميي
هو الفرتة الزمنية اليت تبدأ من اليوم األول للدراسة يف الفصل الدرايس
األول (خريف) والفصول الدراسية الالحقة ،حىت آخر يوم قبل اليوم األول
للدراسة يف الفصل الدرايس األول (خريف) من السنة التالية.

اجلدول الدراسي
هو قامئة باملقررات املقدمة خالل الفصل الدرايس ُتَدد األيام،
والساعات ،ومواقع القاعات الدراسية ،وأمساء املدرسني.
ساعة دراسية معمتدة
يه تعادل حمارضة ملدة  50دقيقة ،أو ساعتني إىل ثالث ساعات يف
درايس منتظم.
فصل
املخترب أسبوع ًيا ملدة
ٍ
ٍ

فترة احلذف واإلضافة
يه الفرتة الزمنية اليت ُيكن للطلبة خالهلا تعديل جداوهلم من خالل
حذف أو إضافة املقررات أو تغيري مجموعات ملقرر ما من دون أي غرامة
مالية يف بداية لك فصل درايس.

املنهج الدراسي
هو مجموعة هيلكية من األهداف التعلميية مت بناؤها مضن مجموعة
حمددة من املقررات.

القبول
القبول الرمسي كطالب.
اخلريجون
الطلبة الذين خترجوا من جامعة قطر.

مراجعة وتدقيق الدرجة اجلامعية
الفحص املهنيج ومراجعة مدى امتثال الطلبة ملتطلبات درجهتم اجلامعية.

التظلم من طي القيد
مت َ ُ
هو آلي ٌة تحمس لطلبة الباكلوريوس ممن ّ
ط قيدمه بسبب ضعف األداء
األاكدميي؛ أن يتق ّدموا بطلب التظمل من يط القيد يف غضون  10أيام
معل من تارخي إبالغهم بيط القيد.

قسم
وحدة أاكدميية يف لكية أو وحدة إدارية يف اجلامعة.
طي القيد
إهناء جسل الطالب من اجلامعة بسبب ُسلوك غري مقبول أو حتصيل
درايس غري مريض.

حضور مقرر دراسي كمستمع
ساعات
هو إذنٌ للحضور واملشاركة يف مقرر درايس دون احلصول عىل
ٍ
دراسية معمتدة.

مقرر اختياري
هو مقرر يمت اختياره وف ًقا لتقدير الطالب ،وقد يتطلب موافقة املرشد
األاكدميي.

درجة البكالوريوس
درجة جامعية عد ُد الساعات املطلوب اجتيازها ال ُ
يقل عن .120
19

متطلبات برناجم المتزي األاكدميي و/أو الربناجم األاكدميي الرئييس.
وحيق لطلبة برناجم المتزي األاكدميي فقط من التجسيل يف مقررات المتزي
األاكدميي.

األنشطة الالمنهجية
أنشطة تطوير وتمنية املهارات القيادية اليت يه جز ٌء من حياة الطالب
ولكهنا ليست جز ٌء من الربناجم الدرايس ،مثل :األنشطة الطالبية وألعاب
القوى واملوسيىق.

البطاقة اجلامعية
يه بطاقة هوية الطالب اجلاميع اليت تنظم وتوفر استخدام املرافق
واخلدمات اجلامعية واالستفادة مهنا.

الرسوم
رسوم يدفعها الطالب مقابل خدمات ال تمشل رسوم تدريس املقررات.

غير مكتمل
درجة مؤقتة قد يطلهبا الطالب من املدرس إذا اكن حيرض احملارضات
ولكنه مل يمتكن من حضور االمتحان الهنايئ أو استمكال مجيع متطلبات
املقرر.

طلبة السنة األولى
الطلبة الذين مت قبوهلم يف جامعة قطر ،ممن مل يلتحقوا جبامعة أب ًدا ،أو
جامعة أخرى.
ممن حصلوا عىل أقل من  24ساعة معمتدة يف
ٍ
مقررات البرنامج التأسيسي
يه مقررات تأسيسية ملا قبل درجة الباكلوريوس بد ًءا من املقرر رمق
 099وأدناه .وميكن إعفاء الطلبة من هذه املقررات بعقد اختبارات حتديد
املستوى .ومقررات الربناجم التأسييس ال يمت احتساهبا يف الساعات
املعمتدة اخلاصة بالدرجة العملية ،لكن يمت احتساهبا يف املعدل الرتامكي
للربناجم التأسييس.

التخصص الرئيسي
أحد مكونات املهناج الدرايس لربناجم أاكدميي ،وهو هيدف إىل توفري
مهين معني يف الدراسة.
جمال
ختصص ما أو
دراسة متعمقة يف
ٍ
ٍ
ٍ
التخصص الفرعي
املكون الثانوي لملهناج الدرايس لربناجم أاكدميي ،وهو هيدف إىل توفري
توسع يف الدراسة يف ختصص أو جمال مهين يف
تعمق حمدود و /أو
ٍ
ٍ
الدراسة.

بدوام كامل
طالب
ٍ
وهو الطالب اجلاميع الذي يقوم بتجسيل عدد من الساعات ال يقل عن
من  12ساعة معمتدة يف فصل درايس معني ما عدا الفصل الدرايس
الصييف.

طالب دراسة املقررات
تمسية تستخدم للطلبة الذين مت قبوهلم يف جامعة قطر والذين مت
تجسيلهم يف مقررات ولكن ال يسعون للحصول عىل درجة جامعية.

وضع الطالب األكادميي (جيد) غير منذر
وضع الطالب األاكدميي يعترب “جيد” (غري منذر أاكدمي ًيا) لطالب
الباكلوريوس الذي مل حيصل بعد عىل  25ساعة حمتسبة يف املعدل
الرتامكي العام ( )GPA Hoursأو حقق املعدل الرتامكي العام 2.00
أو أعىل بعد حصوله عىل  25ساعة حمتسبة يف املعدل الرتامكي العام
( )GPA Hoursفأعىل.

طلب
هو طلب خيط للتنازل عن ،أو استثناء ،ألحد لواحئ اجلامعة أو سياساهتا
أو موعد هنايئ.
اختبار حتديد املستوى
جمال معني .ونتاجئ
هو اختبار حفص الكفاءة لتحديد قدرة الطالب يف
ٍ
اختبار حتديد املستوى يه اليت ُتدد ما إذا اكن الطالب سيلتحق باملقرر
التحضريي املتعلق باالختبار أم ال.

املعدل التراكمي العام
املعدل الرتامكي العام لدرجات مقررات جامعة قطر مضن مستوى معني
من الدراسة.
نقاط الدرجة
القمية العددية املرتبطة بلك درجة.

متطلب سابق
هو مقرر مطلوب إمكاله قبل التجسيل يف مقرر آخر معني.

طالب الدراسات العليا
الطالب الذي يدرس لالنهتاء من مستوى درجة املاجستري أو الدكتوراه.

اإلنذار األكادميي
يه حالة الوضع األاكدميي ألي طالب يف مرحلة الباكلوريوس حبيث
يكون قد أمكل عىل األقل  25ساعة دراسية حمتسبة يف املعدل الرتامكي
معدل ترامكي أقل من .2.00
( )GPA Hoursوحصل عىل
ٍ
اإلنذار التأدييب
رمسي يؤثر عىل الوضع غري األاكدميي للطالب وهو نا ٌ
جت عن
إشعا ٌر
ٌ
سلوك غري مريض.
ٍ

تعليق للتسجيل
آلية ملنع الطالب من التجسيل يف مقررات دراسية أو تليق خدمة جامعية.
شيوعا :مانع التجسيل من القبول،
وتمشل أنواع مانع التجسيل األكرث
ً
ومانع التجسيل من القسم ،ومانع التجسيل من املرشد األاكدميي ،ومانع
التجسيل بسبب الرسوم الدراسية .وجيب عىل الطالب مراجعة القسم
الذي وضع مانع التجسيل؛ من أجل الوصول إىل حل ما.

إعادة القبول
يه إعادة قبول طالب باكلوريوس الذي ترك جامعة قطر الستئناف دراسته
اجلامعية من جديد.

مقرر التميز األكادميي
هو مقرر من مضن مجموعة من املقررات اليت يمت من خالهلا تلبية
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التسجيل
معلية التجسيل يف املقررات الدراسية.

الرسوم الدراسية
الرسوم املفروضة عىل لك مقرر يف لك فصل درايس.

الطالب املنتظم/املقيد
طالب يسىع للحصول عىل درجة جامعية.
ٌ

طالب البكالوريوس
الطالب الذي يدرس من أجل احلصول عىل درجة الباكلوريوس.

طلب إعادة االلتحاق
آلي ٌة تحمس لطالب الباكلوريوس ممن مت يط قيدمه بسبب ضعف األداء
األاكدميي بتقدمي طلب إعادة االلتحاق بعد انقضاء احلد األدىن من فرتة
اإليقاف وتكون فصل درايس واحد.

الطالب الزائر
هو طالب من مؤسسة معمتدة أخرى ُيطط للتخرج مهنا وقد مت قبوله يف
جامعة قطر لفرتةٍ حمدودة.
تنبيه أكادميي
ّ
معي من
فصل
يف
نوا
ك
يمت
مل
الذين
للطلبة
رمسي
هو إشعا ٌر
ٍ
درايس ّ ٍ
ٌ
ٍ
حتقيق معدل فصيل ال يقل عن احلد األدىن لملعدل الرتامكي املطلوب
لوضع الطالب اجليد/غري منذر.

املقررات املطلوبة
مقررات أخرى غري املواد االختيارية احلرة اليت حتددها اللكية/التخصص
عىل أهنا رضورية الستمكال برناجم درجة جامعية معينة.

إنذار تأديبي
رمسي بأن سلوك الطالب ينهتك قانون الزناهة الطالبية.
هو إشعا ٌر ٌ

طالب درجة البكالوريوس الثانية
ختصص معني ،ومت قبوله
يف
الباكلوريوس
هو الطالب الذي حيمل درجة
ٍ
يف جامعة قطر للحصول عىل هشادة باكلوريوس يف ختصص خمتلف.

االنسحاب من مقرر دراسي
بعد فرتة احلذف /اإلضافةٌ ،يكن للطلبة االنحساب من مقرر درايس أو
بغرامة
أكرث قبل املوعد الهنايئ لالنحساب اخلاص بالفصل الدرايس
ٍ
مالية ،رشيطة ّأل يقل العدد اإلمجايل للساعات الدراسية املعمتدة عن
احلد األدىن املطلوب للساعات الدراسية املعمتدة يف الربناجم.
ِّ

الفصل الدراسي
كال الفصلني (اخلريف أو الربيع) مها فرتتان متتد لك مهنا ملدة 16
تقسم العام الدرايس إىل
ً
أسبوعا دراس ًيا ،وتلهيا فرتة االختبارات اليت ِّ
أساس
البت فيه وتقدميه عىل
قمسني .أما الفصل الدرايس الصييف فيمت ُّ
ٍ
سنوي.

االنسحاب من الفصل الدراسي
رمسي
بطلب
الدرايس
الفصل
يف
املجسلة
االنحساب من مجيع املقررات
ٍ
ٍ
قبل انقضاء املوعد احملدد املُعلن من قبل مكتب نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب.

تصنيف الطلبة
يمت تصنيف الطلبة يف جامعة قطر إما كطالب منتظم/مق ّيد أو كطلبة
زائرين/طلبة دراسة املقررات.

االنسحاب من اجلامعة
تعليق االلتحاق جبامعة قطر بعد املوافقة عىل ذلك رمس ًيا.

اجلدول الدراسي للطالب
هو قامئة باملقررات اليت يدرهسا الطالب يف فصل درايس معني ،وهو
حيدد األيام والساعات وأماكن القاعات الدراسية وأمساء املدرسني.

إجازة غياب
طلب إذن رمسي لرتك اجلامعة لفرتةٍ حمددة .وال جيو ُز للطالب أن يرتُك
قهرية بعد
ظروف
حتت
ٍ
ٍ
اجلامعة ألكرث من أربعة فصول دراسية متتالية إال َ
ا ُ
حلصول عىل موافقة نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب .وال ُتتسب
احلد
الفرتة اليت يقضهيا الطالب يف إجازة الغياب املعمتدة؛ مضن ِّ
األقىص لسنوات التجسيل باجلامعة.

الدراسة في اخلارج
جامعة أخرى خالل الفصل
إماكنية دراسة طالب جامعة قطر يف
ٍ
الدرايس.
كشف الدرجات
النتيجة الرمسية للتحصيل األاكدميي للطالب.

شهادة ملن يهمه األمر
ُبي آخر حالة دراسية للطالب ،مكا ُيكن أن حتتوي عىل
وثيق ٌة رمسي ٌة ت ِّ
مواعيد االختبارات الهنائية إن ُوجدت.

احملولَة
الساعات ّ
مؤسسة
الساعات الدراسية املعمتدة من املقررات واليت استُمكلت يف
ٍ
أخرى ويه مقبولة يف جامعة قطر ،وقد تكون أو ال تكون مقبول ًة يف
عملية حمددة من جامعة قطر.
درجة
السيع للحصول عىل
ٍ
ٍ
الطالب احملول
هو الطالب الذي درس يف جامعة أخرى ساب ًقا ومت قبوله يف جامعة قطر
بعد استيفا ِئ ِه لرشوط قبول الطالب احمل ّول يف جامعة قطر .والساعات
الدراسية املعمتدة يف اجلامعة اليت اكن هبا الطالب ساب ًقا ،قد تكون أو
قد ال تكون؛ قابلة للتحويل إىل جامعة قطر.
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الفصل 1

ماجستري يف االستشارات الوراثية ،أما لكية الطب فتقدم برناجم واحد
وهو الدكتوراه يف العلوم الطبية.

معلومات عن اجلامعة

ويركز الربناجم التأسييس املعاد هيلكته عام  2012عىل حتسني مهارات
اللغة والرياضيات للطلبة ،و ُيليب االحتياجات التعلميية الفردية للطلبة،
ويهسل عىل الطالب االنتقال من مستوى إىل مستوى آخر متقدم .ال
يتطلب الربناجم حصول الطلبة عىل احلد األدىن من درجات االختبارات
القياسية  IELTSأو  ،TOEFLبل يكيف للطالب احلصول عىل درجة جناح
بنسبة  %70عىل األقل للتجسيل يف اللكية/الربناجم اليت مت قبوله فيه.

وطنية يف
مؤسسة
معلت جامعة قطر منذ إنشاهئا يف عام  1973كأبرز
ٍ
ٍ
دولة قطر للتعلمي العايل ،فهي تُعترب منارة للمتزي األاكدميي والبحيث يف
املنطقة .وتض ُم اجلامعة أكرث من  15000طالب ِّ
توفر هلم بيئة جامعية
عال من الكفاءةُ ،
للتعلمي والتعمل َّ ُ
وتضُّم
أاكدميي عىل
باكدر
تمتي
مستوى ٍ
ٍ
ً
ٍ
أفضل املرافق واملصادر واخلدمات الطالبية اليت تُعزِّز األداء األاكدميي
وترفع من مستوى الطلبة.

وقد خصصت جامعة قطر موارد كبرية لتطوير البنية التحتية للقاعات
الدراسية واحلرم اجلاميع وتزويدها باملصادر القامئة عىل التكنولوجيا
احلديثة ،مثل :نظام تصوير احملارضات ،ونظام البالك بورد ،ونظام
سيسكو ويبكس ( ،)CiscoWebExووسائل التكنولوجيا املساعدة لذوي
االحتياجات اخلاصة ،وخمتربات األحباث املتقدمة ،واملباين احلديثة
بشلك
الصديقة للبيئة ،ومرافق املكتبة املجهزة جتهزيًا جي ًدا .وقد َّأثر هذا
ٍ
إجيايب عىل أساليب التدريس واسمتتاع الطلبة ببيئة التعمل.
ٍ
ريا ألكرث من  52جنسية ،معمظهم من
ويضم املجمتع الطاليب ً
تنوعا كب ً
املواطنني القطريني ،يف حني ِّ
تشك الطالبات حوايل  %77من العدد
االمجايل للطلبة.

ُ
لكيات ،يه :لكية اآلداب والعلوم ،ولكية اإلدارة
عرش
توجد باجلامعة
ٍ
واالقتصاد ،ولكية الرتبية ،ولكية اهلندسة ،ولكية القانون ،ولكية الصيدلة،
ولكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،ولكية العلوم الصحية ولكية الطب
ختصصا يف مرحلة
ولكية طب األسنان ،وتقدم تلك اللكيات أكرث من 44
ً
الباكلوريوس ،وهو املعدل األعىل للرباجم األاكدميية يف دولة قطر.
وتلزتم جامعة قطر بتلبية احتياجات سوق العمل من حمرتفني متخصصني
قامئ عىل املعرفة؛ من خالل استحداث
وتطلعات وطنية حنو
ٍ
اقتصاد ٍ
برناجما حىت
مجموعة من براجم الدراسات العليا واليت وصل عددها 41
ً
برناجما يف املاجستري ،و 3براجم يف الدبلوم ،وبرناجم
اآلن ،وتضم 27
ً
دكتور صيدلة ( ،)PharmDو 8براجم يف الدكتوراه ( ،)PhDsوبرناجمي
هشادات متخصصة ،ومجيعها تغيط القضايا الراهنة والبارزة يف دولة
قطر واخلليج.

جيا،
فميا بلغ عد ُد اخلرجيني يف جامعة قطر أكرث من  45000خر ً
فرعا
وتفتخر اجلامعة برابطة خرجيي جامعة قطر واليت تتكون من ً 15
حيو ًيا وف ّع ًال وجت ُدر اإلشارة إىل أن األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد
اهلل املسند ،الرئيس اخلامس للجامعة ،يه خرجية جامعة قطر مضن
دفعة  .1977ومن مضن أبرز خرجيي جامعة قطر كذلك صاحبة المسو
الشيخة موزا بنت نارص املسند من دفعة  ،1986إضافة إىل القادة
يف جماالت األمعال والصناعة ويف املؤسسات احلكومية والتعلميية
ومؤسسات املجمتع املدين.

وتتاح يف لكية اآلداب والعلوم  8براجم ويه :هشادة الدراسات العليا
يف عمل التآلك ،ماجستري اللغة العربية وآداهبا ،ماجستري اآلداب يف
دراسات اخلليج ،ماجستري اإلحصاء التطبييق ،ماجستري العلوم البيئية،
ماجستري علوم املواد والتكنولوجيا ،الدكتوراه يف العلوم البيولوجية
والبيئة ،الدكتوراه يف دراسات اخلليج .يف حني تقدم لكية اإلدارة
واالقتصاد  4براجم أاكدميية ويه :ماجستري إدارة األمعال ،ماجستري
التسويق ،ماجستري احملاسبة ،الدكتوراه يف إدارة األمعال ،أما لكية
الرتبية فتقدم براجم دبلوم التعلمي االبتدايئ ،دبلوم التعلمي الثانوي ،دبلوم
الرتبية اخلاصة ،ماجستري الرتبية يف الرتبية اخلاصة ،ماجستري الرتبية
يف القيادة الرتبوية ،ماجستري اآلداب يف املناجه الدراسية والتدريس
والتقيمي .وتوجد بلكية اهلندسة  8براجم ،ويه اكلتايل :الدكتوراه يف
اهلندسة ،ماجستري العلوم يف اإلدارة اهلندسية ،ماجستري العلوم يف
احلوسبة ،ماجستري العلوم يف اهلندسة البيئية ،ماجستري العلوم يف
اهلندسة الكهربائية ،ماجستري العلوم يف اهلندسة املدنية ،ماجستري
العلوم يف اهلندسة املياكنيكية ،ماجستري يف التصممي والتخطيط
العمراين .مكا تقدم لكية القانون براجم املاجستري يف القانون العام،
املاجستري يف القانون اخلاص ،وهشادة الدراسات العليا يف القانون .أما
لكية الصيدلة فتقدم الرباجم التالية :دكتور صيديل  -دوام اكمل ،دكتوراه
يف علوم الصيدلة ،ماجستري العلوم يف الصيدلة -دوام اكمل .فميا
تقدم لكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  4براجم ويه :الدكتوراه يف
الفقه وأصوله ،ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن ،ماجستري يف الفقه
وأصوله ،ماجستري يف األديان وحوار احلضارات.

التاريخ

وتقدم لكية العلوم الصحية  4براجم متنوعة ويه :الدكتوراه يف العلوم
احليوية الطبية ،ماجستري الصحة العامة ،ماجستري العلوم احليوية الطبية،

بدأت جامعة قطر بلكية الرتبية يف عام  ،1973واليت تأسست مبوجب
أمريي كأول مؤسسة وطنية للتعلمي العايل أنشئت يف دولة
مرسوم
ٍ
ٍ

الرؤية
أن تُع َرف جامعة قطر إقلمي ًيا بمتزيها النويع يف التعلمي والبحث،
وبكوهنا اخليار املفضل لطلبة العمل والباحثني وحمفزًا للتمنية االقتصادية
واالجمتاعية املستدامة لدولة قطر.

الرسالة
جامعة قطر يه اجلامعة الوطنية للتعلمي العايل يف دولة قطر اليت تقدِّم
براجم أاكدميية ذات جودة عالية للتعلمي اجلاميع والدراسات العليا،
وتقوم بإعداد خرجيني أك ّفاء قادرين عىل املسامهة بفعالية يف صنع
تضم ُنبة ممتزية ومتنوعة من أعضاء هيئة
مستقبل وطهنم وأمهتم ،مكا ُّ
التدريس امللزتمني بتجويد معلية التعلمي وإجراء الدراسات والبحوث ذات
الصلة بالتحديات احمللية واإلقلميية وتقدم املعرفة ،واإلهسام اإلجيايب يف
حتقيق احتياجات املجمتع وتطلعاته.
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قطر ،وقد هش َد المنو االقتصادي املزدهر يف البالد؛ دفعة حنو إصالح
التعلمي وتوفري فرص التعلمي ما بعد املرحلة الثانوية لملواطنني القطريني
هتدف إىل بناء قوة عاملة وماهرة من اخلرجيني املتخصصني مبا
يمتاىش مع احتياجات سوق العمل ،وااللزتام مببادئ رؤية قطر الوطنية
 ،2030واسرتاتيجية التمنية الوطنية ،واالسرتاتيجية الوطنية للصحة،
واالسرتاتيجية الوطنية للبحوث.

مكا تتضمن تلك املبادرات مركز دمع تعمل الطلبة ،ومركز اإلرشاد
األاكدميي واستبقاء الطالب ،ونظام شاكوى الطلبة ،وتدريس األقران،
وإرشاف املعمل عىل الطالب ،واإلرشاد الطاليب .تُعترب هذه اجلهود جز ًءا
من اسرتاتيجية التطوير املؤسيس اليت تضع اهمتامات لك طالب عىل
قامئة ُخططها من خالل دمع تطوير املهارات التعلميية وتعزيز كفاءهتم
كطلبة ً
أول وخرجيني فميا بعد من أجل املنافسة يف سوق العمل.

ونظ ًرا ملاكنة جامعة قطر ومركزها املمتزي مكؤسسة للمتزي األاكدميي
ُ
تمتسك اجلامعة
والبحيث بتطبيق أفضل املامرسات واملعايري الدولية؛
باحلفاظ عىل اللغة العربية ،والتارخي ،والتقاليد الثقافية لدولة قطر والعامل
اإلساليم.

وتتجسد مشاركة الطلبة يف احلياة اجلامعية يف جامعة قطر يف املجلس
المتثييل الطاليب ،والذي أنشئ خلدمة مصاحل الطلبة واملجمتع اجلاميع.

نظام التعليم في جامعة قطر

اإلصالح في جامعة قطر

يستند نظام التعلمي يف اجلامعة عىل النظام األمرييك للفصل الدرايس
والذي يتك ّون من فرتتني دراسيتني مها اخلريف والربيع ،يمت حساب
املقررات بالساعات الدراسية املعمتدة .ويتألف الفصل الدرايس من 16
أسبوعا من الدراسة باإلضافة إىل الفصل الصييف ،ويمت وضع الساعات
ً
الدراسية املعمتدة اعمتا ًدا عىل جمال املقرر.

إصالح شامل منذ عام  ،2003مع
رشعت جامعة قطر يف مرشوع
ٍ
الرتكزي عىل ثالثة أهداف رئيسية يه :االستقاللية ،واإلصالح األاكدميي،
واإلصالح اإلداري واملايل .واكن اهلدف هو حتديث براجمها األاكدميية،
وحتويل معلياهتا وإجراءاهتا اإلدارية حبيث تصبح المركزية ،وذلك مع
بقاء اهلدف احملوري ِّ
املمتثل يف السيع لتحقيق الكفاءة الشاملة وخلق
جتربة أاكدميية عظمية وحمفزة لطالهبا.

وقد ختتلف مدة فرتة الدراسة يف جامعة قطر وف ًقا ملتطلبات لك برناجم،
حبيث ال تتجاوز مدة الدراسة مثاين سنوات من تارخي القبول يف مرحلة
الباكلوريوس وأربع سنوات من تارخي القبول يف الدراسات العليا .وال
يمشل ذلك الفرتة اليت يقضهيا الطالب يف الربناجم التأسييس.

وقاد هذا املرشوع فميا بعد أمري دولة قطر الشيخ متمي بن محد آل
ثاين ،ورئيس اجلامعة األستاذة الدكتورة شيخة عبد اهلل املسند ،ومكتب
التخطيط والتطوير املؤسيس.

ويمت منح الدرجة العملية للك طالب حقق مجيع املتطلبات األاكدميية يف
ترامكي ال يقل عن  ،4/2.00يف حني تُقام
معدل
برناجمه األاكدميي مع
ٍ
ٍ
بشلك سنوي.
حفالت التخرج
ٍ

يوجه
وقد أفضت جهود اإلصالح إىل إنشاء جملس األمناء الذي ِّ
بشلك أسايس .واكنت خطة اإلصالح
سياسات ومعليات جامعة قطر
ٍ
سابقة للخطة االسرتاتيجية الشاملة للجامعة  ،2013-2009واليت سلطت
الضوء عىل الرتكزي عىل أولوية تعزيز جودة التعلمي واألحباث وخدمة
املجمتع والكفاءة املؤسسية .وضعت جامعة قطر اخلطة االسرتاتيجية
لألعوام  2016-2013واليت ارتكزت عىل أربعة جوانب رئيسية ،ويه:
إثراء جتربة الطلبة وتعزيز الفاعلية املؤسسية وبناء مسعة دولية وحتقيق
ُّ
المتي األاكدميي.
ويف ديمسرب  ،2017وضعت جامعة قطر اخلطة االسرتاتيجية لألعوام
 2022-2018وحددت مجموعة من القمي لتحقيق أهدافها يه :المتزي
واحلرية األاكدميية والزناهة والتنوع واالبتاكر واملسؤولية املجمتعية،
وستعمل االسرتاتيجية اجلديدة عىل وضع جامعة قطر يف موقع املؤسسة
التعلميية املبادرة والرائدة ،واليت تقود التعلمي العايل يف قطر ،من خالل
توفري تعلمي أاكدميي ممتزي ،يتناول حتديات العرص احلايل ،وير ّك ُز عىل
تلبية االحتياجات الوطنية ،خبطوات واثقة ،حنو بناء جممتع يعمتد اقتصاد
املعرفة .مكا ستعمل االسرتاتيجية عىل تعزيز الفرص أمام الطالب
بشلك
القطريني ،وتهسيل التحاقهم باجلامعة ،لتحصيل التعلمي العايل
ٍ
عام ،مع الرتكزي عىل جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات،
ومضان تلبية الرباجم املقدمة الحتياجات سوق العمل احلالية واملستقبلية.

لغة التواصل
دخلت العديد من التغيريات ِّ
حي التنفيذ يف جامعة قطر ابتداء من ربيع
عام  .2012فمت إعفاء طلبة الرباجم اليت تدرس باللغة العربية من متطلبات
الربناجم التأسييس ،وسيمت تقدمي براجم أخرى لغة تدريهسا اللغة العربية
عملية إضافية ،مبا يف ذلك الشؤون الدولية واإلدارة واالقتصاد.
لدرجات
ٍ
ٍ
وتبىق اللغة العربية يه اللغة الرمسية للتواصل اإلداري يف اجلامعة.
وتسىع اجلامعة إىل توفري العديد من ساعات املقررات بقدر اإلماكن،
استنا ًدا إىل ِ
السعة االستيعابية يف التخصصات املختلفة .مكا يسمتر
القبول يف مجيع براجم اجلامعة بنا ًء عىل القدرة التنافسية لملتقدمني
والسعة االستيعابية للربناجم األاكدميي ،ومع ذلك ،فيجب عىل مجيع
الطلبة التجسيل يف مقررات املتطلبات العامة .وميكن االطالع عىل
املعلومات اخلاصة باملتطلبات العامة عىل املوقع اإللكرتوين جلامعة قطر.
وتواصل اجلامعة مسؤولية تعزيز اللغة العربية ،والتارخي ،والثقافة،
والتقاليد من خالل الرباجم اليت تقدمها لكية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،وبرناجم اللغة العربية ،واملناسبات واالحتفاالت ،ومهنا :يوم
اللغة العربية والقرية الثقافية.

واكن أحد اجلوانب اهلامة لعملية اإلصالح هو تعزيز الزتام اجلامعة
جتاه طالهبا .مفن خالل تنفيذ عدد من املبادرات واالسرتاتيجيات،
مثل :الربناجم التأسييس املعاد هيلكته ،والسياسات املعدلة لإلنذارات
األاكدميية واستبقاء الطلبة ،وبرناجم اخلربة اجلامعية لطلبة السنة األوىل
يف اجلامعة ،فإن جامعة قطر تعزز من فرص حتفزي وجناح الطلبة.

ميتد دور جامعة قطر من خالل برناجم اللغة العربية
باإلضافة إىل ذلكُّ ،
لغري الناطقني هبا ،والذي يدرس فيه طلبة من خمتلف أحناء العامل ،وهو
مزتامن
بشلك
عبار ٌة عن برناجم مك ّثف يف اللغة العربية ملدة عام ،وينظم
ٍ
ٍ
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ويقد ُم الربناجم عدة
ٍ
زيارات إىل املواقع الثقافية والتارخيية يف دولة قطرِّ .
مستويات مهنا مبتدأ ومتوسط ومتقدمِّ ،
ويرك ُز عىل وظائف اللغة ومهارات
التواصل املتعلقة بالتحدث ،والقراءة ،والكتابة ،واالسمتاع والفهم.

الطلبة
تفخر جامعة قطر بطالهبا وخرجيهيا ،واكنت قد بدأت بعدد  150طال ًبا يف
عام  ،1973وتزايد عددمه إىل ما مجموعة حوايل  21474طالبا يف العام
األاكدميي  .2019-2018وتلزتم اجلامعة بضامن منط احلياة يف احلرم
اجلاميع كبيئة ثرية لتجشيع العمل التطويع ،واملسؤولية املدنية ،والقيادة.
ويشارك طلبة جامعة قطر بفعالية يف العديد من املناسبات الوطنية
ونشاطات خدمة املجمتع ،مثل :معرض قطر املهين ،وختطيط وتنفيذ
املشاريع اخلريية يف األعياد ،وتنظمي حفل اليوم الوطين يف جامعة قطر،
باإلضافة إىل العديد من امجلعيات واألندية األاكدميية والالصفية .مكا
أصبحت العديد من الفعاليات الطالبية واألنشطة الالصفية ،مثل :القرية
الثقافية ،ويوم الرعاية والتدريب ،وكذلك يوم األندية الطالبية؛ مضن
الفعاليات الدامئة يف التقومي األاكدميي.

البحث
ً
جمال له أولوية ُقصوى ويتطلب التطوير
تعتب جامعة قطر البحث العيمل
ِ
والتوسع لصاحل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واجلامعة كلك ،بل
ُّ
ً
واحضا من خالل دجم البحث
بشلك عام .ويتجىل ذلك
واملجمتع القطري
ٍ
يف لك جانب من جوانب التجربة األاكدميية؛ ويه حقيق ٌة انعكست يف
متويل أحباثها الذي بلغ  200مليون دوالر أمرييك يف العام األاكدميي
 2012-2011ووصل المتويل إىل  56مليون دوالر أمرييك يف العام
األاكدميي .2013-2012
ويتأكد الزتام اجلامعة بتعزيز ثقافة البحث ً
أيضا من خالل منتدى جامعة
قطر السنوي للبحث ،وإدخال العديد من مراكز البحث املتخصصة
اجلديدة املمتزية ،وافتتاح مجمع البحوث والعديد من املراكز البحثية
املتخصصة ،وتركز تلك املراكز اليت وصل عددها  17مركزًا عىل مجموعة
واسعة من املجاالت البحثية ،مثل :البيئة ،واحملافظة عىل البيئة البحرية،
ومجع البيانات ،والتحليل اإلحصايئ ،والطرق والسالمة املرورية ،ومعاجلة
املواد ،واالبتاكرات التكنولوجية ،وإدارة املختربات والسالمة ،وتطوير
املعملني.
وهناك مبادرات تفتح آفا ًقا جديدة ،مثل :مرشوع الوقود احليوي ،وحمطة
لتحلية املياه ،ودراسة إعادة استخدام املياه ،ولكها من املشاريع البحثية
يف جامعة قطر املوجهة حنو معاجلة القضايا اليت تطرح نفهسا يف دولة
تهشد من ًوا مطر ًدا.

وميثل املعرض السنوي للدراسة يف اخلارج والذي ينمظه مكتب البعثات
الطريقة اليت جشعت هبا اجلامعة الطلبة القطريني املمتزيين ملتابعة
دراساهتم العليا يف اجلامعات العاملية املرموقة.
ومتاش ًيا مع الزتام اجلامعة بالتقطريُ ،يهسل مكتب البعثات احتياجات
الطلبة ومطوحاهتم يف احلصول عىل دراسات املاجيستري والدكتوراه
بأفضل اجلامعات عىل مستوى العامل ،وذلك من خالل تعيني مجموعة من
الباحثني يف جامعة قطر بعد التخرج حيث يسامهون خبرباهتم يف بيئة
التعلمي والتعمل يف اجلامعة.
هناك اليوم  126باح ًثا قطر ًيا يدرسون يف جامعات خمتلفة باخلارج .

وحافظت جامعة قطر عىل مركزها األول يف الفوز بدورات جوائز
برناجم األولويات الوطنية للبحث العيمل ،وبرناجم خربة األحباث للطلبة
اجلامعيني ،والذي فازت به اجلامعة يف إطار الصندوق القطري لرعاية
حصة كبرية من املنح يف
البحث العيمل .فقد حصلت جامعة قطر عىل ّ
الدورة العارشة من برناجم األولويات الوطنية للبحث العيمل ،وهو برناجم
رائد تابع للصندوق القطري لرعاية البحث العيمل.
منح ،أي  %34من إمجايل
وقد حصل 29
ً
مقرتحا من أصل  85عىل ٍ
املنح املق ّدمة -ويه أعىل نسبة بني املؤسسات احلاصلة عىل منح يف
ّ
وتغط املقرتحات الـ  29جماالت البحوث األساسية ،والتطوير
قطر.
مقرتحا من لكية
التجرييب والبحوث التطبيقية .تمشل املنح الفائزة 19
ً
اهلندسة ،وأربعة مقرتحات من لكية اآلداب والعلوم ،وثالثة مقرتحات من
واقرتاحا
مركز املواد املتق ّدمة ،واقرتاحني من لكية األمعال واالقتصاد
ً
واح ًدا من مركز البحوث الطبية احليوية.
باإلضافة إىل ذلك ،منحت جامعة قطر  513,195دوال ًرا أمريك ًيا لـ 25
مقرتحا يف الدورة احلادية والعرشين من برناجم خربة األحباث للطلبة
ً
ّ
وتغط هذه املقرتحات احلاصلة عىل املنح جماالت خمتلفة
اجلامعيني.
مثل العلوم الطبيعية ،واهلندسة والتكنولوجيا ،والعلوم الطبية والصحية
والعلوم االجمتاعية واإلنسانية .وشارك يف هذه املقرتحات حنو  54باح ًثا
وموظ ًفا و 111طال ًبا من لكيات ومراكز جامعة قطر.
وقد وظفت اجلامعة أولوياهتا البحثية ً
أيضا يف رشااكت مع املؤسسات
احلكومية وقطاع األمعال والصناعة ومنمظات املجمتع املدين .وقد مشل
ذلك ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،إنشاء كرايس أستاذية يف املجاالت
البحثية املختلفة ،واتفاقيات ،ومذكرات تفامه تعزز فرص التعاون للطلبة
واللكيات.

حموري يف دمع الدراسات العليا
بدور
يمتزي مكتب الدراسات العليا ٍ
ٍ
والبحث العيمل واملنح الدراسية .و ُيعترب امللتىق السنوي لطلبة الدراسات
العليا وأعضاء هيئة التدريس؛ منصة لبناء عالقات فعالة بني الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس من أجل تطوير البحث العيمل وتعزيز التعاون.
منحا طالبية
خالل العام األاكدميي  ،2019-2018قدمت جامعة قطر ً
داخلية بلغت قميهتا أكرث من مليون ريال قطري ،وقد خلقت تلك املنح بيئة
تنافسية إجيابية ،وجشعت الطلبة عىل املشاركة والتفوق يف املشاريع
ذات األمهية األاكدميية واملجمتعية ،وكذلك تعزيز مسعة اجلامعة من خالل
طالهبا املوهوبني.
وتجشع جامعة قطر ً
أيضا عىل تبادل الزيارات مع اجلامعات األجنبية
والرحالت التدريبية والعملية ،حىت يمت ّكن الطلبة من اكتساب املعرفة
وتبادل وجهات النظر عىل املستوى الدويل.

هيئة التدريس
هتدف جامعة قطر الستقطاب الكوادر املهنية واخلرباء من ذوي اخلربة
الواسعة يف امليادين املختلفة لضامن المتزي األاكدميي املسمتر يف مجيع
لكياهتا ،ومضان جودة وتنوع اخلربات والتجارب الطالبية .وتضم هيئة
التدريس يف جامعة قطر (حبسب املؤهل) أساتذة ،أساتذة مشاركني،
وأساتذة مساعدين .ويمت دمع هذه املناصب من قبل احملارضين
ومساعدي التدريس .مكا جيلب األساتذة الزائرون ً
خربات تُضاف
أيضا
ٍ
إىل خربة التعلمي/التعمل.
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باإلضافة إىل ذلك ،فاخلرباء املعينني يف مناصب كريس األستاذية يف
جامعة قطر ُيرشفون عىل حبوث الدراسات العليا واألنشطة التدريبية
بالتعاون مع رشاكت الصناعة لزتويد الطلبة باخلربات العملية يف املواقع
امليدانية وبيائت العمل.

خدمة اجملتمع
تُعد خدمة املجمتع أولوية ذات ماكنة عالية من أولويات جامعة قطر.
وكأولوية مثل البحث العيمل يف اجلامعة ،حتتل خدمة املجمتع جز ًءا من
بيئة التعمل ،تعزز احلياة األاكدميية للطلبة واحلياة الالصفية يف اجلامعة.
إن تقدمي خدمات جممتعية ممتزية يه جز ٌء ال يتجزأ من اخلطة
أهداف أخرى موحضة
االسرتاتيجية للجامعة ،ويمتاىش هذا اهلدف مع
ٍ
يف رؤية قطر الوطنية  2030واسرتاتيجية التمنية الوطنية (،)2016-2011
و ُيعد هذا اهلدف من مضن متطلبات ورشوط الرابطة اجلنوبية لللكيات
واملدارس ،ويه اهليئة االعمتادية اليت تسىع جامعة قطر للحصول عىل
االعمتاد مهنا.
وتتضمن خمتلف نشاطات خدمة املجمتع اليت تقدمها جامعة قطر عىل
مستوى اجلامعة واللكيات ،واألقسام ،وأعضاء هيئة التدريس والطالب؛
وفرصة ملشاركة اخلرجيني ،والتدريب عىل التطوير
وطنية كبرية،
بناء قدرةٍ
ٍ
ٍ
املهين ،ومحالت حصية ،وبراجم التوعية باملدارس الثانوية ،واحملافظة
عىل البيئة ،ومصادر املكتبات ،وخدمات الدمع اإلرشادية والبحث
والتعاون.

االعتماد
تنظر جامعة قطر لالعمتاد الدويل خكطوةٍ حامسة يف حتقيق هدفها
ُّ
والمتي .ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،فقد رش َعت اجلامعة
مكؤسسة للجودة
ٍ
مرشوع طويلِ األمد لتحقيق االعمتاد الدويل للكياهتا وبراجمها
يف
ٍ
ومقرراهتا .وقد حجنت اجلامعة يف احلصول عىل االعمتاد من هيائت
االعمتاد الدولية الرائدة.
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هيئة التدريس ،واملوظفني االتصال باإلنرتنت من أي ماكن داخل احلرم
اجلاميع.

الفصل 2
خدمات الحرم الجامعي

مكتب املساعدة :يقوم مكتب املساعدة خلدمات لتكنولوجيا املعلومات
مبساعدة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني بشأن األسئلة املتعلقة
بالمكبيوتر املكتيب واحملمول ،تثبيت الرباجم  /التطبيقات املرخصة ،وما
يتعلق باالتصال عن بعد ،واالتصال بشبكة اجلامعة الداخلية ،ومعلومات
تجسيل الدخول ولكمة املرور ،والربيد اإللكرتوين ،والفريوسات وأي
مسائل أخرى.

احلرم اجلامعي
تقع جامعة قطر عىل احلافة المشالية من مدينة الدوحة ،عىل ُبعد 16
كيلومرت تقري ًبا من مركز املدينة .وباإلضافة إىل احلرم اجلاميع الرئييس،
متتلك اجلامعة مزرعة للتجارب تقع عىل بعد  65كيلومرت إىل المشال من
مدينة الدوحة.
مساحة إمجالية
مت بناء احلرم اجلاميع الرئييس يف جامعة قطر عىل
ٍ
معامري جيمع بني المتزي
هنديس
تصممي
قدرها  8كيلومرت مربع ،مع
ٍ
ٍ
ٍ
وتقد ُم
واحلداثة مع احلفاظ عىل امل ُثل ال ُعليا للتصاممي القطرية التقليديةَّ .
للطلبة مجموع ًة واسعة من اخلدمات يف احلرم اجلاميع هبدف إثراء
ِ
ساعات
خرباهتم األاكدميية واالجمتاعية سوا ًء أثناء دوامهم أو بعد
الدراسة.

نظام تجسيل احملارضات :يمت تزويد اكفة قاعات احملارضات بنظام
تجسيل احملارضات املتاكمل مع نظام البالك بورد ،وذلك من أجل تعزيز
التعلمي اجلاميع وجتربة ُّ
التعل .وبعد لك حمارضة ،تتاح احملارضات
املجسلة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس مكلف فيديو بواسطة البالك بورد.
بشلك دامئ ،لذلك ميكن للطلبة
ويمت رفع احملارضات عىل اإلنرتنت
ٍ
الرجوع إىل حمارضة حمددة يف أي وقت خالل مدة التحاقهم باملقرر يف
اجلامعة.
نظام احرض جهازك اخلاص  :BYODبإماكن الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعة احضار أجهزهتم اخلاصة هبم ،حيث ميكهنم
حكد أقىص
تجسيل وتوصيل ما يصل إىل أربعة أجهزة السلكية خمتلفة ٍ
بشبكة اجلامعة الالسلكية (.)Wi-Fi

تكنولوجيا املعلومات
تلزتم خدمات تكنولوجيا املعلومات بتوفري أفضل ال ُبىن التحتية،
والتطبيقات ،واخلدمات ٍّ
للك من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظيف
ويكن مجليع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني من
جامعة قطرُ .
الوصول اآلمن إىل خدمات اجلامعة التالية:

معلومات االتصال مبكتب املساعدة خلدمات لتكنولوجيا املعلومات
اهلاتف)+974( 4403 - 3456 :
الربيد اإللكرتوينhelpdesk@qu.edu.qa :
املوقعhttp://its.qu.edu.qa :
ساعات العمل:
 7:30ص إىل  7:30م ،أيام األحد إىل األربعاء
 8:00ص إىل 3:00م ،ايام السبت

البوابة اإللكرتونية ( :)myQUويه البوابة اإللكرتونية جلامعة قطر،
معل عىل شبكة اإلنرتنت ِّ
يوف ُر الوصول املركزي إىل الربيد
ويه إطا ُر ٍ
اإللكرتوين ،والتقومي ،واخلدمات اإلدارية وأدوات القاعات الدراسية،
ومعلومات أخرى من خالل امس مستخدم واحد ولكمة مرور واحدة.
ٍ
أي من متصفحات
وللوصول إىل البوابة اإللكرتونيةُ ،يكن استخدام ٌّ
اإلنرتنت الرئيسية للذهاب إىل  http://my.qu.edu.qaوتجسيل الدخول
باستخدام رمق القيد ولكمة املرور اخلاصة بلك مستخدم.
معلومات ف ّعال يقوم
نظام اخلدمة الذاتية ( :)myBannerبانر هو نظا ُم
ٍ
بمتكني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني من الوصول إلكرتون ًيا
لتجسيل املقررات ،وخدمات احلذف واإلضافة ،واجلداول الدراسية،
واالطالع عىل الدرجات ،ودفع الرسوم الدراسية إلكرتون ًيا.
الربيد اإللكرتوين :توفر اجلامعة لاكفة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
واملوظفني حسا ًبا للربيد اإللكرتوين باجلامعة .وميكن الوصول إىل هذا
احلساب عن طريق براجم الربيد اإللكرتوين املستخدمة أو من خالل
عد حساب الربيد اإللكرتوين اجلاميع وسيلة
البوابة اإللكرتونية .و ُي ُّ
التواصل الرمسية بني اجلامعة والطلبة واملوظفني.

املرافق واملوارد
األلعاب الرياضية
توفر جامعة قطر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني واملجمتع
القطري؛ مجموعة كبرية من املرافق الرياضية والرتفهيية إلثراء جتربهتم
األاكدميية .وتتوفر العديد من املعدات الرياضية وصاالت األلعاب
وقت ممتع .وتدمع جامعة
والتدريب اليت مت ّكهنم مجي ًعا من قضاء ٍ
قطر العديد من املرافق الرياضية مبا يف ذلك ملعب كرة القدم ومجمع
الرياضيات املائية الذي يقدم مجموعة متنوعة من اآلالت الرياضية لتحفزي
وتنشيط القلب واألوعية الدموية ،وكذلك األوزان احلرة ،وآالت ختفيف
الوزن ،وهناك ً
أيضا مرافق رياضية للطالبات حتتوي مجموع ًة واسع ًة من
األلعاب واألنشطة ،وصالة لأللعاب الرياضية.
صباحا حىت
ومجي ُع هذه املرافق متاحة طوال أيام األسبوع من 8:00
ً
 10:00مسا ًء.
ملزيد من املعلومات ،يرىج التواصل بقسم الرياضة والرتفيه عرب:
ٍ
 sports@qu.edu.qaأو .44033800

البالك بورد :نظام البالك بورد للتعمل هو نظام إدارة املقررات ،والذي يوفر
للطلبة مواد وملفات املقررات ،ومساح ًة للنقاش ،واحملادثات االفرتاضية،
ويكن للطلبة
والتقيمي اإللكرتوين ،ومركز ًمصص لملصادر األاكدمييةً .
بك
الدخول إىل البالك بورد باستخدام رمق القيد ولكمة املرور اخلاصة ُ ٍ
مهنم من خالل املوقع التايلhttp://mybb.qu.edu.qa :
شبكة
الشبكة الالسلكية :الشبكة الالسلكية يف احلرم اجلاميع يه أكرب
ٍ
تتيح للطلبة وأعضاء
السلكية يف أي حرم جاميع يف دولة قطر ،ويه ُ
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تقدم جامعة قطر مرافق واسعة لتناول الوجبات داخل حرمها اجلاميع
ويه تناسب العديد من االذواق .يضم قسم البنات مجمع املطامع و14
اكفترييا .بيمنا يضم قسم البنني  9اكفترييات منفصلة .مكا يضم احلرم
اجلاميع مقايه عاملية ،مثل :ستاربكس ،وكويف تامي ،وكويف بني ويت
ليف ،وكوستا.

اخلدمات املصرفية
يتوفر للطلبة واملوظفني هسولة الوصول إىل اخلدمات املرصفية من
وعدد من أجهزة الرصاف اآليل يف املواقع
خالل فرعني للبنوك احمللية
ٍ
الرئيسية باحلرم اجلاميع .ويق ّدم بنك قطر الوطين وبنك الريان مجموع ًة
اكملة من اخلدمات ،وفروعهام باحلرم اجلاميع مفتوح ًة طوال أيام
صباحا إىل  1:00ظه ًرا.
األسبوع من 8:00
ً

املقر الرئييس :مجمع املطامع ،طابق املزيانني ،املكتب رمق .2
اهلاتف4403-3865/5970/5975 :
الربيد اإللكرتوينfoodservices@qu.edu.qa :
حساب تويرتQUFSS@ :
حساب الفيسبوكwww.facebook.com/QUFSS :
ساعات العمل (قسم اخلدمات الغذائية) :األحد  -امخليس  7:30ص  2:30 -م

مكتبة بيع القرطاسية
تقع املكتبة يف مبىن مجمع املطامع يف قسم الطالبات ،وتبيع مجموع ًة
واسع ًة من القرطاسية واللوازم الدراسية األخرى ،وأدوات الدراسة
والبحث ،وعلب الطالء واملواد الفنية ،والكتب باللغتني العربية واإلجنلزيية،
ً
ملزيد من املعلومات ,يرىج
فضل عن املجالت ومستلزمات احلواسيبٍ .
زيارتنا عىل صفحتنا:
http://www.qu.edu.qa/students/services/auxiliary-services

ساعات العمل (منافذ توفير اخلدمات الغذائية):

خدمات الطباعة والتصوير وخدمة الطباعة الذاتية
توفر جامعة قطر خدمات الطباعة والتصوير اليت تقع يف مباين اجلامعة
بنني وبنات.
وملزيد من املعلومات عن اخلدمة واألسعار ،يرىج زيارة الرابط التايل:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/students/services/auxiliary-services

الكافيتيريا

مواعيد بدء وانتهاء الدوام

البنات

مبىن البنات الرئييس  106و  7:00 161ص –  7:00م و  7:00ص –  6:30م
لكية اآلداب والعلوم  1و 2

قاعات اإلنترنت
تتوفر قاعات اإلنرتنت للطلبة يف مباين األنشطة الطالبية يف قمسي البنني
والبنات ،وتوفر قاعات اإلنرتنت ً
أيضا االتصال الالسليك باإلنرتنت ،ويه
صباحا إىل  05:00مسًاء.
متاحة طوال أيام األسبوع من 8:00
ً
ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة الرابط التايل:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/students/services/auxiliary-services

مبىن األنشطة  -بنات
مجمع املواقف
مبىن الصالة الرياضية
لكية اإلدارة واالقتصاد

 7:00ص

مجمع املطامع

 7:30ص

البنني

لكية اهلندسية – ممر رمق 8

مبىن البنني الرئييس  135و 138
مبىن األنشطة للبنني

 7:00ص
 7:00ص

 8:30م
 7:00م
 9:30م
 7:00م
 9:30م

 7:00ص
 7:00ص

 6:00م

 7:00ص –  7:00م و  7:00ص –  4:30م

مبىن التأسييس  -بنني
مجمع الرياضات املائية

 9:30ص

املكتبة اجلديدة

 7:00م

 8:00م

 7:00ص

لكية اإلدارة واالقتصاد

الكتب الدراسية
توفر قسم الكتب الدراسية للك من أعضاء هيئة التدريس والطلبة اكفة
الكتب الدراسية واإللكرتونية املصممة لدمع املناجه الدراسية اخلاصة
هبم .وجكزءٍ من مبادرة اجلامعة لتعزيز اكتساب املهارات التعلميية وتعزيز
البحوث ،تُهسم اجلامعة بنسبة  %50من السعر االمجايل للكتب الدراسية
واإللكرتونية اليت يفوق سعرها  50ريال قطري.
وملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة الرابط:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/sites/en_US/students/services/
textbooks

 7:30ص

 4:00م

 7:00ص

لكية الرتبية

املكتبة اجلديدة

املفقودات واملوجودات
تعترب خدمة املفقودات واملوجودات املسؤولة عن االحتفاظ وتسلمي أي مادة
مفقودة داخل احلرم اجلاميع.
ملزيد من املعلومات يرىج زيارة الرابط التايل:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/students/services/auxiliary-services

 7:00ص

 4:30م

 7:00ص

أنشطة البنات

اخلزائن
توفر جامعة قطر خزائن يف خمتلف املباين يف أقسام الطالب والطالبات.
ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة الرابط التايل:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/students/services/auxiliary-services

 7:00ص –  7:00م و  7:00ص –  4:30م

 7:00ص
 7:00ص

 4:00م
 8:30م
 9:00م
 9:30م

بطاقة الطالب اجلامعية
بطاقة الطالب اجلامعية يه جز ٌء من برناجم البطاقة الواحدة ،وتستخدم
يف احلرم اجلاميع إلثبات هوية الطالب وأغراض أخرى هامة ،مثل:
الدخول إىل مرافق اجلامعة ،استعارة مواد املكتبة ،رشاء الكتب الدراسية،
استخدام خدمة الطباعة الذاتية ،باإلضافة إىل احلصول عىل العديد من
اخلدمات األخرى يف اجلامعة.

اخلدمات الغذائية
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معلومات إضافية حول بطاقة الطالب اجلامعية ،يرىج
للحصول عىل
ٍ
زيارة موقعنا عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/campus-card

مركز أبحاث الغاز
يدمع مركز أحباث الغاز احتاد كبري من الرشاكت الصناعية الوطنية
واملتعددة اجلنسيات ،ويتناول معاجلة املشالك والتح ّديات والفرص اليت
تواجه قطاع معاجلة الغاز يف دولة قطر .ويقوم املركز بإجراء البحوث
والتطوير يف املجاالت املتعلقة باحتياجات أعضاء االحتاد ،ويقوم
بتوجيه موارده حنو جمالني :إدارة األصول /حتسني العمليات ،والتمنية
برناجما تدريب ًيا مكث ًفا باإلضافة إىل
املستدامة .ويقدم مركز أحباث الغاز
ً
االخنراط مع املجمتع كلك من خالل املسابقة السنوية “غازنا .”GASNA

املسجد
مكركز ديين ،ولكنه َ ٌ
معامري يقع
معل
ال يقترص دور مجسد اجلامعة فقط
ٍ
ٌ
يتجسد تراث دولة قطر .وعىل الرمغ من
عىل حافة احلرم اجلاميع ،وفيه
ّ
أن قسم الطالبات ال يوجد فيه مجسد مركزي أو ماكن خمصص للصالة،
بشلك
إىل أن ُغ َرف الصالة تتوفر يف العديد من املباين ويه مؤثثة
ٍ
مناسب إلقامة الصلوات وخمصصة لإلناث فقط.
مكتب البريد
مكتب الربيد يف احلرم اجلاميع هو فرع من فروع كيوبوست ،والذي يقدم
مجموعة متنوعة من احللول لتلبية االحتياجات الربيدية للطلبة أو هليئة
التدريس ،سوا ًء أاكنت إرسال الربيد العاجل أو الطرود أو الربيد الدويل.
ويقع هذا املكتب يف مبىن أنشطة الطالبات.

مركز الكندي لبحوث احلوسبة
يدمع مركز الكندي لبحوث احلوسبة األحباث العملية يف جمال علوم
وهندسة احلاسب وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة قطر عن طريق
تعزيز جودة الرباجم البحثية ملعاجلة القضايا ذات الصلة ،وتفعيل دور
الباحثني والطالب يف جامعة قطر ،واالستفادة من الرشااكت احمللية
طراز عاملي هتدف
والدولية القامئة .مكا يقوم املركز بإجراء
ٍ
حبوث عىل ٍ
خلدمة جممتع اجلامعة واملجمتع القطري .امس املركز ( )KINDIهو
اختصا ٌر يرم ُز إىل الذاكء املعريف ،والبيانات الشبكية ،والبحوث متعددة
ري امس املركز
التخصصات واليت متثل أبرز موضوعات املركز .مكا يش ُ
إىل أحد أهشر عملاء املسملني وهو أبو يوسف يعقوب ابن إحساق
الكندي والذي اكن طبي ًبا ورائ ًدا يف جمال التشفري مما ينعكس عىل
جمالني من جماالت ختصص املركز ومها املعلوماتية الصحية واألمن
اإللكرتوين.

وحدات ومراكز ومعاهد البحث
تلزتم جامعة قطر بسعهيا الراخس يف دمع التقدم العيمل ،حيث تستضيف
ريا ومزتاي ًدا من مراكز األحباث املتطورة واملرافقة املجهزة لتسامه
عد ًدا كب ً
بصورة مملوسة حنو حتقيق التقدم إقلمي ًيا وعامل ًيا .يوجد يف جامعة قطر
أربعة مراكز أحباث :وحدة املخترب املركزي ،ومركز أحباث الغاز ،ومركز
الدراسات البيئية ،ومركز املواد املتقدمة ومركز الكندي لبحوث احلوسبة.

وحدة اخملتبر املركزي
توفر وحدة املخترب املركزي الدمع التحلييل والتقين واالستشارات
خلدمات األنشطة البحثية واحتياجات االختبار .وتعمل الوحدة ً
أيضا
عىل حتسني ورفع مستوى األداء العميل لملوظفني الفنيني والطلبة وكذلك
لتوفري التدريب العميل يف استخدام األدوات التحليلية ألعضاء اجلامعة.

مركز املواد املتقدمة
مت تأسيس املركز باعتباره مركزًا حبث ًيا متعدد التخصصات ،وهو جيمع
بني أحدث األجهزة واملرافق واملوظفني اخلرباء .ومركز املواد املتقدمة هو
حمور األنشطة البحثية لعلوم املواد اهلندسية يف دولة قطر ،وهيدف إىل
تطوير قاعدة معلوماتية يف جمال التصممي ،والتوليف ،والتوصيف وكذلك
املعاجلة الذكية لملواد املتقدمة.

مكتب البحث األكادميي
ُأنشئ مكتب البحث األاكدميي يف عام  ،2007ويعمل حتت مظلة مكتب
نائب رئيس اجلامعة لشؤون البحث .ومنذ ذلك احلني ،معل مكتب
حيوي هليئة التدريس فميا يتعلقُ بإعداد
مكصدر
البحث األاكدميي
ٍ
ٍ
وتقدمي املقرتحات واملصادر وفرص المتويل ومراجعة املزيانيات والتقيد
بسياسات وإجراءات اجلامعة والرعاة وتعزيزِ التكنولوجيا يف اجلامعة.

ولتلبية احتياجات التطبيقات التكنولوجية احملمتلة ،هي ُ
مت مركز املواد
املتقدمة بالبحوث التطبيقية يف جماالت تقنية النانو ،واملركبات ،والتآلك
نتيجة التفاعالت الكمييائية أو اإللكرتوكمييائية ،ومواد البناء ،وتقيمي
ً
دورة احلياة .وقد نفذ املركز ً
متاكمل لتدريب اخلرجيني،
برناجما
أيضا
ً
َّ
لك من توليف وتوصيف املواد والتقنيات اليت تغيط مجموعة
وركز عىل ٍ
واسعة من املواد والتحقيقات التجريبية .وعالو ًة عىل ذلك فإن مركز املواد
املتقدمة يقدم خدمات املسوئلية املجمتعية وكذلك الدورات التدريبية املهنية
للرشاكت الصناعية.
ملزيد من التفاصيل والتطبيقات ،يرىج زيارة موقع املركز التايل:
ٍ
http://www.qu.edu.qa/offices/research/CAM/index.php

مكتب إدارة اجلودة
يسىع مكتب إدارة اجلودة لتعزيز الفعالية املؤسسية ،وتوسيع قدراهتا،
وغرس ثقافة التحسني املسمتر واألداء املمتزي ،وذلك بالتعاون مع نائب
رئيس اجلامعة لشؤون البحث واإلدارة العليا وموظيف املراكز والوحدات
التابعة ملكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون البحث .واكن مكتب إدارة
اجلودة قد ُأنشئ لضامن وجود سياسات وممارسات إدارية متسقة،
والربط بني االختبار ونتاجئ مراقبة اجلودة ،وتجشيع أفضل املامرسات يف
جمال تبادل اخلربات ،والقضاء عىل االزدواجية يف اجلهود.
إن مكتب إدارة اجلودة يعمل عىل املساعدة يف توجيه املراكز والوحدات
ّ
ممتي ،يعمل
يف رحلهتم حنو المتزي يف األداء .ومن أجل حتقيق أداءٍ
املكتب مع مراكز البحوث والوحدات للقيام باستمثارات ممثرة يف
مصادرنا القمية ،وعىل رأهسم أبناء الوطن ،حبيث يرتمج رسالة جامعة
قطر بتقدمي خدمات عالية اجلودة لعمالئنا.

مركز الدراسات البيئية
يقود مركز الدراسات البيئية العديد من جوانب التحليل البييئ عىل
النباتات واحليوانات يف املناطق الطبيعية اهلامة .وغال ًبا ما تتعاقد
احلكومة أو املؤسسات اخلاصة خارج اجلامعة مع املركز لتقدمي
االستشارات وتقيمي األثر احملمتل للتمنية الصناعية .ويستخدم املركز
مجموعة واسعة من املعدات التقنية ،مبا يف ذلك سفينة األحباث املتطورة
إلجراء التجارب ومجع البيانات.
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وسياق الدورة.
تقدم الدورات التدريبية مجليع أفراد املجمتع يف عدد من املجاالت مثل
اللغات وإدارة األمعال والقيادة واإلدارة واملالية واحملاسبة والقانون
واملوارد البرشية ومعاجلة املعلومات .مكا يمت تقدمي دورات حتضريية
الختبار كـ  GMAT :و  GREو  IELTSو  ICDLو .ACT
وقد تعاون املركز منذ تأسيسه مع خمتلف أقسام و لكيات جامعة قطر
لتطوير الرباجم التدريبية يف املجاالت  ،وتوفري دورات تدريبية وورش
معل تدريبية متخصصة حسب طلب اجلهات املختلفة يف الدولة  .وقد
اكتسبت هذه الرباجم التدريبية مسعة كبرية واعرتافا من املجمتع والذي
يتضح من الطلب املزتايد عىل عروض الدورات التدريبية.
مكركز تدرييب رائد يف توفري الرباجم غري األاكدميية يف قطر ،تعاون
املركز مع العديد من اجلهات داخل دولة قطر وخارجها أكرث من 30
مؤسسة يف قطر وقدمت أكرث من  5000ساعة تدريبية ألكرث من 2400
مشارك التحقوا يف  166دورة ،مبا يف ذلك  19برناجم هشادات معمتدة
دول ًيا خالل العام الدرايس .2018-2017

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية
تأسس معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحسية يف عام
ُ
ويعمل حتت مظلة مكتب رئيس اجلامعة .وتمتحور رسالته حول إجراء
البحوث عالية اجلودة بشأن القضايا املتعلقة بتمنية ورفاه املجمتع القطري
يف املجاالت االجمتاعية واالقتصادية والثقافية .ومع وجود وحدة مسح
متطورة للعمليات وموظفني ذوي اخلربة من الباحثني ومساعدي الباحثني،
دراسات
يقوم معهد البحوث االجمتاعية واالقتصادية املحسية بإجراء
ٍ
وطنية وإقلميية تستن ُد إىل أفضل املامرسات يف جمال البحث املحسي.
مبنصة للتعاون يف مشاريع
وهو يزود هيئة التدريس والطلبة املهمتني
ٍ
متنوعة مع املواضيع اليت ترتاوح بني التعلمي والقمي إىل النوع االجمتايع
والصحة وجهرة اليد العاملة.
ويمت تجشيع الطلبة الراغبني يف متابعة البحوث يف اجلامعة لزيارة
ومعرفة املزيد عن هذه املراكز ،والعمل مع املدربني لتطوير املشاريع اليت
تتناسب مع أهدافهم .وتقدم جامعة قطر عد ًدا من املنح ومصادر المتويل،
باإلضافة إىل دورها البارز يف احلصول عىل املنح اخلارجية واالعرتاف
من اهليائت املتخصصة ،مثل :برناجم األولويات الوطنية للبحث العيمل
وبرناجم خربة األحباث للطلبة اجلامعيني.
وتتوفر معلومات إضافية عىل موقع اجلامعة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/offices/research/index.php
2008

ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين ملركز خدمة املجمتع
والتعلمي املسمتر /www.qu.edu.qa/offices/ceo :أو االتصال عىل
 - 44033925اخلط الساخن .66546333
مركز التميز في التعليم والتعلم ()CETL
يعمل مركز المتزي يف التعلمي والتعمل ( )CETLعىل تجشيع أساليب
التدريس القامئة عىل األحباث وتقنيات التدريس اليت مت اختبارها يف
الفصل الدرايس لتعزيز مشاركة الطالب والتعمل وحتقيق النجاح.
يعمل املركز عىل توفري التطوير املهين املتاكمل ألعضاء هيئة التدريس
يف لك مرحلة من مراحل حياهتم املهنية ويف مجيع املجاالت األاكدميية.
إضافة يتعاون مركز المتزي مع أعضاء هيئة التدريس خللق ظروف وبيئة
تعلميية تساعد عىل إنتاج متعملني مندجمني بشلك كبري يف العملية
التعلميية.
يعمل مركز المتزي عىل تعزيز ثقافة متكن املدرسني يف جامعة قطر من
توفري أنشطة تعلميية مبتكرة .مكا يقوم املركز بالتعاون مع مكونات
اجلامعة بتنفيذ اسرتاتيجية التعلمي والتعمل ،واسرتاتيجية جتربة الطالب،
ومبادرة التحول الرمقي.

مركز أبحاث حيوانات اخملتبر
ميثل مركز حيوانات املخترب جبامعة قطر املركز األول والفريد من نوعه
بالدولة ،فهو مممص عىل أفضلِ وأحدث الطرز اهلندسية والتجهزيات
مكا ً
احلديثة اليت توفر حت ً
اكمل ودقي ًقا يف البيئة الداخلية لملركز للحفاظ
علهيا وإبقاهئا معقمه ،وذلك لدمع وتوفري فرصة عظمية للباحثني يف جمال
األحباث احليوية والطبية من عملاء وأعضاء هيئة تدريس وطالب لالستفادة
قيا للبحث العيمل
من حيوانات املخترب ،وذلك عىل اعتبارها رصي ًدا ِّ ً
وإنتاج البيانات العملية يف املجاالت احليوية واحليوية الطبية ،وميثل
أمنوذجا لدراسة العمليات احليوية والبحث يف أسباب األمراض
املركز
ً
عالجات جديدة ،مبا يعو ُد بالفائدة عىل حصة
والعالجات املتوفرة واختبار
ٍ
اإلنسان واحليوان .مكا يوفر املركز براجم تدريبية أساسية يف الرعاية
ُ
وط ُرق التعامل مع حيوانات املختربَّ .
واكفة اإلجراءات والعمليات يف املركز
ُُ
حتكها السياسات واإلجراءات األخالقية املتبعة عامل ًيا وحمل ًيا ومؤسس ًيا.

مكتبة اجلامعة

مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

حتتضن جامعة قطر مكتبة حديثة لتلبية احتياجات الطلبة واملوظفني
واملجمتع القطري .وتسىع املكتبة إىل المتزي األاكدميي واحلفاظ عىل
الثقافة العربية وتوسيع انتشارها .مت تدشني مبىن املكتبة اجلديد يف
التوسع يف الرباجم األاكدميية جبامعة
أكتوبر  ،2012وهو
ٌ
مممص ملجاراة ُّ
قطر وتزايد أعداد الطلبة فهيا .تقع املكتبة يف اجلزء املستحدث من
احلرم اجلاميعَّ ،
وتتأل ُف من مخسة طوابق مصممة لسعة قصوى تبلغ
مليون كتابُ .
وخصص الطابقان األريض واألول ملكتبة البنات يف حني مت
ختصيص الطابق الثاين ملكتبة البنني.
يستطيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ،واملوظفني والطلبة استعارة،
وجحز وطلب الكتب والدراسات من املكتبات األخرى من خالل خدميت
توصيل الوثائق واإلعارة التبادلية بني املكتبات .مكا تتوافر يف املكتبة
خدمة التصوير ومجموعة من اخلدمات املرتبطة بالبحث عن املعلومات
والوصول إلهيا.
صباحا حىت  10:00مسا ًء خالل أيام
تعمل املكتبة من الساعة 7:30
ً

يلزتم مركز خدمة املجمتع والتعلمي املسمتر برتسيخ ثقافة التعمل مدى
احلياة من خالل توفري الفرص التعلميية امللبية الحتياجات املجمتع
القطري واليت تسامه يف حتقيق التمنية املهنية والذاتية ملختلف رشاحئ
املجمتع والعمل عىل تطوير املعارف واملهارات سواء عىل املستوى
الخشيص أو املهين.
وباعتباره حلقة ربط بني اجلامعة واملجمتع  ،يعمل املركز عىل التأثري
اجيابيا عىل املجمتع من خالل املشاركة اهلادفة إىل تعزيز التعمل اخلديم
والتعلمي التعاوين ،وذلك من خالل تطوير الرشااكت املستدامة بني جامعة
قطر وقطاع الصناعة واملجمتع.
يقوم املركز بتحديد وتلبية االحتياجات التدريبية للجمهور من خالل
براجم التدريب املتخصصة ،باإلضافة إىل براجم التدريب للحصول
عىل الهشادات املهنية والدولية ،مما يحمس لرشحية أكرب من املجمتع
االستفادة من اخلربات ،واملوارد املتاحة يف اجلامعة .ويمت تقدمي الرباجم
والدورات التدريبية باللغتني العربية واإلجنلزيية ،اعمتا ًدا عىل طبيعة
32

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

عرصا أيام السبت.
صباحا حىت الثالثة
األسبوع ،ومن الساعة 8:00
ً
ً
ومتخصصة من
كذلك حتتوي مكتبة جامعة قطر عىل
مجموعة كبريةٍ
ٍ
ٍ
املصادر اإللكرتونية وقواعد البيانات األجنبية والعربية ،مبا يف ذلك
االشرتاك يف العديد من الدوريات األاكدميية ،والكتب واملطبوعات
االلكرتونية األخرى .وميكن الوصول إىل هذه املصادر من خالل موقع
املكتبة اإللكرتوين من داخل اجلامعة ومن خارجها.
وملزيد من املعلومات عن املكتبة وخدماهتا ،يرىج زيارة الرابط التايل:
ٍ
http://library.qu.edu.qa

عيادة البنني :تقع مببىن النشاط الطاليب (بنني) – الطابق األريض ،تتوفر
فهيا املمرضات لتقدمي اخلدمات الطبية األساسية
صباحا –  2:30مسا ًء
مواعيد العمل :من الساعة 7:30
ً
رقم الهاتف(+974) 4403 3287:

السكن الطالبي

حيق للطلبة الذين يدرسون يف جامعة قطر تقدمي طلب للحصول عىل
سكن طاليب .وتوفر اجلامعة بيئة سلمية وآمنة للطلبة لالسمتتاع بتجربهتم
األاكدميية بعي ًدا عن منازهلم .وجيري بناء سكن للطلبة وجممتع للتعمل
عىل أحدث املستويات ،وقد دشنت اجلامعة مؤخ ًرا املرحلة األوىل من
مبىن السكن الطاليب جلامعة قطر والذي يقع يف الناحية اجلنوبية الغربية
من احلرم اجلاميع ،مبساحة بناء إمجالية تبلغ حوايل  135,000مرت
مربع .وتتكون هذه املرحلة من :مجمع سكين للطالب ومجمع سكين
للطالبات ،ويتسع لك مجمع لـ  450طالب أو طالبة ويتكون لك مجمع
سكين من :أربع مباين يتألف ٌّ
لك مهنا من أربعة طوابق ومجيعها متصلة
ببعضها البعض ،وحيتوي لك طابق من هذه املباين عىل غرف سكن
الطالب وبعدد غرف لكي  336غرفة حبيث حتتوي لك غرفة عىل محام
منفصل .إضافة إىل وجود غرفة غسيل ومطبخ وغرفة للجلوس بلك طابق،
ومبىن رئييس يتألف من طابقني وقبو وحيتوي عىل ماكتب إدارية ،صالة
الطعام الرئيسية ،مطبخ رئييس ،غرف ختزين ،قاعة دراسية ،مصىل،
مكتبة ،صالة العاب رياضية ،غرفة تلفزيون ،إضافة إىل طرق رئيسية
ومداخل لملجمع باإلضافة اىل عدد  650موقف مغىط للسيارات ،مكا
حيتوي املرشوع الذي مت االنهتاء منه يف العام  2017عىل مبىن التكييف
املركزي و 10مباين للشقق السكنية ،ويتكون لك مبىن من أربعة طوابق
ويوجد نوعني من املباين :عدد  4مباين حبيث حتتوي لك مهنا عىل شقق
بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتني نوم وشقق بثالث غرف نوم ،ويبلغ
مجموع الشقق هبذه املباين  112شقة .إضافة إىل نادي ريايض ،وتبلغ
مساحته حوايل  3500مرت مربع ،وحيتوي عىل خدمات داخلية ،مثل:
مالعب سكواش ،صالة متعددة االغراض ،مركز ريايض ،غرفة لإلنرتنت،
اكفيرتيا ومطبخ وسوبرماركت صغري ،وخدمات خارجية :مسبح رئييس
ومسبح آخر لألطفال ،ملعب تنس أريض ،ملعب كرة سلة ،ملعب كرة
طائرة ومناطق العاب خمصصة لألطفال.

العيادة الطبية
عيادة اجلامعة يه عيادة خارجية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية
للطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،املوظفني والزائرين وف ًقا لسياسات
املجلس األعىل للصحة .تضم العيادة الطبية طامق من األطباء ،املمرضات
والصيادلة لتأمني السالمة للحاالت الطارئة ،توفري الرعاية الطبية
واملسامهة يف براجم التوعية الصحية ملنتسيب اجلامعة.
خدمات العيادة
تقدمي اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة يف أماكن حدوثها.
حتويل احلاالت احلرجة إىل طوارئ مستشىف محد العام مبرافقة إحدى
ممرضات العيادة.
تقدمي اخلدمات العالجية للحاالت املرضية واليت تمشل إجراء الكشف
الطيب ،ووصف ورصف العالج املناسب.
خدمة متابعة احلوامل للعناية باألم احلامل وجنيهنا أثناء امحلل.
برناجم الرعاية الصحية ألطفال مركز الطفولة املبكرة.
حتويل املرىض للعيادات التخصصية املختلفة التابعة لملجلس األعىل
للصحة.
توفري الدمع الطيب الالزم خالل فرتات االمتحانات ،وفعاليات اجلامعة
وأيام التخرج إذا اقتضت احلاجة.
املسامهة يف نرش الويع والتثقيف اليحص بني منتسيب اجلامعة من
خالل:
تنظمي وإقامة الندوات وورش العمل الصحية.
توفري النرشات والكتيبات وتقدمي االستشارات الطبية.

مكا حيتوي املبىن عىل  3ورش معل وغرفة التحمك الرئيسية لملجمع،
ومبىن إدارة املجمع السكين ،إضافة إىل  6مباين ومجيعها حتتوي عىل
شقق سكنية ذات  3غرف نوم .ويبلغ مجموعها  96شقة.

املوقع ومواعيد العمل وأرقام الهواتف:
رقم الطوارئ)+ 974 44035050( :

ومن أجل مضان أفضل جتربة ممكنة للجميع ،قامت جامعة قطر بتطبيق
مبادئ توجهيية وسياسات للسالمة ،ونرجو منك االطالع علهيا يف
موقع اإلنرتنت التايلhttp://www.qu.edu.qa/offices/housing_ :
/department

العيادة الرئيسية (بنات) :تقع بالساحة الرئيسية مببىن البنات ،تقدم
العيادة خدماهتا للطالبات ،املوظفني وأعضاء هيئة التدريس .وبإماكن أي
خشص االتصال بالعيادة لطلب الدمع يف موقعه.
صباحا –  7:30مسا ًء
مواعيد العمل :من الساعة 7:30
ً
االستقبال(+974) 4403 3294:
فاكس(+974) 4403 3286 :

مواقف السيارات في احلرم اجلامعي
تتوفر العديد من مواقف السيارات املخصصة لسيارات أعضاء هيئة
خصيصا
التدريس واملوظفني والطلبة والزوار ،مبا يف ذلك مناطق حمددة
ً
للطلبة أو املوظفني .وتعمل اجلامعة عىل توسيع احلرم اجلاميع عن طريق
إضافة املزيد من أماكن وقوف السيارات ،واحل ّد من مسافات السري عىل
األقدام إىل مرافق اجلامعة قدر اإلماكن.

عيادة لكية اآلداب والعلوم (بنات) :تقع عند املدخل الرئييس ملبىن لكية
اآلداب والعلوم (بنات) ،تتوفر فهيا املمرضات لتقدمي اخلدمات الطبية
األساسية
صباحا –  2:30مسا ًء
مواعيد العمل :من الساعة 7:30
ً
رقم الهاتف)+974) 4403 3295 :
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األمن والسالمة في احلرم اجلامعي
تلزتم إدارة األمن والسالمة بتوفري بيئة تعلميية آمنة للطلبة مع إبقاء
جممتع اجلامعة مطل ًعا عىل شؤون األمن داخل احلرم اجلاميع.
ويمت إصدار تصارحي للزيارة خاصة باألفراد والرشاكت واخلرجيني
واملشاركني يف املؤمترات ،مكا تصدر تصارحي السيارات لاكفة الطلبة.
معلومات إضافية ،يرىج زيارة موقع إدارة
للحصول عىل
ٍ
العمليات واملرافق اجلامعيةhttp://www.qu.edu.qa/offices/ :
FacilitiesGeneralServices/organization-structure/HSSE-Office

بطاقة الطالب اجلامعية
بطاقة الطالب اجلامعية يه جز ٌء من برناجم البطاقة الواحدة ،وتستخدم
بشلك أسايس يف احلرم اجلاميع كبطاقة تعريفية مكا تليب كذلك
ٍ
ً
أغراضا أخرى ،مثل :الدخول إىل مرافق اجلامعة ،استعارة مواد املكتبة،
ورشاء الكتب من متجر الكتب الدراسية ،باإلضافة إىل احلصول عىل
العديد من اخلدمات األخرى يف اجلامعة.
معلومات إضافية خبصوص بطاقة الطالب اجلامعية ،يرىج
للحصول عىل
ٍ
زيارة موقعنا عىل الرابط التايلhttp://www.qu.edu.qa/students/ :
services/campus-card

خدمات املواصالت
توفر جامعة قطر خدمات املواصالت التالية:
• حافالت املواصالت للطالبات من وإىل اجلامعة.
• حافالت املواصالت بني السكن الطاليب واجلامعة للطالب والطالبات.
• حافالت املواصالت للرحالت العملية والتعلميية اليت تنمظها أقسام
اجلامعة املختلفة.
• اجلامعة إكسربيس :خدمة احلافالت املجانية اليت تنقل الطلبة يف أحناء
احلرم اجلاميع.
للحصول عىل معلومات إضافية ،يرىج زيارة موقع خدمات املواصالت:
http://www.qu.edu.qa/students/services/transportation
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الفصل 3

املشاركني .كذلك ،توفر اجلامعة دروس تعلميية يف السباحة ،واإلسعافات
األولية ،اللياقة البدنية وغريها من الدروس اليت هتم الطلبة .باإلضافة
إىل ذلك ،تتوفر يف كثري من األحيان ورش معل ودورات تدريبية وبراجم
حصية معمتدة يف مجموعة متنوعة من املجاالت.
وعالوة عىل ذلك ،تتيح اجلامعة إماكنية استخدام ثالثة مرافق رياضية
جمهزة جتهزيًا جي ًدا ،مبا يف ذلك االستاد الريايض ،ومجمع الرياضات
املائية للرجال ،ومجمع ريايض داخيل للطالبات .ويضم املجمع املايئ
محام غطس ومحام سباحة أومليب ،ومحام سباحة لتدريب األطفال .وميكن
ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات يف املالعب باهلواء الطلق ،مبا
يف ذلك كرة املرضب والكرة الطائرة ،وكرة السلة .مكا يتوفر ملعب لكرة
القدم ومسار للركض متاحني الستخدام الطلبة عىل مدار العام .مكا توجد
صالة لأللعاب الرياضية جمهزة جتهزيًا جي ًدا وهلا القدرة عىل استيعاب
عدد كبري من الرياضات الداخلية والفرص والفعاليات الرتفهيية.

الخدمات والدعم الطالبي
املشاركة اجملتمعية وتعلم املسؤولية
حترص جامعة قطر عىل تعزيز سبل التعاون بيهنا وبني املجمتع وذلك
من خالل تجشيع الطلبة عىل املشاركة الفعالة وتوفري املراجع األاكدميية
إلثراء احلياة يف جممتعاتنا احمللية والوطنية والعاملية .وهتدف اجلامعة،
عىل سبيل املثال ال احلرص ،إىل إعداد وتطوير مشاريع وطرق جديدة
تكون املشاراكت املجمتعية فهيا حمو ًرا مركز ًيا يف خمرجات معلية التعمل.
إضافة إىل حتسني املشاريع والطرق احلالية والقامئة عن طريق دجم
املشاركة املجمتعية من ذوي اخلربة ،وإجياد مبادرات جديدة لتجشيع
اللكيات والتخصصات املتنوعة للعمل م ًعا يف براجم ومرشوعات جممتعية
مشرتكة هتدف إىل تعزيز املشاركة االجمتاعية البناءة .وتتيح مثل هذه
الطرق واملشاريع الفرصة للطلبة لتطبيق املعرفة النظرية اليت اكتسبوها
أثناء دراسهتم إىل واقع معيل واستيعاب التعقيدات املرتبطة بعملية إجياد
حلول معلية لملشكالت يف احلياة الواقعية ،وبالتايل يمت إعداد هؤالء
الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادة مدنيني أكفاء وأعضاء فاعلني يف املجمتع.

وتتوفر ألعاب تنس الطاولة ،والبلياردو ،والشطرجن ،واأللعاب الرتفهيية
األخرى يف مباين األنشطة الطالبية .وتتوفر ً
أيضا فرص االشرتاك اليويم
أو السنوي ملجمتع جامعة قطر وامجلهور مقابل رسوم رمزية .ملزيد من
املعلومات أو االستفسارات يرىج التواصل عىل .sports@qu.edu.qa :
برامج التعليم العاملي والتبادل الطالبي
يمتتع طلبة جامعة قطر بالعديد من الرباجم والرحالت املتنوعة اليت
متكهنم من استكشاف املؤسسات والثقافات األخرى حول العامل .وتقوم
إدارة األنشطة الطالبية بتهسيل ودمع تبادل الطلبة إىل وخارج اجلامعة،
باإلضافة إىل الطلبة املشاركني يف الرباجم املدعومة من قبل جامعة قطر.
وهناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة خارج احلرم اجلاميع ،مبا يف ذلك:
 −املؤمترات األاكدميية/البحثية حيث ميثل الطلبة جامعة قطر من خالل
تقدمي أحباثهم يف خمتلف احملافل إقلمي ًيا ودول ًيا.
 −الرحالت الثقافية/التعلميية حيث يزور بعض طالب جامعة قطر
املختارين املؤسسات التعلميية املرموقة .ويستجيب طالب هذه
املؤسسات باملثل من خالل زيارة جامعة قطر .ومثال عىل هذا النوع
من الرباجم برناجم لكية السالم يف والية اكرولينا المشالية ،بالواليات
املتحدة األمريكية.
 −ميكن اختيار الطلبة لمتثيل اجلامعة بشلك رمسي إقلمي ًيا أو دول ًيا
يف جمال الرياضة ،واألنشطة الرتفهيية أو التعلميية .حال ًيا ،يشارك
طالب جامعة قطر بانتظام يف األسبوع الثقايف العيمل باململكة العربية
السعودية ،وكذلك يف البطوالت الرياضية املقامة يف دول منطقة الرشق
األوسط مكرص وسلطنة معان.
 −احلصول عىل الساعات الدراسية املعمتدة وبراجم التبادل يف اخلارج.
لالستفسار  ,يرىج التواصل عن طريق الربيد االلكرتوين:
studentexchange@qu.edu.qa

األنشطة الطالبية
هتدف إدارة األنشطة الطالبية إىل تعزيز رسالة جامعة قطر وحتسيهنا
من خالل خلق بيئة فعالة للطلبة متكهنم من الوصول إىل أفاكر جديدة
واكتساب مهارات القيادة واملشاركة اإلجيابية يف معلية التعمل وبناء
جممتعهم .ومن خالل الفرص واخلربات األاكدميية مثل األندية واملنمظات
الطالبية والفعاليات واألنشطة الرياضية والرتفهيية ،والتعلمي متعدد
الثقافات واملشاركة املدنية وتطوير مهارات القيادة ،يكتسب الطلبة مهارات
قمية ومعرفة معلية ستسمتر معهم طوال فرتة دراسهتم يف جامعة
قطر وفميا بعد يف حياهتم املهنية كقادة مستقبليني لدولة قطر .ميكنمك
التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوينstudentactivities@qu.edu.qa :

احلياة الطالبية
فعاليات احلرم اجلامعي
يمت تجشيع مجيع الطلبة عىل تطوير إماكناهتم الخشصية ،واألاكدميية
الفريدة من نوعها من خالل املشاركة يف مجموعة واسعة من األنشطة
والرباجم والفعاليات اليت ترعاها اجلامعة ،واليت مجتع بني الثقافة والتعمل
والرتفيه .وتمشل مثل هذه الفعاليات عىل :احتفال اليوم الوطين ،والقرية
الثقافية ،وامللتىق السنوي لألندية الطالبية ،باإلضافة إىل مجموعة واسعة
من الفرص الالصفية األخرى واليت يمت اإلعالن عهنا يف احلرم اجلاميع
عىل مدار العام .شارك معنا يف فعاليات وأنشطة احلرم اجلاميع ومق
بإثراء حياتك الدراسية.

خدمات الدعم األكادميي
يقدم مركز دمع تعمل الطالب خدمات الدمع األاكدميي لطلبة الباكلوريوس
والربناجم التأسييس يف جامعة قطر .وميثل املركز بيئة دامعة متكن
الطلبة من احلصول عىل املساعدة يف املقررات الدراسية وواجبات الكتابة
ومساعدهتم عىل التأقمل عىل احلياة األاكدميية باجلامعة باإلضافة إىل
الدروس املمكلة لملقررات ذات معدالت الرسوب العالية .كذلك ميكن للطلبة
الذين يسعون لتحسني أداهئم األاكدميي احلصول عىل خدمات التوجيه
األاكدميي من املوظفني املختصني يف املركز .ولقد مت تصممي مجيع
براجم وخدمات املركز حبيث تساعد الطلبة عىل التعمل املستقل من خالل

الرياضة والترفيه
تقدم اجلامعة للطلبة واخلرجيني وهليئة التدريس واملوظفني مجموعة واسعة
من الفرص ملامرسة الرياضات التنافسية والرتفهيية .عىل مدار العام ،يمت
منح الطلبة الفرصة للتنافس ضد الفرق األخرى يف اجلامعة ،والفرق من
جامعات أخرى ،أو املجمتع احمليل.
وقد ممصت هذه الرباجم لتعزيز مناخ العمل كفريق وفرص القيادة مجليع
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هيدف إىل دمع الطالب املزتوجني لملوازنة باحلياة األاكدميية و احلياة
الزوجية  ،ومناقشة لك ما هو متعلق بالصعوبات واخلالفات الزوجية,
تعزيز مهارات التواصل بني األزواج بطريقة فعالة ،دمع االزواج مبهارات
الرتبية للرتكزي عىل قمية الوقت مع أطفاهلم ،مساعدهتم يف الرتكزي عىل
األشياءاإلجيابية بالرمغ من االختالفات الخشصية والتقليل من التوتر.
واخريا يقدم املركز برناجم التأقمل مع احلياة اجلامعية للطلبة اجلدد
والدوليني للتكيف مع البيئة اجلديدة واكتساب مهارات تصقلهم للتعامل
مع التغري ومواجهة التحديات .
برناجم الرفيق املعاون حيث هيدف برناجم الرفيق املعاون اىل مساعدة
الطلبة الذين يعانون من ضغوطات سواء اكنت تتعلق بالدراسة او مرتبطة
مبشالك حياتية ،حيث يمت إعانة الطلبة عىل التخلص من الضغوطات
والصعوبات النفسية .ويمت ذلك من خالل تدريب الطالب ليكونوا (الرفيق
املعاون) اي ان يكونوا قادرين عىل مساعدة ودمع زمالؤمه من الطلبة
الذين يواجهون حتديات اجمتاعية او ااكدميية يف اجلامعة .حيث يسىع
بعض الطالب إلجياد العون و املساعدة من زمالؤمه  ،ويفضلون التوجه
هلم اذا واجههتم بعض الصعاب  ،اذ يشعرون بقرهبم من بعضهم البعض
بالعمر ،و الظروف ،و التجربة .يتكون برناجم الرفيق املعاون من رفقاء
معاونون متدربون وأخصاءين نفسيني من أجل ان يرشفوا عىل مجيع
األنشطة يف الربناجم خللق اجواء مليئة بالراحة النفسية اليت حيتاجها
الطلبة للتغلب عىل الضغط النفيس.
يوفر املركز طبيب نفيس لطالب وطالبات اجلامعة لتخشيص حالهتم
النفسية .حيث يأيت الطبيب النفيس مره يف االسبوع.
يستطيع الطالب جحز املواعيد عرب اإلنرتنت ،أو خشص ًيا ،أو عرب اهلاتف.
لملزيد من املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات ،يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين
http://www.qu.edu.qa/students/success-and-development/
counseling
حساب تويرتQUSCC@ :
حساب انستقرامQUSCC@ :
حساب الفيسبوكQUSCC@ :

حتسني مهارات الدراسة وتعزيز الثقة بالنفس وحتسني مستويات املعرفة
باملقررات الدراسية وتجشيعهم عىل النظرة اإلجيابية جتاه التعلمي وإعداد
الطلبة للتعمل مدى احلياة.
يتكون قسم الدمع األاكدميي باملركز من معملني مها  :معمل الرياضيات
ومعمل النجاح األاكدميي .يوفر معمل الرياضيات جلسات تعمل فردية أو
يف شلك مجموعات ملراجعة مقررات الرياضيات باإلضافة إىل مصادر
دراسية متنوعة تتعلق بالرياضيات .ويقدم معمل النجاح األاكدميي الدمع
للطلبة املجسلني يف مقررات املتطلبات العامة واملقررات العملية املعروفة
تارخييا بصعوبهتا ،هذا باإلضافة إىل مساعدة الطلبة يف تطوير مهاراهتم
الدراسية.
يتكون قسم دمع الكتابة باملركز من معمل الكتابة باللغة العربية ومعمل
الكتابة باللغة اإلجنلزيية ومعمل اللغات .وهيدف كال من معميل الكتابة
بشلك رئييس إىل مساعدة الطلبة عىل الكتابة بشلك أفضل من خالل
تقدمي جلسات تعلميية وورش معل وبراجم مكثفة تركز عىل حتسني
مهارات الكتابة لدهيم ،مكا يتلىق الطلبة أيضا املساعدة يف لك مرحلة
من معلية الكتابة من خالل اجللسات الفردية .أما معمل اللغات فتقدم
من خالله املساعدة يف تطوير املهارات اللغوية األخرى اكلقراءة والتحدث
واالسمتاع باإلضافة إىل القواعد باللغتني العربية واإلجنلزيية .
يقع مركز دمع تعمل الطالب يف مبىن أعضاء هيئة التدريس ومبىن
األنشطة الطالبية (بنات) ،وتقدم مجيع اخلدمات جمانًا لطلبة اجلامعة.
ملزيد من املعلومات حول خدمات الدمع األاكدميي باجلامعة ،يرىج
زيارة موقع اإلنرتنت ملركز دمع تعمل الطالبhttp://www.qu.edu.qa/ :
students/support-and-development/student-learning-support
مركز التطوير املهني
يوفر مركز التطوير املهين اإلرشاد والتدريب ،وخدمات التطوير املهين،
ويساعد ً
أيضا عىل إعداد الطلبة لملشاركة واملنافسة للحصول عىل
أفضل الفرص الوظيفية .مكا يقوم بتوفري فرص التوظيف الطاليب لطلبة
املنضمني لربناجم التوظيف الطاليب باجلامعة باإلضافة إىل ذلك ،يساعد
مركز التطوير املهين الطلبة يف احلصول عىل الرعاية االاكدميية والتدريب
امليداين وتوفري فرص التوظيف خلرجيي اجلامعة .مكا يوفر العديد من
الرباجم واألنشطة ذات الصلة باملسار الوظييف .للحصول عىل معلومات
إضافية ،يرىج زيارة موقع مركز التطوير املهين عىل الرابط التايل:
www.qu.edu.qa/ar/students/services/csc/index.php

قسم خدمات االلتحاق في التعليم العالي
يعترب قسم خدمات االلتحاق يف التعلمي العايل حلقة الوصل مجليع الطلبة
واخلرجيني لإلجابة عن االستفسارات العامة واخلدمات املتعلقة بالقبول
والتجسيل.
ميكنمك التواصل مع القسم عىل:
• الربيد اإللكرتوينonestop@qu.edu.qa :
• اهلاتف44037979 :
• زيارة الدور األريض مببىن القبول والتجسيل.

خدمات اإلرشاد الطالبي
يوفر مركز االرشاد الطاليب مجموعة من اخلدمات االرشادية والنفسية
ملجمتع جامعة قطر .وتمشل هذه اخلدمات جلسات االرشاد الفردي
وامجلايع اليت تساعد الطلبة عىل مواجهة التحديات اليت التحديات قد
تؤثر عىل جناحهم .وجترى اجللسات االرشادية مبراعاة اخلصوصية
والرسية ومبهنية عالية.
ويعزز املركز المنو الخشيص واألاكدميي واالجمتايع من خالل براجم
تمنوية تطويرية مثل برناجم تأمالت ذاتية والذي هيدف اىل اكتساب
مهارات حياتية تزيد من املقاومة الداخلية والقدرة عىل إدارة الذات بطريقة
إجيابية وفعالة .هناك العديد من املواضيع اليت تندرج حتت اكتشاف
الذات ومهنا مهارات التواصل الفعال ،ادارة الضغوطات النفسية ،التعامل
مع القلق والغضب.
اىل جانب ذلك يقدم املركز برناجم اإلرشاد امجلايع لملزتوجني الذي

التواصل مع الطلبة
يعترب مركز االتصال الطاليب نقطة مرجعية الستفسارات الطلبة العامة،
يمت التواصل بني األقسام والطالب من خالل مركز االتصال الطاليب،
واحملادثات الفورية عرب البوابة االلكرتونية  ،myQUواحلسابات الرمسية
جلامعة قطر عىل مواقع التواصل االجمتايع (وتويرت) ..ميكن للطلبة
االتصال مبركز االتصال الطاليب من خالل:
• الربيد اإللكرتوينstudenthelp@qu.edu.qa :
• اهلاتف 4403 4444 :
• احملادثة الفورية عرب البوابة االلكرتونية myQU
ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/student-call-center
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اليوم التعريفي للطلبة اجلدد
اليوم التعرييف للطلبة اجلدد هو فعالية ملدة يوم اكمل مصممة ملساعدة
طالب الباكلوريوس والربناجم التأسييس للتعرف عىل الفرص املختلفة
اليت توفرها جامعة قطر.
وخالل أنشطة وفعاليات اليوم التعرييف ،يقسم الطالب إىل مجموعات
حسب لكياهتم ،مما يتيح هلم الفرصة للتعرف عىل براجمهم األاكدميية
وتكوين عالقات جيدة مع زمالءمه يف اللكية واملرشدين األاكدمييني.
يعد حضور اليوم التعرييف للطلبة اجلدد يف الربناجم التأسييس ومرحلة
الباكلوريوس إلزاميًا .لن يمتكن الطالب الذين مل حيرضوا الربناجم
التعرييف من التجسيل يف املقررات الدراسية أو حضور احملارضات
للفصل الدرايس الذي مت قبوهلم فيه ،وعلهيم التقدم للقبول من جديد
يف املستقبل .ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة موقع اليوم التعرييف
للطلبة اجلددhttp://www.qu.edu.qa/students/admission/ :
undergraduate/new-student-orientation

مركز االتصال الطالبي
يتلىق مركز االتصال الطاليب املاكملات من الطلبة اجلدد ،احلاليني أو
طالب الدراسات العليا ،وأولياء األمور ،وأي من اجلهات اخلارجية ،ويوفر
هلم إجابات عىل املسائل املتعلقة جبميع اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة،
ويقوم بتوجهيهم إىل اجلهات املعنية عند الرضورة .مركز االتصال
الطاليب متاح أثناء ساعات العمل يف اجلامعة من 8:00ص إىل  2:30م
عىل الرمق 4403-4444 :ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة املوقع التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/student-call-center
  
مكتب االستقبال
مكتب االستقبال جييب مبارشة عىل الطلبة الذين يقومون بزيارته فميا
يتعلق بأي أسئلة عامة .ويساعد ً
أيضا الطلبة عىل إمتام أي إجراءات
قد يواجهون صعوبة فهيا ،باإلضافة إىل حماولة إجياد أفضل احللول
لملشالك املعقدة اليت حتتاج إىل دراسة ومتابعة .يقع مكتب االستقبال يف
مبىن القبول والتجسيل يف الطابق األريض.

مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة
تلزتم جامعة قطر بتوفري الفرص التعلميية مجليع الطلبة املؤهلني أاكدمي ًيا.
ويمت بذل لك جهد ممكن لضامن الوصول العادل واملناسب للرباجم
واخلدمات واملرافق واألنشطة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة .ويوفر
مركز ذوي االحتياجات اخلاصة اخلدمات وأساليب الدمع اليت ممصت
خصيصا لتلبية االحتياجات الفردية للطلبة طوال مدة تواجدمه يف
ً
اجلامعة.
ويمت حاليًا تقدمي خدمات الدمع للطلبة من ذوي اإلعاقات البرصية
(الىمع أو ضعف البرص) ،وذوي اإلعاقات اجلسدية ،وصعوبة القراءة
(الديسلكسيا) ،ومن يعانون صعوبات يف النطق والمسع (الطلبة من غري
الصم ولكن يستخدمون المساعات) .يليب املركز ً
أيضا احتياجات الطلبة
الذين يعانون مشكالت أو إصابات مؤقتة .وتتضمن بعض اخلدمات
والتهسيالت  -قاعات لتقدمي االختبارات ،واستخدام التكنولوجيا
املساعدة ،وتوفري طلبة مساعدين لتدوين احملارضات أو تقنيات تدوين
املالحظات ،والبديل لتنسيق النصوص لملواد املطبوعة ،وأولوية التجسيل
يف املقررات ،واحلصول عىل دمع أعضاء هيئة التدريس لضامن
التهسيالت األاكدميية املناسبة.
للحصول عىل معلومات إضافية حول اخلدمات اليت يقدمها مركز ذوي
االحتياجات اخلاصة ،يرىج زيارة الرابط:
www.qu.edu.qa/ar/students/success-and-development/specialneeds

خدمة اكتشف جامعة قطر
تتيح اجلولة الفرصة للطلبة املستجدين وأولياء أمورمه للتعرف عىل احلرم
اجلاميع جلامعة قطر واستكشاف مبانهيا وخدماهتا املتنوعة
صندوق الطلبة واملساعدات املالية
تقدم جامعة قطر مساعدات مالية بطرق متعددة لطلبة اجلامعة ممن
يواجهون صعوبات مالية قد حتول دون قدرهتم عىل مواصلة مسريهتم
اجلامعية .ويقوم قسم قسم صندوق الطلبة واملساعدات املالية باستقبال
الطلبات من الطلبة املتقدمني للحصول عىل املساعدة املالية وحفص هذه
الطلبات وتطبيق املعايري احملددة علهيا ويمت بنا ًء هيلع حتديد استحقاق
الطالب لملساعدة املالية من عدمه .وتتوقف قرارات قسم صندوق
الطلبة واملساعدات املالية كذلك عىل توفر املوارد املالية املناسبة لتقدمي
املساعدات املالية للطلبة
ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة املوقع التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial_aid/
index.php
قسم الطلبة الدوليني
يقدم قسم الطلبة الدوليني خدمات الدمع املصممة ملساعدة الطلبة الدوليني
يف أي أمور أاكدميية أو خشصية أو مالية وما يتعلق بأمور اهلجرة
واجلوازات ،ويقدم للطلبة فرصة لالخنراط يف جممتع جامعة قطر .حال ًيا،
لدينا طالب دوليني من حوايل  70بلد.
وتمتثل مهمة قسم الطلبة الدوليني يف رعاية شؤون الطلبة الدوليني ممن مه
عىل كفالة اجلامعة وتوفري خدمات خمتلفة بكفاءة إلثراء احلياة اجلامعية
هلم ،وهو يساعد الطلبة الدوليني عىل تأمني احلصول عىل تأشرية الدخول
وترصحي اإلقامة ،وترصحي اخلروج ،وإصدار تذاكر الطريان السنوية
لطالب املنح الدراسية الذين تمشل منحهتم عىل هذه املزية ،وإصدار
خطابات رمسية بامس الكفيل (جامعة قطر) ،وتنسيق اإلقامة مع إدارة
السكن الطاليب يف جامعة قطر.
ويرشف قسم الطلبة الدوليني ً
أيضا عىل القبول يف برناجم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا .للحصول عىل معلومات إضافية ،يرىج زيارة موقع
قسم الطلبة الدوليني عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
www.qu.edu.qa/ar/students/services/is/index.php
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الفصل 4

شهادات التعليم الثانوي البريطانية
عىل الطالب الذي أدى أحد امتحانات املدارس الثانوية الربيطانية أن حيقق
املتطلبات اآلتية:
• أن يكون قد اجتاز مخس مقررات عىل األقل يف اختبار الثانوية للنظام
الربيطاين  IGSCEاملستوى العادي ( )O levelبدرجة ( )Dعىل األقل.
• أن يكون قد اجتاز مقررين عىل األقل يف املستوى املتقدم أو املستوى املتقدم
التمكييل ،أو جيمع بني مقررات املستويني بعالمة ( )Dعىل األقل.
• مبا أن إعالن النتاجئ الرمسية هلذا النظام املدريس يمت بعد أن تعلن جامعة
قطر عن قرارات القبول ،فميكن لملتقدمني تسلمي الدرجات املتوقعة قبل
املوعد الهنايئ ،وسيمت قبوهلم عىل أساس القبول املرشوط.

القبول
القبول في جامعة قطر
يمت النظر يف الطلبات املقدمة من الراغبني بالدراسة ،والذين ينطبق علهيم
احلد األدىن من متطلبات القبول يف جامعة قطر .ويراىع احلد األدىن من
متطلبات القبول واملؤهالت األاكدميية اليت تضمن جناح الطالب خالل فرتة
دراسته.
وعند القبول تأخذ جامعة قطر يف االعتبار ،باإلضافة إىل هذه املؤهالت،
القدرة االستيعابية للك لكية أو برناجم باإلضافة إىل احتياجات دولة قطر،
ويمت قبول الطالب عىل أساس تنافيس يف الفصل الدرايس الذي تقدموا
لاللتحاق فيه.

شهادة البكالوريا الدولية ()IB
• ميكن للطالب احلاصل عىل دبلومة اكملة يف الباكلوريا الدولية  IBالتقدم
إىل جامعة قطر ،رشيطة اجتيازه بنجاح ست مقررات عىل األقل ،عىل أن
تكون اثنتان مهنا يف املستوى العايل واألربعة الباقية يف املستوى املتقدم.
والبد أن حيصل الطالب عىل مجموع لكي  24درجة من  42خبالف درجات
نظرية املعرفة ومقرر املقال املطول.
• مبا أن إعالن النتاجئ الرمسية هلذا النظام املدريس يمت بعد أن تعلن جامعة
قطر عن قرارات القبول ،فميكن لملتقدمني تسلمي الدرجات املتوقعة قبل
املوعد الهنايئ ،وسيمت قبوهلم عىل أساس القبول املرشوط.

متطلبات الثانوية العامة

تقبل جامعة قطر بشلك عام خرجيي املدارس الثانوية من خمتلف الرباجم
الدراسية ،ممن أهنوا اثين عرش عامًا دراسيًا عىل األقل ،وذلك طبقًا
لملتطلبات الواردة أدناه .عىل أنه البد من مالحظة أن هذه املتطلبات قد تتغري
حبسب مستوى املتقدمني والقدرة االستيعابية للك لكية .عالوة عىل ذلك ،فإن
املتطلبات ختتلف حبسب اللكية ،حيث حيق لللكيات وضع رشوط إضافية للحد
األدىن من متطلبات القبول املذكورة أدناه قبل قبول الطالب.

نظام الشهادة الثانوية من اململكة العربية السعودية
تعمتد نسبة الطالب يف هشادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول
باجلامعة بعد احلصول عىل الهشادة الثانوية بفروعها وكذلك نتيجة
اختبار القياس و التقومي يف التعلمي العايل للطالب ابتدا ًء من عام التخرج
 )2003/2002( 1423/1422والطالبات ابتدا ًء من عام التخرج 1430
(.)2009

شهادة الثانوية العامة القطرية

 .1املدارس الثانوية العامة
تعمتد نسبة الطالب يف هشادة الدراسة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول
باجلامعة إذا اكن أحد طلبة املدارس احلكومية العامة.
 .2املدارس املستقلة
ُيقبل محلة هشادات املدارس املستقلة مبوجب نظام الهشادة الثانوية العامة
بدولة قطر ( )QSSCعىل أساس املجموع الهنايئ لملقررات للسنة األخرية
بالنسبة للطلبة احلاصلني عىل هذه الهشادة يف العام األاكدميي 2010/2009
مفا بعد .أما بالنسبة للطلبة الذين حصلوا عىل الهشادة املستقلة قبل العام
األاكدميي  2010/2009فتمت معادلة هشاداهتم باستخدام جدول املعادلة
املعمتدة يف لك عام أاكدميي.

القبول املشروط واملبكر
هو القبول املرشوط واملبكر للدراسة يف جامعة قطر لملتقدمني القطريني وابناء
القطريني ومحلة الوثيقة القطرية وزوجات القطريني الذين تؤهلهم اماكنياهتم
األاكدميية للتقدم وفقًا لجسالهتم األاكدميية .سواء للطلبة الذين مازالوا عىل
مقاعد الدراسة او للطلبة الذين اهنو الثانوية العامة سابقا.
شروط احلصول على القبول املشروط واملبكر للطلبة الذين ما زالوا
على مقاعد الدراسة
 .1أن يكون املتقدم قطري اجلنسية أو من أبناء القطريني أو من محلة الوثيقة
القطرية أو من زوجات القطريني.
 .2حتقيق النتاجئ املطلوبة بالصف احلادي عرش والفصل الدرايس األول
للصف الثاين عرش لللكية املطلوبة.
 .3تسلمي مجيع املستندات املطلوبة خالل فرتة التقدمي للقبول املرشوط.

شهادات املدارس اخلاصة والدولية

جتدون أدناه الرشوط العامة ملعادلة هشادات املدارس اخلاصة والدولية األكرث
شيوعًا ،وميكن الرجوع إىل إدارة القبول ملزيد من املعلومات يف هذا الشأن.
نظام املعدل التراكمي ()GPA
البد خلرجي املدرسة الثانوية األمريكية أو محللة هشادات املستوى املتقدم من
حتقيق الرشوط التالية:
• احلصول عىل دبلومة التعلمي الثانوي يف خطة املتطلبات العامة مبعدل ()C
حكد أدىن ،أو ما يعادل  2.00من  ،4.00وحتقيق احلد األدىن من نسبة
الثانوية العامة خالل السنة األخرية من املدرسة الثانوية.
• النجاح يف ست مقررات خمتلفة عىل األقل ،عىل أن تكون إحداها يف
ختصص العلوم (أحياء  ،فزيياء  ،كميياء) والثانية يف ختصص الرياضيات
(جرب  ،عمل مثلثات  ،هندسة) ،والثالثة يف اللغة اإلجنلزيية يف السنة األخرية
أو قبل األخرية.

شروط احلصول على القبول املشروط واملبكر للطلبة الذين الذين انهو
الثانوية العامة سابقا:
 .1أن يكون املتقدم قطري اجلنسية أو من أبناء القطريني أو من محلة الوثيقة
القطرية او من زوجات القطريني.
 .2تسلمي مجيع املستندات املطلوبة خالل فرتة التقدمي للقبول املرشوط.
.3احلصول عىل النتاجئ التالية بالصف الثاين عرش.
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رمسية ،وحققوا احل َّد األدىن من متطلبات االلتحاق جبامعة قطر عىل النحو
التايل:
الطالب الذين يرغبون االلتحاق بلكيات اآلداب ،واإلدارة واالقتصاد ،والرتبية،
والرشيعة ،والقانون:
الرياضيات ACT = 24 :أو SAT = 550
الطالب الذين يرغبون االلتحاق بلكيات الصيدلة ،والعلوم ،العلوم الصحية
واهلندسة والرتبية (التعلمي الثانوي مسار العلوم والرياضيات):
اللغة االجنلزيية IELTS = 5.5 :أو TOEFL = 500
الرياضيات  ACT = 24 :أو SAT = 550

الوثائق واملستندات املطلوبة للقبول املشروط املبكر
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري)
 .2تسلمي املستندات التالية قبل املوعد الهنايئ للتقدمي:
للطلبة الذين ما زالوا عىل مقاعد الدراسة:
• نخسة من هشادة الفصل احلادي عرش ونخسة من هشادة منتصف
الفصل الثاين عرش.
• بالنسبة لنظام هشادة الثانوية الربيطانية ونظام هشادة الباكلوريا الدولية:
تسلمي نتيجة النتاجئ املتوقعة باستخدام منوذج اجلامعة باإلضافة إىل
الهشادات األصلية.
 .3صورة عن البطاقة الخشصية القطرية وصورة عن جواز السفر لغري
القطريني (بالنسبة ألبناء القطريني يتوجب تسلمي صورة من هشادة امليالد
وصورة البطاقة الخشصية لويل األمر القطري وبالنسبة لزوجات القطريني
احضار عقد الزواج والبطاقة الخشصية للزوج القطري).
للطلبة الذين اهنو الثانوية العامة سابقا:
• الهشادة الهنائية االصلية للصف الثاين عرش
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية وصورة عن جواز السفر لغري
القطريني (بالنسبة ألبناء القطريني يتوجب تسلمي صورة من هشادة
امليالد وصورة البطاقة الخشصية لويل األمر القطري وبالنسبة لزوجات
القطريني احضار عقد الزواج والبطاقة الخشصية للزوج القطري).

ويقوم معيد اللكية بالنظر يف مثل هذه الطلبات من حيث مستوى املتقدم،
والقدرة االستيعابية للتخصص املطلوب ،وعالمات املواد الدراسية يف املرحلة
الثانوية.

متطلبات كشف درجات الشهادة الثانوية العامة

تشرتط جامعة قطر أن تكون مجيع كشوف الدرجات اليت يمت ارفاقها مع طلب
القبول هنائية ورمسية ومصدقة حسب مجموعة املعايري التالية:

املدارس الثانوية احلكومية واملستقلة في دولة قطر
جيب عىل مجيع الطلبة الذي درسوا يف مدارس ثانوية حكومية أو مستقلة
داخل دولة قطر التأكد من استيفاء املتطلبات التالية لكشوف الدرجات:
 .1أن يكون كشف الدرجات املقدم هنايئ.
 .2أن يكون كشف الدرجات املقدم رمسي.
 .3أن يكون كشف الدرجات املقدم مو ّق ٌع وخمتو ٌم من إدارة املدرسة.

إرشادات هامة
حيصل الطلبة الذين تقدموا بالهشادة الهنائية عىل قبول هنايئ بيمنا حيصل
الطلبة الذين تقدموا بنخسه من هشادة الفصل احلادي عرش ونخسة من
هشادة منتصف الفصل الثاين عرش عىل قبول مرشوط ومبكر ،ويتوجب
علهيم استيفاء مجيع متطلبات القبول األخرى وتسلمي كشف درجات هشادة
الدراسة الثانوية األصيل مصدقا ومعمتدا من اجلهات املختصة قبل انهتاء
املدة احملددة .القبول املرشوط واملبكر هو قبول مؤقت حلني االنهتاء بنجاح من
السنة األخرية من املدرسة الثانوية بنسبة ال تقل عن  %75واستيفاء مجيع
متطلبات القبول (ونسبة  %80بالنسبة لملتقدمني للكية الصيدلة ونسبة %90
بالنسبة لملتقدمني للكية الطب).
مجيع املتقدمني الذين ال يستوفون احلد األدىن من متطلبات «القبول املرشوط
املبكر» املذكورة أعاله سوف ال تزال لدهيم فرصة القبول عند تقدمي النتاجئ
الهنائية والرمسية وبناء عىل آليات القبول املتبعة.

املدارس الثانوية اخلاصة في دولة قطر
جيب عىل مجيع الطلبة الذي درسوا يف مدارس ثانوية خاصة داخل دولة قطر
التأكد من استيفاء املتطلبات التالية لكشوف الدرجات:
 .1أن يكون كشف الدرجات املقدم هنايئ.
 .2أن يكون كشف الدرجات املقدم رمسي.
 .3أن يكون كشف الدرجات املقدم مو ّق ٌع وخمتو ٌم من إدارة املدرسة.
 .4أن يكون كشف الدرجات املقدم مصدقٌ من اخلاصة وزارة التعلمي و
التعلمي العايل
.
املدارس الثانوية الدولية خارج دولة قطر
جيب عىل مجيع الطلبة الذي درسوا يف مدارس ثانوية خارج دولة قطر التأكد
من استيفاء املتطلبات التالية لكشوف الدرجات:
 .1أن يكون كشف الدرجات املقدم هنايئ.
 .2أن يكون كشف الدرجات املقدم رمسي.
 .3أن يكون كشف الدرجات املقدم مرفقٌ به نخسة مرتمجة إىل العربية أو
اإلجنلزيية يف حال مل يكن بإحدى اللغتني.
ٌ
حاصل عىل تصديق من وزارة التعلمي أو
 .4أن يكون كشف الدرجات املقدم
وزارة الشؤون اخلارجية يف الدولة اليت متت فهيا الدراسة الثانوية.
 .5أن يكون كشف الدرجات املقدم حاصل عىل تصديق السفارة القطرية يف
البلد الصادر مهنا أو سفارة الدولة املعنية يف الدوحة.
الوثائق واملستندات املطلوبة لطالب الثانوية العامة
مجيع الطلبة الذين مل يسبق هلم االلتحاق بأي جامعة أو لكية ويرغبون يف
االلتحاق جبامعة قطر يف الربناجم التأسييس أو براجم الباكلوريوس .جيب
علهيم تقدمي الوثائق التالية:
.1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري)

القبول املشروط
مبا أن إعالن النتاجئ الرمسية لنظام التعلمي الثانوي الربيطانية (هشادة
 ،IGSCEاملستوى العادي ( ،)O Levelاملستوى املتقدم التمكييل (،)AS
املستوى املتقدم ( )Aونظام هشادة الباكلوريا الدولية ( )IBيمت بعد أن تعلن
جامعة قطر عن قرارات القبول ،سيمت قبول املتقدمني من املدارس اليت تتبع
هذين النظامني عىل أساس القبول املرشوط وحبسب الدرجات املتوقعة هلم.
وتحمس معلية القبول املرشوط لملتقدمني من املدارس اليت تتبع نظام هشادة
الباكلوريا الدولية ( )IBومدارس نظام التعلمي الثانوي الربيطانية من احلصول
عىل قبول مرشوط بناء عىل الدرجات اليت حصلوا علهيا يف املقررات اليت
يقومون بدراسهتا حاليًا .وعىل الطلبة احلاصلني عىل قبول مرشوط استيفاء
متطلبات القبول يف جامعة قطر من أجل احلصول عىل قبول رمسي.
هذا النوع من القبول مقترص فقط عىل املتقدمني من املدارس اليت تتبع أنمظة
هشادة الباكلوريا الدولية والتعلمي الثانوي الربيطاين.

االستثناء في نسبة الثانوية العامة

بالنسبة إىل الطالب الذين مل حيصلوا عىل النسبة املطلوبة فبإماكهنم التقدم
إىل اللكية الذي يرغبون فهيا إذا اكنوا قد أمكلوا اثين عرشة سنة دراسية
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 .2كشف درجات هشادة الدراسة الثانوية األصيل مصدقا ومعمتدا من
اجلهات املختصة
.3هشادة حصية صادرة داخل قطر (يرىج من الطلبة الدوليني مراجعة موقع
الطلبة الدوليني)
.4صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (وصورة عن جواز السفر لغري
القطريني ،وللطلبة الدوليني يرىج مراجعة موقع الطلبة الدوليني)
.5صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس  ،خبلفية بيضاء
.6نتاجئ االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة
املتقدمني لللكيات اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس ( ان وجدت) يمت
تسلميها ملركز اختبارات الربناجم التأسييس لإلعفاء من متطلبات الربناجم
التأسييس.
.7الطالب الدويل الذي ال حيمل ترصحي اقامة قطرية سارية املفعول يف دولة
قطر (باستثناء الطلبة من مواطين دول جملس التعاون اخلليجي) غري
مؤهل للنظر يف طلب قبوله املقدم للجامعة .من الرضوري أن حيصل
الطالب الدويل الراغب يف االلتحاق باجلامعة عىل ترصحي اقامة يف دولة
قطر .قسم الطلبة الدوليني يف جامعة قطر يقدم املساعدة للطلبة الدوليني
للحصول عىل تأشرية طالب عىل كفالة اجلامعة (ترصحي إقامة يف قطر).
وعىل الطالب الدويل الراغب يف احلصول عىل تأشرية طالب عىل كفالة
اجلامعة تعبئة واستمكال طلب تأشرية الطالب الدويل املستجد اإللكرتوين
ورفع املستندات املطلوبة خالل نفس فرتة التقدمي للقبول يف جامعة قطر.
لن يمت النظر يف طلب قبول الطالب الذي مل يستويف رشوط التقدمي عىل
طلب تأشرية طالب.

االلتحاق بالسنة األولى

يصنف طالب السنة األوىل عىل أهنم مجيع الطالب الذين مل يسبق هلم
االلتحاق بأي جامعة أو من مل يجسلوا  24ساعة معمتدة عىل األقل يف
اجلامعة ،أو من يتقدمون إىل جامعة قطر يف الربناجم التأسييس أو درجة
الباكلوريوس .وميكن لطالب هذه الفئة التقدم لاللتحاق بفصل اخلريف أو
الربيع مع تقدمي التايل:
 .1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري).
 .2كشف درجات الدراسة الثانوية الهنايئ والرمسي.
 .3هشادة حصية صادرة داخل قطر.
 .4صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين).
 .5صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية
بيضاء.
والبد أن ييف طالب االلتحاق بالسنة األوىل يف جامعة قطر جبميع
متطلبات القبول يف مرحلة الباكلوريوس للفصل الدرايس املراد تقدمي
طلب القبول فيه ،مع تقدمي مجيع األوراق واملستندات املطلوبة لقسم
القبول باجلامعة خالل املدة املقررة للتقدمي .طالب االلتحاق بالسنة األوىل
غري مؤهلني لتحويل ساعاهتم املعمتدة اليت حصلوا علهيا قبل الفصل
الدرايس للقبول يف جامعة قطر.

االلتحاق بالتحويل

اجلامعات في دولة قطر
جيب عىل مجيع الطلبة الذي درسوا يف جامعة داخل دولة قطر ويرغبون
يف التحويل إىل جامعة قطر ،التأكد من استيفاء املتطلبات التالية لكشوف
الدرجات:
 .1أن يكون كشف الدرجات املقدم هنايئ.
 .2أن يكون كشف الدرجات املقدم رمسي.
 .3أن يكون كشف الدرجات املقدم موقع وخمتوم من اجلهة املعنية يف
اجلامعة.
 .4جيب أن تكون اجلامعة معمتدة ومعرتف هبا من قبل وزارة التعلمي يف دولة
قطر (ال يطلب خمت وزارة التعلمي بالنسبة للجامعات املعروف اعمتادها).

يع ُّد املتقدمون إىل جامعة قطر طالبًا حمولني يف حال اكنوا يدرسون أو
سبق هلم الدراسة يف جامعة أخرى وانطبقت علهيم متطلبات ورشوط
التحويل جلامعة قطر وميكهنم التقدم للقبول يف درجة الباكلوريوس يف
فصل اخلريف أو الربيع ,وميكهنم حتويل الساعات املعمتدة فقط يف حال
مت قبوهلم كطلبة حمولني سيمت النظر يف قبول مجيع الطلبة احملولني ممن
حيققون احلد األدىن من املتطلبات التالية:
 .1احلصول عىل هشادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.
 .2إمكال  24ساعة دراسية معمتدة وإهناء ما ال يقل عن فصلني دراسيني
(اخلريف والربيع) يف مرحلة الباكلوريوس ،مبعدل ترامكي ال يقل عن
 4.00/2.50من جامعة معمتدة ومعرتف هبا من هيئة اعرتاف دولية،
أو من وزارة التعلمي العايل أو ما يعادهلا يف تلك الدولة.
 .3حتقيق متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة اإلجنلزيية من خالل أي
من التايل:
• تقدمي نتاجئ االمتحانات القياسية يف اللغة اإلجنلزيية معمتدة
وصاحلة.
• امكال  24ساعة معمتدة وإهناء فصلني دراسيني يف إحدى
مؤسسات التعلمي العايل حيث اكنت اللغة اإلجنلزيية يه اللغة
املستخدمة يف التعلمي يف ذلك الربناجم ،وجيب عىل الطلبة تقدمي
بيان رمسي يثبت ذلك خالل فرتة التقدمي لاللتحاق إىل جامعة قطر
حىت يمت إعفاهئم من متطلبات الكفاءة يف اللغة اإلجنلزيية.
ال حيق للطلبة الذين مل يستوفوا هذه الرشوط االلتحاق بالربناجم
التأسييس
بالنسبة لللكيات اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس.
 .4متطلبات جامعة قطر يف مهارات الرياضيات .ال حيق للطلبة الذين مل
حيققوا هذه املتطلبات االلتحاق بالربناجم التأسييس بالنسبة لللكيات
اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس.
 .5املتقدمني الذي اكنوا قد خضعوا إلجراء تأدييب أو مت فصلهم ألسباب
أاكدميية من اجلامعة/اللكية السابقة لن يمت قبوهلم كطلبة حمولني.

اجلامعات خارج دولة قطر
 .1أن يكون كشف الدرجات املقدم هنايئ.
 .2أن يكون كشف الدرجات املقدم رمسي.
 .3أن يكون كشف الدرجات املقدم مرفقٌ به نخسة مرتمجة إىل العربية أو
اإلجنلزيية يف حال مل يكن بإحدى اللغتني.
 .4يف حال اكنت اجلامعة معمتدة ومعرتف هبا من قبل هيئة اعرتاف دولية
(جيب أن يكون اعمتاد االعرتاف موحضًا يف النخسة الرمسية للكشف) وال
يطلب أي تصديق آخر.
 .5إذا مل تكن اجلامعة معمتدة أو معرتف هبا عامليًا ،فيجب أن تصدق
الهشادة من وزارة التعلمي العايل أو وزارة الشؤون اخلارجية يف الدولة
اليت متت فهيا الدراسة اجلامعية ،مكا جيب أن تصدق الهشادة من
السفارة القطرية يف البلد الصادرة مهنا أو سفارة الدولة املعنية يف
الدوحة.

فئات القبول في مرحلة البكالوريوس

ميكن للطالب االلتحاق بالدراسة يف جامعة قطر يف مرحلة الباكلوريوس
يف واحدة من الفائت الست التالية:
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لكية مشال األطلنيط بقطر التقدم بطلب القبول للحصول عىل درجات عملية
بعدد من براجم جامعة قطر.

 .6أن يمت تقدمي املستندات والوثائق املطلوبة خالل املدة املقررة للتقدمي.
على جميع الطلبة احملولني تقدمي املستندات التالية إلدارة القبول:
• تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري).
• كشف درجات الدراسة اجلامعية الهنايئ والرمسي واملصدق.
• نتاجئ االمتحانات القياسية للغة اإلجنلزيية والرياضيات (للطلبة املتقدمني
لللكيات اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس).
• هشادة حصية صادرة داخل قطر.
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين).
• صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية بيضاء.
.6نتاجئ االمتحانات القياسية ( )TOEFL, IELTS, SAT, ACTللطلبة
املتقدمني لللكيات اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس ( ان وجدت)
يمت تسلميها ملركز اختبارات الربناجم التأسييس لإلعفاء من متطلبات
الربناجم التأسييس.
.7الطالب الدويل الذي ال حيمل ترصحي اقامة قطرية سارية املفعول يف دولة
قطر (باستثناء الطلبة من مواطين دول جملس التعاون اخلليجي) غري
مؤهل للنظر يف طلب قبوله املقدم للجامعة .من الرضوري أن حيصل
الطالب الدويل الراغب يف االلتحاق باجلامعة عىل ترصحي اقامة يف
دولة قطر .قسم الطلبة الدوليني يف جامعة قطر يقدم املساعدة للطلبة
الدوليني للحصول عىل تأشرية طالب عىل كفالة اجلامعة (ترصحي إقامة
يف قطر) .وعىل الطالب الدويل الراغب يف احلصول عىل تأشرية طالب
عىل كفالة اجلامعة تعبئة واستمكال طلب تأشرية الطالب الدويل املستجد
اإللكرتوين ورفع املستندات املطلوبة خالل نفس فرتة التقدمي للقبول يف
جامعة قطر .لن يمت النظر يف طلب قبول الطالب الذي مل يستويف رشوط
التقدمي عىل طلب تأشرية طالب

متطلبات التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر إلى جامعة قطر
البد من استيفاء الرشوط التالية فمين يتقدم للقبول جبامعة قطر مبوجب
االتفاقية اخلاصة:
 .1احلصول عىل معدل ترامكي  4.00/3.00حبد أدىن يف أي من براجم
الدبلومة املتقدمة بلكية مشال األطلنيط قطر:
• إدارة األمعال (حماسبة)
• إدارة األمعال (إدارة املوارد البرشية)
• إدارة األمعال (تسويق)
• تكنولوجيا اهلندسة الكهربية (القوى والتحمك)
• تكنولوجيا اهلندسة املياكنيكية
• تكنولوجيا هندسة اآلالت
• تكنولوجيا هندسة االتصاالت
• تطوير تطبيقات االنرتنت
• حملل براجم (أمعال)
• أخصايئ دمع حاسب آيل
 .2أن يمت تقدمي املستندات والوثائق املطلوبة خالل املدة املقررة للتقدمي.
ليك يمت النظر يف طلب القبول إىل جامعة قطر ،عىل املتقدمني مبوجب هذه
االتفاقية ،تقدمي املستندات التالية:
• تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري).
• كشف الدرجات الهنايئ والرمسي واملصدق من لكية مشال األطلنيط يف
قطر.
• هشادة حصية صادرة داخل قطر.
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين).
• صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية بيضاء.
جيب عىل املتقدمني للتحويل من لكية مشال األطلنيط مبوجب هذه االتفاقية،
استيفاء مجيع متطلبات التحويل ملرحلة الباكلوريوس يف جامعة قطر للفصل
الدرايس املراد تقدمي طلب القبول فيه ،مع تقدمي مجيع األوراق واملستندات
املطلوبة إىل إدارة القبول خالل املدة املقررة للتقدمي .بالنسبة للطالب
املتقدمني ممن قامت جامعهتم/لكيهتم السابقة بإخضاعهم إلجراءات تأديبية
أو قامت بفصلهم ألسباب غري أاكدميية ،فال يحمس هلم بالتجسيل كطلبة
حمولني.

جيب عىل املتقدمني للتحويل إىل مرحلة الباكلوريوس استيفاء مجيع
متطلبات ورشوط التحويل ملرحلة الباكلوريوس يف جامعة قطر للفصل
الدرايس املراد تقدمي طلب القبول فيه ،مع تقدمي مجيع األوراق واملستندات
املطلوبة إىل إدارة القبول خالل املدة املقررة للتقدمي.
متطلبات حتويل الساعات املعتمدة
تعمتد جامعة قطر يف معادلة الساعات املعمتدة عىل املعايري والرشوط
التالية:
• تسلمي املستندات التالية املطلوبة ملعادلة الساعات املعمتدة:
 .1كشف درجات الدراسة اجلامعية األصيل مصدقا ومعمتدا من اجلهات
املختصة
 .2خمطط تفصييل لملقررات مصدقا من اجلامعة Courses Syllabus
• احلد األدىن ملعدل الساعات املعمتدة ُ
املمتل معادلهتا هو (ج) أو أكرث،
ومت اجتيازها يف السنوات امخلس املاضية.
• احلد األقىص من الساعات املعمتدة احملمتل معادلهتا ال تتعدى %50
من ساعات الربناجم امل ُقدم إليه وللك لكية حتديد عدد الساعات اليت ميكن
حتويلها مبا يتناسب مع براجمها.
• ال حتسب العالمات والنقاط الرتامكية املعمتدة يف املقررات املقبولة
للتحويل مضن املعدل الرتامكي العام يف جامعة قطر وحتسب مضن عدد
الساعات اللكي املطلوب للتخرج.

معايير معادلة الساعات املعتمدة من كلية شمال األطلنطي في قطر
تعمتد جامعة قطر يف معادلة الساعات املعمتدة املعايري والرشوط التالية:
• تسلمي كشف درجات الدراسة اجلامعية األصيل مصدقا ومعمتدا من لكية
مشال األطلنيط – قطر.
• احلد األدىن ملعدل الساعات املعمتدة ُ
املمتل معادلهتا هو (ج) أو أكرث ومت
اجتيازها يف السنوات امخلس املاضية.
• احلد األقىص من الساعات املعمتدة احملمتل معادلهتا ال تتعدى %50
من ساعات الربناجم امل ُقدم إليه وللك لكية حتديد عدد الساعات اليت ميكن
حتويلها مبا يتناسب مع براجمها.
• ال حتسب العالمات والنقاط الرتامكية املعمتدة يف املقررات املقبولة للتحويل
مضن املعدل الرتامكي العام يف جامعة قطر وحتسب مضن عدد الساعات
اللكي املطلوب للتخرج.

التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر ()CNA-Q

ميكن للطالب مبوجب اتفاقية خاصة ،ممن أهنوا درجة الدبلومة املتقدمة يف
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 .2تسلمي كشف الدرجات الرمسي واملصدق من لكية املجمتع يف قطر.
 .3احلد األقىص من الساعات املعمتدة احملمتل معادلهتا ال تتعدى  %50من
ساعات الربناجم امل ُقدم إليه وللك لكية حتديد عدد الساعات اليت ميكن
حتويلها مبا يتناسب مع براجمها.
 .4ال حتسب العالمات والنقاط الرتامكية املعمتدة يف املقررات املقبولة
للتحويل مضن املعدل الرتامكي العام يف جامعة قطر وحتسب مضن عدد
الساعات اللكي املطلوب للتخرج.

الطلبة احملولون من كلية اجملتمع في قطر

حيق مجليع الطلبة املنتسبني للكية املجمتع يف قطر ممن أهنوا  24ساعة
دراسية معمتدة بنجاح التقدم للتحويل إىل جامعة قطر يف أي من الفصول
الدراسية اخلريف أو الربيع ولكن للرباجم اليت متنح درجة الباكلوريوس فقط.
معايير وشروط قبول طلبة كلية اجملتمع في قطر (اخلريجون):
يع ُّد املتقدمون إىل جامعة قطر طالبًا حمولني من لكية املجمتع يف قطر يف
حال اكنوا يدرسون أو سبق هلم الدراسة أو خترجوا وانطبقت علهيم متطلبات
ورشوط التحويل جلامعة قطر .وميكهنم التقدم للقبول يف درجة الباكلوريوس
يف فصل اخلريف أو الربيع وحتويل الساعات املكتسبة فقط يف حال مت
قبوهلم كطلبة حمولني .سيمت النظر يف طلبات االلتحاق للطلبة املتقدمني من
خرجيي لكية املجمتع يف قطر بدرجة جامعية يف اآلداب ( )AAأو العلوم ()AS
ممن حيققون احلد األدىن من املتطلبات التالية:
 .1احلصول عىل هشادة يف اآلداب أو يف العلوم من لكية املجمتع يف قطر.
 .2إمكال  60ساعة دراسية معمتدة حكد أدىن يف لكية املجمتع يف قطر
مبعدل ترامكي ال يقل عن .4/2.5
 .3حيق للطلبة احلاصلني عىل هشادة اللكية يف العلوم فقط دراسة
التخصصات العملية يف جامعة قطر.
 .4تسلمي املستندات املطلوبة قبل املوعد الهنايئ للقبول.

الطلبة الزائرون

ميكن النظر يف قبول املتقدمني إىل جامعة قطر كطالب زائرين يف حال اكنوا
يدرسون يف جامعة أخرى وال ينوون التخرج من جامعة قطر ،وميكهنم التقدم
للقبول يف درجة الباكلوريوس يف فصل اخلريف أو الربيع و/أو الصيف.
وميكن للطالب الزائرين تجسيل  48ساعة حكد أقىص أو  4فصول دراسية
جبامعة قطر ،أهيام أو ًال وميكهنم التجسيل بنظام الدوام الاكمل.
سيمت النظر يف قبول مجيع الطلبة الزائرين يف جامعة قطر ممن حيققون احلد
األدىن من املتطلبات التالية:
 .1أن ال يقل املعدل الرتامكي  GPAعن  2.00من  .4.00عىل الطلبة الذين
حصلوا عىل القبول يف جامعة ما للدراسة فهيا يف فصل قادم ،ويرغبون
بدراسة مقررات يف جامعة قطر قبل االنتظام يف الدراسة يف تلك
اجلامعة ،تقدمي نخسة من رسالة القبول يف تلك اجلامعة وذلك عوضا عن
كشف الدرجات.
 .2أن يمت تقدمي املستندات والوثائق املطلوبة إلدارة القبول خالل املدة املقررة
للتقدمي.
يف مجيع احلاالت ،جيب أن تكون هذه اجلامعة معمتدة ومعرتف هبا من هيئة
اعرتاف دولية ،أو من وزارة التعلمي العايل أو ما يعادهلا يف تلك الدولة .وعىل
الطالب تسلمي مجيع متطلبات طلب القبول إىل إدارة القبول قبل املوعد الهنايئ
للتقدمي.

معايير قبول طلبة كلية اجملتمع في قطر (غير اخلريجني):
سيمت النظر يف طلبات االلتحاق للطلبة املتقدمني من طلبة لكية املجمتع يف قطر
والذين مل يمكلوا متطلبات الدرجة يف اآلداب ( )AAأو العلوم ( )ASويرغبون
يف التحويل إىل جامعة قطر ،إذا حققوا احلد األدىن من الرشوط التالية:
 .1إمكال  24ساعة دراسية معمتدة حكد أدىن يف لكية املجمتع يف قطر
مبعدل ترامكي ال يقل عن .4/2.5
 .2استيفاء متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة اإلجنلزيية والرياضيات
للطلبة املتقدمني لللكيات اليت تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس .ال حيق
للطلبة الذين تقدموا للكيات تتطلب اجتياز الربناجم التأسييس ممن مل
يستوفوا هذه الرشوط االلتحاق بالربناجم التأسييس .وال جيوز للطلبة
املفصولني من جامعة أو لكية أخرى ألسباب تأديبية أو غري أاكدميية تقدمي
طلب القبول يف جامعة قطر كطلبة حمولني.
 .3تسلمي املستندات املطلوبة قبل املوعد الهنايئ للقبول.

متطلبات قبول الطلبة الزائرين
عىل مجيع املتقدمني الزائرين تقدمي املستندات التالية إىل إدارة القبول:
• تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري).
• كشف درجات الدراسة اجلامعية الرمسي واملصدق أو رسالة القبول يف
اجلامعة اليت مت قبوهلم فهيا يف حال مل يقيدوا فهيا حىت اآلن.
• هشادة حصية صادرة داخل قطر
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين)
• صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية بيضاء

املستندات والوثائق املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة الراغبني باالنتقال من لكية املجمتع يف قطر إىل جامعة
قطر تقدمي الوثائق التالية إىل إدارة القبول يف اجلامعة:
.1تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري)
.2كشف درجات رمسي ومصدق من لكية املجمتع يف قطر
.3تقارير رمسية لدرجات اختبارات الرياضيات واللغة اإلجنلزيية( .للطلبة
الغري خرجيني من اللكية واحلاصلني عىل هشادة اللكية يف العلوم فقط)
.4هشادة حصية
.5صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (صورة عن جواز السفر لغري
القطريني)
.6صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس  ،خبلفية بيضاء

وميكن للطالب الزائرين التقدم للتحويل إىل جامعة قطر ،عىل أنه ال بد من
استيفاء املتطلبات التالية:
.1إمكال  24ساعة معمتدة حكد أدىن يف أمعال الطالب يف مقررات الدراسة
اجلامعية مبعدل ترامكي  2,5/4,00حكد أدىن ،يف جامعة معرتف هبا
من هيئة اعرتاف دولية أو من وزارة التعلمي العايل أو ما يعادهلا يف تلك
الدولة.
.2إمكال  24ساعة معمتدة حكد أدىن يف أمعال الطالب يف مقررات الدراسة
اجلامعية باإلقامة يف جامعة قطر مبعدل ترامكي ال يقل عن  2,00حكد
أدىن
.3توفر متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة اإلجنلزيية والرياضيات.
.4توفر مجيع متطلبات التحويل يف الفصل الذي يرغب الطالب يف االلتحاق
به ،مع تقدمي مجيع مستلزمات القبول مرفقة باملستندات املطلوبة إىل إدارة

حتويل الساعات املعتمدة من كلية اجملتمع في قطر
تعمتد جامعة قطر يف معادلة الساعات املعمتدة املعايري والرشوط التالية:
 .1احلد األدىن ملعدل الساعات املعمتدة ُ
املمتل معادلهتا هو (ج) أو أكرث
وأن ال يتجاوز معرها أكرث من مخس سنوات.
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القبول يف اجلامعة خالل املدة املقررة للتقدمي.
ميكن للطالب الزائرين الذين مت قبول حتويلهم يف جامعة قطر تقدمي ساعات
معمتدة حبد أقىص  36ساعة يف جامعة قطر يف الفصول اليت مت
احلصول علهيا بعالمة (د) أو أعىل ،وذلك للحصول عىل هشادة جامعية
من جامعة قطر .مكا ميكن باإلضافة إىل تقدمي ساعاهتم املعمتدة إىل
جامعة قطر تقدمي ساعاهتم املعمتدة يف جامعة أخرى قبل جامعة قطر يف
سبيل احلصول عىل درجهتم اجلامعية ويمت يف هذه احلالة تطبيق مجيع
رشوط حتويل الساعات املعمتدة.

درجة البكالوريوس الثانية
ميكن للطالب الذي سبق له احلصول عىل درجة الباكلوريوس ويرغب يف
االسمترار يف دراسته اجلامعية يف ختصص آخر التقدم إىل جامعة قطر
للحصول عىل هشادة جامعية أخرى.
سيمت النظر يف قبول مجيع املتقدمني للحصول عىل درجة الباكلوريوس الثانية
يف جامعة قطر ممن حيققون احلد األدىن من املتطلبات التالية:
 .1احلصول عىل هشادة جامعية مبعدل ترامكي  4.00/2.00حكد أدىن من
جامعة معرتف هبا من هيئة اعرتاف دولية أو من وزارة التعلمي العايل أو
ما يعادهلا يف تلك الدولة.
 .2حتقيق متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة اإلجنلزيية لللكيات اليت
تتطلب الربناجم التأسييس من خالل أي من التايل:
• تقدمي نتاجئ االمتحانات القياسية يف اللغة اإلجنلزيية معمتدة وصاحلة.
• احلصول عىل درجة جامعية من جامعة اكنت لغة التدريس املعمتدة فهيا يه
اللغة اإلجنلزيية ،وجيب عىل الطلبة تقدمي بيان رمسي يثبت ذلك خالل فرتة
التقدمي لاللتحاق إىل جامعة قطر حىت يمت إعفاهئم من متطلبات الكفاءة يف
اللغة اإلجنلزيية.
• ال حيق للطلبة الذين مل يستوفوا هذه الرشوط االلتحاق بالربناجم
التأسييس.
 .3استيفاء متطلبات جامعة قطر يف مهارات الرياضيات .ال حيق للطلبة الذين
مل يستوفوا هذه الرشوط االلتحاق بالربناجم التأسييس.
 .4استئناف الدراسة يف ختصص آخر غري الذي حصل هيلع يف هشادته
السابقة.

ميكن حتويل الساعات املعمتدة هبدف احلصول عىل هشادة جامعية
من جامعة قطر للطالب الزائرين الذين مت قبول حتويلهم يف جامعة قطر
وحيققون اإلرشادات التالية:
 .1تقدمي  36ساعة معمتدة حبد أقىص يف جامعة قطر يف مقررات مت
اجتيازها بتقدير (د) أو أعىل.
 .2مكا ميكن باإلضافة إىل تقدمي ساعاهتم املعمتدة إىل جامعة قطر
حتويل ساعاهتم املعمتدة من جامعات سابقة إىل درجهتم اجلامعية يف
جامعة قطر ،ويمت يف هذه احلالة تطبيق مجيع رشوط حتويل الساعات
املعمتدة.

طالب دراسة املقررات

تتيح جامعة قطر القبول لعدد حمدود من األفراد للدراسة يف اجلامعة
كطلبة دراسة مقررات ،وذلك بالتجسيل يف مقررات دراسية بنظام
الساعات املعمتدة ،لكهنم ال يسعون للتجسيل يف أحد براجم درجة
الباكلوريوس .وميكن لطلبة دراسة املقررات التجسيل يف  48ساعة
معمتدة أو أربعة فصول دراسية جبامعة قطر ،أهيام أو ًال.
سيمت النظر يف قبول مجيع طالب دراسة املقررات يف جامعة قطر ممن
حيققون احلد األدىن من املتطلبات التالية:
 -1احلصول عىل هشادة جامعية مبعدل ترامكي  2.00/4.00حكد أدىن
يف جامعة معمتدة من هيئة اعرتاف دولية أو من وزارة التعلمي العايل
أو ما يعادهلا يف تلك الدولة.
 -2استيفاء مجيع متطلبات القبول يف الفصل الدرايس املراد تقدمي طلب
القبول فيه ،مع تقدمي مجيع متطلبات القبول مرفقة باملستندات املطلوبة
إىل إدارة القبول خالل املدة املقررة للقبول.
عىل مجيع املتقدمني لدراسة املقررات تقدمي املستندات التالية إىل إدارة
القبول:
• تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري)
• كشف درجات الدراسة اجلامعية الهنايئ والرمسي واملصدق
• هشادة حصية صادرة داخل قطر
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين)
• صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية بيضاء
جيب عىل طلبة دراسة املقررات استيفاء مجيع متطلبات القبول ملرحلة
الباكلوريوس يف جامعة قطر يف الفصل الدرايس املراد تقدمي طلب
القبول فيه ،مع تقدمي مجيع األوراق واملستندات املطلوبة إىل إدارة
القبول يف اجلامعة خالل املدة املقررة للتقدمي.
وميكن لطالب دراسة املقررات تقدمي مجيع املقررات اليت مت احلصول
علهيا بنظام دراسة املقررات للحصول عىل درجة باكلوريوس ثانية ،عىل
أال يتجاوز عدد الساعات املعمتدة  48ساعة يف مرحلة الباكلوريوس يف
جامعة قطر وبتقدير هنايئ (د) أو أعىل ،ويمت يف هذه احلالة تطبيق مجيع
رشوط احلصول عىل درجة الباكلوريوس الثانية.

املستندات املطلوبة
عىل مجيع املتقدمني للحصول عىل درجة الباكلوريوس الثانية تقدمي املستندات
التالية إىل إدارة القبول:
• تعبئة طلب االلتحاق ودفع رسوم التقدمي إلكرتونيا ( 200ريال قطري)
• كشف درجات الدراسة اجلامعية الهنايئ والرمسي واملصدق
• هشادة حصية صادرة داخل قطر
• صورة عن البطاقة الخشصية القطرية (باإلضافة إىل صورة عن جواز
السفر لغري القطرين)
• صورتان خشصيتان حديثتان متطابقان مقاس  6×4مس ،خبلفية بيضاء
سيمت تقيمي املعدل الرتامكي العام ( )GPAوالساعات املعمتدة يف جامعة
قطر بشلك مسمتر خالل فرتة دراسة الطالب يف مرحلة الباكلوريوس يف
اجلامعة .وستقوم جامعة قطر بتقيمي الرسوم الدراسية والرسوم املرتبطة
هبا مجليع الطالب الذين يدرسون يف اجلامعة بعد االنهتاء من درجهتم
اجلامعية األوىل.

إعادة القبول
ميكن للطلبة الذين تركوا الدراسة يف جامعة قطر العودة إىل مقاعدمه
الدراسية عن طريق تقدمي طلب إعادة القبول وتسلمي املستندات املطلوبة

الفئات التي تستطيع التقدم بطلب إعادة القبول
 .1الطلبة حتت حالة «االنحساب من اجلامعة» :الطلبة الذين انحسبوا من
اجلامعة.
 .2الطلبة حتت حالة «غياب مطول» :الطلبة الذين تغيبوا عن اجلامعة ألكرث من
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أربعة فصول دراسية متتالية دون موافقة مسبقة.
 .3الطلبة حتت حالة «تعليق عن الربناجم التأسييس بسبب الغياب» :الطلبة
املقبولون سابقا يف الربناجم التأسييس الذين تغيبوا عن اجلامعة ألكرث
من فصلني دراسيني متتاليني.
 .4الطلبة حتت حالة «تعليق أاكدميي عن الربناجم التأسييس» :الطلبة
املقبولون سابقا يف الربناجم التأسييس الذين مل يمكلوا متطلبات الربناجم
خالل أربعة فصول دراسية منتمظة.
 .5الطلبة حتت حالة «يط القيد األاكدميي» :الطلبة الذين مت يط قيدمه

الطالب املنتمظون مه الذين تقدموا لاللتحاق بربناجم أاكدميي جبامعة
قطر للحصول عىل درجة جامعية .ويتوقع من الطالب املنتمظون بدوام لكي
التجسيل يف ما ال يقل عن  12ساعة دراسية معمتدة يف لك فصل درايس.
 .2الطالب الزائرون وطالب دراسة املقررات
املقيدين كطالب منتمظون يسعون للحصول
ال يصنف الطالب الزائرون وغري َّ
عىل درجة جامعية ،حيث ال يحمس هلم وضع قبوهلم باحلصول عىل درجة
من جامعة قطر .وميكن للطالب الزائرون وطالب دراسة املقررات تجسيل 18
ساعة معمتدة حبد أقىص يف الفصل الدرايس الواحد .وخيضع الطالب
الزائرون وطالب دراسة املقررات لنفس املعايري األاكدميية والسلوكية املطبقة
عىل غريمه من طالب جامعة قطر .وتُجسل قامئة املقررات املجتازة يف جامعة
قطر يف الجسل األاكدميي اخلاص بالطالب وتبىق يف كشف الدرجات .ويف
حالة يط قيد الطالب الزائر أو طالب دراسة املقررات من جامعة قطر ،يكون
يط القيد هنائيًا وال حيق له العودة إىل جامعة قطر يف املستقبل.

اختبارات اللغة اإلجنليزية
احلد األدنى من الدرجة
املطلوبة لإلعفاء

االختبار
التوفل TOEFL

اختبار اللغة االجنلزيية عىل
اإلنرتنت ()iBT

االيلتس IELTS

ACCUPLACER
ESL

≥ 61

اللقاء التعريفي للطالب اجلدد

≥ 5.5
Aggregate Score

يعد اللقاء التعرييف للطلبة اجلدد فعالية هتدف اىل تعريف الطلبة اجلدد
امللتحقني يف الربناجم التأسييس ومرحلة الباكلوريوس بالرباجم واخلدمات
اليت تقدمها جامعة قطر اكخلدمات املهنية واالجمتاعية باإلضافة اىل اإلرشاد
األاكدميي ومعلية تجسيل املقررات.

400

ESL Reading Skills

100

ESL Language in
Use

خالل فعاليات اللقاء التعرييف ،يقسم الطالب اىل مجموعات حسب لكياهتم،
مما يتيح هلم فرصة التعرف عىل براجمهم األاكدميية وزمالهئم من ذات
اللكية .مكا تتاح للطلبة اجلدد فرصة مقابلة املرشدين األاكدمييني واحلصول
عىل املشورة فميا يتعلق بتجسيل املقررات الكرتونيا.

100

اختبارات الرياضيات
االختبار

احلد األدنى من الدرجة املطلوبة
لإلعفاء

درجة قسم الرياضيات يف اختبار SAT

500

درجة قسم الرياضيات يف اختبار ACT

21

درجة قسم الرياضيات يف اختبار

82

ACCUPLACER Math

يعد حضور يوم اللقاء التعرييف للطلبة اجلدد إلزاميا ولن يمتكن الطلبة
املتخلفني عن احلضور من تجسيل املقررات الدراسية أو حضور احملارضات
للفصل الدرايس الذي مت قبوهلم فيه ،وعلهيم التقدم بطلب قبول جديد.
ولإلعفاء من دراسة مقررات اللغة اإلجنلزيية والرياضيات يف الربناجم
التأسييس ،جيب عىل الطالب أن يقدم الهشادات األصلية الختبارات اللغة
اإلجنلزيية أو الرياضيات احلاصل علهيا ملركز اختبارات جامعة قطر قبل
تارخي  31مايو .2018
شروط اإلعفاء من اختبار حتديد املستوى:
• حيق للربناجم التأسييس التحقق من نتاجئ اختبارات القبول للطالب وإعادة
االختبار إذا لزم األمر.
• تعد نتاجئ أي امتحان قيايس غري صاحلة إذا اكنت أقدم من فرتة
الصالحية من بداية أول يوم درايس .لذا عىل الطلبة احلاصلني عىل نتاجئ
امتحان أقدم من فرتة الصالحية ،رضورة أخذ االمتحان مرة أخرى .وتعد
نتاجئ امتحان SATأو  ACTصاحلة لفرتة  5سنوات .أما الطلبة احلاصلني
عىل نتاجئ امتحانات  TOEFL/IELTSأقدم من سنتني ،فيجب علهيم إعادة
تقدمي هذه االمتحانات ليمت بذلك التحقق من حصة النتاجئ.
• يف حالة عدم حتقيق الطالب املتقدم احلد األدىن من الكفاءات والقدرات
يف اللغة االجنلزيية والرياضيات واملوحضة أعاله ،فإنه يقبل يف الربناجم
التأسييس وسيمت تجسيله يف مستويات معينة بناء عىل نتاجئ اختبار
 Accuplacerيف اللغة اإلجنلزيية والرياضيات.

ألسباب أاكدميية.

مواعيد التقدمي

يكون التقدم للفصل الدرايس عىل أساس تنافيس وحمدود ،ومن مث ينصح
الطالب بتقدمي طلب التقدمي ومجيع املستندات يف أقرب وقت ممكن ،وال تقبل
جامعة قطر الطلبات بعد انهتاء فرتة التقدمي املعلن عهنا ،وميكن االطالع عىل
القامئة الشاملة ملواعيد التقدمي عىل موقع اجلامعة االلكرتوين.
/http://www.qu.edu.qa

تصنيف الطالب
يمت تصنيف الطالب حسب الفائت التالية:
 .1الطالب املنتمظون للحصول عىل درجة جامعية
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الفصل 5
الرسوم الدراسية والمساعدات المالية والمنح الدراسية والكتب الدراسية
الرسوم الدراسية
طالب البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس
حتدد الرسوم الدراسية حسب التخصص الدرايس (عىل سبيل املثال العلوم ،اإلدارة  ،اهلندسة... ،إخل) لملقرر الدرايس املجسل فيه الطالب .وتكون
الرسوم املدفوعة يف مقرر معني ،يه نفهسا للك الطالب برصف النظر عن جمال دراسة لك مهنم ،وذلك حسب اجلدول املبني يف هذا القسم .يعىف
الطالب القطريون من دفع الرسوم الدراسية ما مل ينص رصاحة عىل خالف ذلك يف ظروف خاصة .بالنسبة للطلبة املعفيني من الرسوم الدراسية ،جيب
علهيم دفع رسوم لك املقررات املعادة ألكرث من  12ساعة .و تدفع الرسوم الدراسية قبل اليوم األول من بدء الدراسة.

جلميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي املقبولني بدءا من خريف  2015وما بعده
الرسوم الدراسية للساعة املعتمدة بالريال القطري

تخصص املقرر
اآلداب
الرتبية
القانون
الرشيعة والدراسات اإلسالمية
اإلدارة واالقتصاد
الربناجم التأسييس
العلوم
اهلندسة
الصيدلة

800
800
800
800
900
900
900

1000
1000

الرسوم الدراسية لكلية الطب
السنة الدراسية

الرسوم الدراسية حسب الفصل الدراسي (بالريال
القطري)

تكلفة الوحدة الدراسية
(بالريال القطري)

فصل اخلريف

فصل الربيع

اجملموع
(بالريال القطري)

فصل الصيف

تعمتد الرسوم الدراسية عىل املقررات اليت يجسلها الطالب يف اللكيات املختلفة

السنة األولى
السنة الثانية

1,000

30,000

27,000

3,000

60,000

السنة الثالثة

1,000

31,000

26,000

3,000

60,000

السنة الرابعة

)مرحلة املقررات الدراسية (1,000
)املرحلة اإللكينيكية (2,000

30,000

54,000

6,000

90,000

السنة اخلامسة

2,000

56,000

56,000

8,000

120,000

السنة السادسة

2,000

60,000

60,000

--

120,000
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جلميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي املقبولني
بدءا من خريف  2009إلى ربيع 2015

التخصص الدراسي
اآلداب
اإلدارة واالقتصاد
الرتبية
اهلندسة
الربناجم التأسييس
القانون
الصيدلة
العلوم
الرشيعة والدراسات اإلسالمية

اإلعفاء من الرسوم الدراسية
يعىف الطالب القطريون والطالب املعفيني من الرسوم من دفع الرسوم
الدراسية للربناجم التأسييس ومرحلة الباكلوريوس  ،ما مل ينص
رصاحة عىل خالف ذلك يف ظروف حمددة .بالنسبة للطالب القطريني
والطالب املعفيني من الرسوم الدراسية الذين مل يستوفوا متطلبات درجة
الباكلوريوس يف إطار احلد للساعات املعمتدة املوحضة أدناه  ،سيمت
فرض رسوم دراسية عن مجيع الساعات املعمتدة اإلضافية حىت التخرج.

الرسوم الدراسية للساعة
املعتمدة الواحدة
(بالريال القطري)
400
500
400

فئة الطالب

حد الساعات املعتمدة

500

طالب درجة الباكلوريوس

600

الطلبة الذين غريوا
ختصصهم الرئييس و/أو
الفريع بعد قبوهلم يف مرحلة
الباكلوريوس

التخرج حبد أقىص بتخصص رئييس
واحد وختصص فريع واحد 12 +
ساعة معمتدة

600
400
500
400

جلميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي املقبولني
قبل خريف 2009

الطلبة احملولون إىل جامعة
قطر

الرسوم الدراسية للساعة
املعتمدة الواحدة (بالريال
القطري)

إعادة الرسوم الدراسية

التخصص الدراسي
اآلداب
اإلدارة واالقتصاد
الرتبية
اهلندسة
الربناجم التأسييس
القانون
الصيدلة
العلوم
الرشيعة والدراسات اإلسالمية

400

الساعات املعمتدة املتبقية (بعد احتساب
الساعات احملولة) بالنسبة لتخصص
رئييس واحد وختصص فريع واحد
(إن وجد)  12 +ساعة معمتدة

يف حال حذف الطالب واحد أو أكرث من املقررات الدراسية أو انحسب
من الفصل الدرايس بعد انهتاء فرتة احلذف واإلضافة ،برصف النظر
عن ختصصه الدرايس ،فإنه يتعرض لغرامات مالية وذلك حسب اجلدول
التايل:

500
400
600
500

الفصل

400
500
500

اخلريف
والربيع

400

الرسوم الدراسية بالنسبة للطلبة القطريني املجسلني بدوام جزيئ تقل
 100ريال قطري عن الرسوم احملددة أعاله
طالب برنامج اللغة العربية لغير الناطقني بها
تبلغ قمية الرسوم الدراسية اخلاصة بالطالب املجسلني يف برناجم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا  1000ريال قطري للساعة الدراسية.

احلد األدىن من عدد الساعات املعمتدة
املطلوبة للتخرج بالنسبة للتخصص
الرئييس والفريع الذي اختاره الطالب
(إن وجد)  12 +ساعة معمتدة

وقت احلذف أو االنسحاب بعد
انتهاء فترة احلذف واإلضافة
حىت أسبوعني
بعد أسبوعني وحىت  4أسابيع

بعد  4أسابيع وحىت  8أسابيع
بعد  8أسابيع

حىت أسبوعني
الصيف

بعد أسبوع وحىت أسبوعني
بعد أسبوعني

الغرامة
20%
50%
75%
100%
20%
50%
100%

• إذا ختلل األسبوع الاكمل عطلة رمسية فإهنا ال حتسب مضن األسابيع
املوحضة أعاله.
• تنطبق الغرامات املوحضة أعاله عىل ٍّ
لك من الطالب الذين يدفعون
الرسوم الدراسية والطالب املعفيني مهنا.
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الرسوم اجلامعية األخرى

أنواع املنح الدراسية

اخلزائن
تتوفر اخلزائن اجلامعية مقابل  25ريال قطري يف الفصل الدرايس
للخزانة الواحدة .وتعد هذه الرسوم غري قابلة لالسرتداد.

تندرج أنواع املنح الدراسية مبختلف أنواعها حتت قمسني ،منح تنافسية
أو منح غري تنافسية ،ومه: :

املنح الدراسية الغير تنافسية

البطاقة اجلامعية
يمت استخراج االصدار االول لبطاقة الطالب اجلامعية جمانا .و يمت دفع
 50ريال قطري يف حال استخراج بدل فاقد أو تالف.

منح دول مجلس التعاون اخلليجي (السفارات)
ختصص هذه املنح للطلبة من أبناء جملس التعاون اخلليجي الذين حصلوا
عىل الهشادة الثانوية أو ما يعادهلا من دوهلم أو أية دولة أخرى غري
دولة قطر ،حيث جيب ترشيح املتقدمني لملنح عن طريق سفارات بلداهنم
يف دولة قطر .وحيصل طلبة هذه املنح عىل اإلعفاء من رسوم املقررات
الدراسية وعىل سكن جماين من اجلامعة.

السكن اجلامعي
يدفع الطلبة املقميني يف السكن اجلاميع الذي توفره اجلامعة  800ريال
قطري هشريا مقابل املعيشة واملواصالت من وإىل اجلامعة .وتعد هذه
الرسوم غري قابلة لالسرتداد.

منح أبناء مجلس التعاون اخلليجي احلاصلني على الثانوية العامة
القطرية
ختصص هذه املنح الدراسية للطلبة من أبناء جملس التعاون اخلليجي ممن
حصل عىل الهشادة الثانوية العامة القطرية  .ويعىف الطلبة املستفيدون من
هذه املنح من دفع رسوم املقررات الدراسية فقط.

املواصالت اجلامعية
توفر اجلامعة خدمة املواصالت من املزنل إىل اجلامعة مقابل  700ريال
يف الفصل الدرايس للطالبات .وتعد هذه الرسوم غري قابلة لالسرتداد.

املساعدات املالية

منح أبناء القطريني
يه منح خمصصة للطلبة غري القطريني يف حال كون األم قطرية أو األب
قطري .ويعىف الطلبة املستفيدون من هذه املنح من دفع رسوم املقررات
الدراسية فقط.

توفر جامعة قطر العديد من خيارات املساعدات املالية للطلبة .تتوفر هذه
الرباجم للطلبة الذين لدهيم ظروف مالية قد متنعهم من مواصلة تعملهيم
اجلاميع .لملزيد من املعلومات حول املساعدات املالية ،يرىج التواصل
مع قسم صندوق الطلبة واملساعدات املالية عن طريق اإلمييل
 ، studentfund@qu.edu.qaأو زيارة املوقع اإللكرتوين:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial_aid/index.php

منح الزوج القطري
يه منح خمصصة للطالبات الغري قطريات املزتوجات من قطريني .تعىف
احلاصالت عىل هذه املنحة من رسوم املقررات الدراسية فقط.

قسم الكتب الدراسية

منح أبناء العاملني في جامعة قطر
يه منح متنح ألبناء العاملني جبامعة قطر ،وحيق للك موظف احلصول
عىل منح الثنني من أبنائه حكد أقىص يف وقت واحد .فإذا اكن الوالدان
يعمالن يف اجلامعة فستخ َّفض الرسوم عن االبن الثالث إن وجد بواقع
 .50%يعىف احلاصلني عىل هذه املنحة اإلعفاء من رسوم املقررات
الدراسية فقط.

خيتص قسم الكتب الدراسية يف بيع الكتب الدراسية واإللكرتونية لطالب
وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة قطر و تقدم اجلامعة دمع ومقداره
 50%من السعر اإلمجايل للكتب اليت يبلغ سعرها أكرث من  50ريال
قطري وال جيوز اسرتداد املبلغ املدفوع حيث يعلن القسم عن جدول بيع
الكتب الدراسية قبل لك فصل درايس للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
لملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/textbooks/index.php

املنح الدراسية التنافسية

املنح الدراسية

منح العالم اإلسالمي والدول األخرى
يه منح تقدمها اجلامعة للطلبة من العامل اإلساليم والدول األخرى
من غري دول جملس التعاون اخلليجي ومتنح هذه املنح التنافسية للطلبة
املتفوقني واملمتزيين أاكدمييًا ومهنا نوعني ومه :منح داخلية ومنح خارجية
وخيتلف النوعني فقط يف عدد املزايا املتوفرة ل ً
لك مهنم.
 منح داخلية :يعىف الطلبة احلاصلني عىل هذه املنح من رسوم املقرراتالدراسية والكتب الدراسية فقط.
 منح خارجية :يعىف الطلبة احلاصلني عىل هذه املنح من رسوم املقرراتالدراسية والكتب الدراسية ،احلصول عىل سكن جاميع جماين،
واإلقامة عىل كفالة جامعة قطر.

تقدم جامعة قطر العديد من املنح الدراسية جلذب ودمع الطلبة املمتزيين
أاكدمييا .ورمغ أن احلصول عىل املنح يكون عىل أساس تنافيس ،فإن
جامعة قطر تنظر يف احلاجة املالية عند إعطاء املنح الدراسية .تغيط
مجيع املنح الرسوم الدراسية ،ولكن بعض املنح الدراسية قد تتضمن
أيضا واحدة أو أكرث مما ييل:
• الكتب الدراسية
• السكن اجلاميع واملواصالت من وإىل اجلامعة.
• تذكرة سفر سنوية إىل بلد الطالب األصيل بالنسبة للطلبة غري املقميني
يف دولة قطر.
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جيتاز الربناجم التأسييس بنجاح أو حيول اىل ختصص آخر ال يتطلب
الربناجم التأسييس.

منح سمو األمير للتفوق العلمي
يه منح تقدمها اجلامعة بشلك تنافيس لعرشة طالب وعرش طالبات من
أبناء املقميني حدييث التخرج من الثانوية العامة القطرية .ويعىف الطلبة
احلاصلني عىل هذه املنح من رسوم املقررات الدراسية والكتب الدراسية
فقط.

 .2املنح اخلارجية:
يمت إيقاف املنحة الدراسية عن الطالب ،ويطلب منه التحول من اجلامعة
بعد إلغاء إقامة الطالب كونه عىل كفالة اجلامعة.
بعد اجتياز الطالب الربناجم التأسييس سوا ًء باإلعفاء التام منه أو إهنائه
يف فصليني دراسيني تطبق هيلع الرشوط التالية:
 .1أن حيقق رشط املدة القصوى املذكور أعاله.
 .2أن ال يقل عدد الساعات املجتازة يف هناية لك فصل درايس عن 15
ساعة معمتدة(.باستثناء حاالت خاصة يستطيع الطالب تقدمي طلب من
خالل حسابه اجلاميع باستخدام طلب املنح االلكرتوين لالستثناء من
رشط الساعات ،ويقوم قسم املنح بدراسة الطلب والرد باملوافقة او
الرفض)
 .3أن ال يقل معدله الرتامكي بالنسبة لطلبة منح العامل اإلساليم ،التفوق
العيمل  ،ومنح األداء املمتزي يف هناية أي فصل درايس عن 2.50/4
أما بالنسبة لطلبة منح برناجم المتزي االاكدميي جيب أن ال يقل املعدل
الرتامكي عن .3.3/4.0
 .4إذا قل معدل الطالب الرتامكي أو الساعات اليت اكتسهبا يف هناية
الفصل الدرايس عن ما هو موحض يف البندين السابقني ()2 ،3
فيوجه للطالب إنذار ملرة واحدة.
 .5يف حالة حصول الطالب عىل إنذارين من نفس النوع سوا ًء بشأن
املعدل أو الساعات أو يف حال جتاوز املدة القصوى لملنحة الدراسية
فيطبق عىل الطالب التايل:
 .1بالنسبة لطلبة املنح الداخلية :يمت إيقاف املنحة الدراسية عن
الطالب مع إماكنية اسمترار الطالب يف الدراسة برسوم دراسية.
 .2بالنسبة لطلبة املنح اخلارجية :يمت إيقاف املنحة الدراسية عن
الطالب ويطلب منه التحويل من اجلامعة بعد إلغاء إقامة الطالب
كونه عىل كفالة اجلامعة.
 .6إذا حرم الطالب من املنحة فال جيوز أن يستفيد مهنا بعد ذلك حىت
لو متكن من تعديل وضعه بعد ذلك وأصبح حمققًا لرشوط املنحة من
جديد.
 .7جيب عىل طالب منح برناجم المتزي األاكدميي أن يقوم مبراجعة ماكتب
برناجم المتزي مع لك فصل درايس وإعالمهم مبقررات المتزي املتبقية
له.

منح األداء املتميز
يه منح دراسية تعىط لطلبة احلاليني يف جامعة قطر يف درجة
الباكلوريوس ،ويكون أداؤمه ممتزيًا يف اجلامعة .ويعىف الطلبة احلاصلني
عىل هذه املنحة من رسوم املقررات الدراسية فقط.
منح برنامج التميز األكادميي
يه منح خمصصة للطالب املنتسبني إىل برناجم المتزي األاكدميي يف
جامعة قطر ،ويكون أداؤمه ممتزيًا يف اجلامعة .حيث تعىط هذه املنح ل
 3طالب مع بداية لك سنة أاكدميية جديدة .ويعىف الطلبة احلاصلني عىل
هذه املنحة من رسوم املقررات الدراسية فقط.

املنح األخرى
املنح القصيرة لدراسة اللغة العربية (لغير الناطقني بها)
ختصص هذه املنح للطالب املقيدين يف برناجم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا.

شروط االستمرار في االستفادة من املنحة
شرط املدة القصوى
عىل مجيع الطلبة احلاصلني عىل منح دراسية مبختلف أنواعها االلزتام
باملدة القصوى للدراسة مكنحة دراسية ويه املدة املقرتحة من القسم
العيمل الذي يطرح الربناجم لتحقيق متطلبات التخرج للطالب ذوي الدوام
الاكمل باإلضافة اىل مدة الربناجم التأسييس (سنة واحدة) وال تمشل
املدة القصوى الفصول اليت انحسب مهنا الطالب أو اعتذر أو انقطع عهنا
أو الفصول الصيفية.

شروط تطبق على أنواع معينة من املنح
• منح العامل اإلساليم والدول األخرى
• منح التفوق العيمل
• منح األداء املمتزي
• منح برناجم المتزي األاكدميي

ملزيد من املعلومات حول املنح الدراسية ،يرىج التواصل مع قسم املنح
الدراسية عىل الربيد اإللكرتوين scholarships@qu.edu.qa
أو زيارة املوقع اإللكرتوين
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/scholarships

إذا اكن الطالب مقيدًا يف الربناجم التأسييس
 .1ال حياسب طالب املنحة عىل معدله االاكدميي أو عدد الساعات
املجسلة خالل دراسته يف الربناجم التأسييس.
 .2اجتياز الربناجم التأسييس خالل فصلني دراسيني (سنة واحدة فقط).
 .3يف حال عدم جتاوز الطالب الربناجم التأسييس خالل فصلني
دراسيني فيطبق هيلع التايل:
 .1املنح الداخلية:
يمت إيقاف املنحة الدراسية عن الطالب مع إماكنية اسمترار الطالب يف
الدراسة برسوم دراسية .ميكن إعادة املنحة من جديد للطالب بعد أن
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الفصل 6

• مواصلة االطالع وحتصيل املعرفة.
• االلزتام بالزي املناسب ،حسب قواعد اجلامعة ولواحئها اخلاصة يف هذا
الشأن.
• محتل عواقب سلوكهم املخالف هلذا امليثاق وغريه من القواعد املطبقة
باجلامعة.

النزاهة األكاديمية
ميثاق النزاهة اجلامعي

سرية السجالت الطالبية

تعد اجلامعات جممتعات فريدة لبناء املعرفة ونقلها ،ويه تعمتد عىل حرية
األفراد يف اكتشاف األفاكر لتطوير قدراهتم ،وتعمتد هذه احلرية عىل النية
امحليدة والسلوك املسؤول مجليع أفراد املجمتع يف تعامالهتم مع بعضهم
بعضًا يف جو من التساحم واالحرتام ،والبد أن يتيح أفراد املجمتع لبعضهم
بعضًا بيئة صاحلة ،تساعد يف تطوير قدراهتم إىل أقىص درجة ممكنة
واالستفادة من موارد املؤسسات.
هيدف ميثاق الزناهة اجلاميع إىل تزويد مجيع طالب جامعة قطر مبعايري
واحضة للسلوك .ويقر مجيع الطالب لدى التجسيل مبعرفهتم ودرايهتم
بامليثاق وإجراءاته ،فض ً
ال عن معرفهتم بتبعات انهتاكه .وقد تكون املخالفات
املرتكبة ذات طبيعة أاكدميية أو غري أاكدميية .وخيضع الطالب الذين
حيرضون أنشطة خارج نطاق اجلامعة ممكثلني عهنا مثل املؤمترات والفرق
الرياضية ،أو االشرتاك يف أنشطة األندية وخالفه لإلجراءات التأديبية ذاهتا،
يف حال خمالفة امليثاق.
وتتوقع جامعة قطر من طلبهتا ِّاتباع أعىل معايري السلوك ،والتقيد هبا يف
تعامالهتم مع أساتذهتم وزمالهئم وأعضاء هيئة التدريس وموظيف اجلامعة
واملجمتع اجلاميع بشلك عام .مكا تتوقع اجلامعة من طلبهتا الترصف
بنضج ومسؤولية يف عالقهتم ببعضهم البعض ،واالضطالع باملسؤوليات
والواجبات اليت يفرضها االنتساب إىل جممتع جامعة قطر.
وهيلع ،تؤكد اجلامعة عىل طالهبا عدم ممارسة أية ترصفات من شأهنا
اإلخالل بزناههتم أو مبيثاق اجلامعة .وتجشع جامعة قطر طالهبا عىل
التعبري عن أنفهسم بلك حرية آخذين بعني االعتبار حرية اآلخرين واحرتام
املبادئ العامة وقوانني جامعة قطر.

تعترب مجيع الجسالت الطالبية وما يتعلق هبا من أمور مالية رسية  ،ويمت
إنشاء الجسالت الطالبية للجامعة واالحتفاظ هبا ألغراض إدارية .وبالتايل
يقترص االطالع عىل هذه الجسالت عىل الطالب نفسه واملوظفني املسؤولني
يف اجلامعة املرخص هلم بذلك .أما إطالع أي أخشاص آخرين فيتطلب
موافقة كتابية رصحية من الطالب ،ويستثىن من ذلك والدي الطالب أو ويل
أمره قانونًا.
وحيق ملوظيف اجلامعة ممن لدهيم مصلحة تعلميية قانونية االطالع واحلصول
عىل نخسة من الجسالت الطالبية إذا اكنت املعلومات املطلوبة رضورية لقيام
ذلك املوظف مبا يقتضيه معله واملرتبط بأداء مهامه الوظيفية أو مبوجب عقد
مع اجلامعة .ويندرج حتت ممسى «موظف اجلامعة»  :أعضاء جملس أمناء
اجلامعة ،أعضاء هيئة التدريس ،املوظفون ،واجلهات األخرى اليت متنحها
اجلامعة االذن باالطالع ،والعاملني يف جلان اجلامعة ،مبا فهيم الطالب .أما
ما يتعلق بتحديد املصلحة التعلميية القانونية لالطالع عىل هذه الجسالت،
فيقوم بذلك مدير التجسيل للك حالة عىل حدة .يف حال تضمنت االتفاقيات
بني الطالب وإحدى اهليائت اخلارجية اليت تكفله أو ترعاه أن يكون هلذه
اهليائت احلق يف االطالع عىل جسالت الطالب ،فعىل الطالب أن يقر حبق
تلك اهليائت يف االطالع عىل هذه الجسالت واحلصول عىل صور مهنا وذلك
مبجرد التحاقه باجلامعة.
عندما يلكف الطالب بعمل جبامعة قطر فإنه يف بعض األحيان قد يطلع عىل
بعض الجسالت واملواد الرسية ،ولذا يقع عىل عاتقه االلزتام بتوقيع «إقرار
بعدم اإلفصاح» والذي ينص عىل عدم إفشاء أية معلومات رسية عىل سبيل
املثال املعلومات اخلاصة بالطالب أو العاملني أو أعضاء هيئة التدريس.

حقوق الطالب وواجباته
حقوق الطالب

اخملالفات األكادميية

تقسم املخالفات األاكدميية ملعايري السلوك باجلامعة إىل ثالث فائت ،يه
اكآليت:

تضمن جامعة قطر لطلبهتا احلقوق التالية:
• الوصول للفرص األاكدميية وغري األاكدميية املتوفرة له داخل اجلامعة،
رشيطة أن تكون هذه الفرص مضن املعايري أو الرشوط اليت تضعها
اجلامعة.
• حرية الفكر والتعبري ،حسب القوانني والسياسات والقرارات املنمظة لذلك.
• فرص متساوية برصف النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو
السن أو الظروف الصحية اخلاصة.
• احلفاظ عىل رسية جسالته اجلامعية وعدم مشاركهتا مع أي جهة أخرى
إال مبوافقة كتابية رصحية منه (باستثناء األخشاص املرصح هلم بذلك مكا
هو موحض يف سياسات رسية الجسالت الطالبية).
• إجراءات حتقيق عادلة لكام اقتىض األمر.

 .1الفئة األولى وتتضمن
• التعاون غير املالئم
خشص ما يف إعداد األمعال املقدمة أو تنظميها
ويمشل ذلك العمل مع
ٍ
أو مراجعهتا دون اإلقرار مبساعدة هذا الخشص .وقد يكون هذا العمل
مرشوعًا أو ورقة أو عرضًا شفهيًا أو حبثًا أو مرشوع تصممي أو اختبارًا
مزنليًا .أو االستعانة مبدرس خاص لكتابة العمل املقدم أو حتريره  ،أو
مرص ٍح هبا يف مجيع أنواع األمعال املقدمة.
االستعانة مبسا َعدةٍ غري َّ
• االخالل باالنضباط:
ويمشل أي سلوك أو ترصف يوثر سلبا عىل حسن سري الدراسة يف
اجلامعة بانتظام واضطراد واإلخالل بالقواعد واإلجراءات املطبقة أثناء
احملارضات.
 .2الفئة الثانية وتتضمن:
• التضليل  /الغش:
تتضمن هذه الفئة الغش أو حماولة الغش يف االمتحان أو املساعدة أو
االشرتاك فيه .مكا تتضمن اإلخالل بنظام االمتحان أو باهلدوء الواجب

واجبات الطالب

باملقابل يتوقع من طالب جامعة قطر التايل:
• املسامهة يف احملافظة عىل طبيعة البيئة التعلميية ونظامها يف اجلامعة.
• إظهار االحرتام لألفراد يف جامعة قطر من الطالب أو العاملني أو الزوار.
االلزتام جبميع اللواحئ والسياسات واإلجراءات.
• بذل أقىص جهد يف مجيع املسايع األاكدميية.
• الترصف مبسؤولية.
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غري املرصح به وانهتاك حقوق التأليف -يعد من موجبات اإلجراءات التأديبية
حبق أي عضو يف املجمتع اجلاميع.

توافره فيه .قد يكون التضليل يف االختبارات أو األمعال املقدمة من خالل:
• تقدمي أوراق مزورة لنتيجة االختبارات يف األمعال واملواد.
• استخدام أية وسيلة من وسائل التواصل امجلايع أو الفردي بني الطالب
خالل االختبار.
• الغش من طالب آخر خالل االختبار.
• النقل من ورقة طالب أو تقدمي مساعدة غري مرصح هبا.
• املعرفة املسبقة غري املخولة بأسئلة االختبارات أو استخدام أجهزة مبا يف
ذلك اجلواالت وأيًا من الوسائل اإللكرتونية األخرى.
• القيام بأية أمعال بغرض احلصول عىل درجات مزورة يف االختبارات
املصححة آليًا.
• تقدمي مواد جمهزة أو مشرتاه من خشص أو رشكة ما مثل املقاالت،
التقارير أو األحباث.
• تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر آخر
ال جيوز بشلك عام تقدمي أي معل خاص مبقرر ما يف مقرر آخر .وتمشل
األمعال املعدة ملقرر ما البحوث والدراسات المكية واإلحصائية ،البيانات
واملقابالت البحثية ،الواجبات الدراسية ،ويدخل يف هذا النطاق مجيع األمعال
امللكف هبا الطالب يف مقرر سابق أو موازي.

 .4الفصل في االنتهاكات:
تدخل احلاالت الناشئة عن أي انهتاك مليثاق الزناهة اجلاميع مضن
اختصاص عضو هيئة التدريس ورئيس القسم ومعيد اللكية ونائب الرئيس
لشؤون الطالب ،بالتشاور مع جلنة النظام اجلاميع اليت ختتص بالتحقيق يف
املخالفات عىل مستوى اجلامعة .وتقدم اللجنة املشورة لنائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب يف شأن حاالت فردية تتعلق مبخالفات أاكدميية أو غري
أاكدميية مليثاق الزناهة اجلاميع .وتتبع اللجنة يف ممارسة أمعاهلا:
• اإلجراءات اخلاصة بالتحقيق واملبينة يف سياسة الطلبة.
• ميثاق الزناهة اجلاميع.
ويمت النظر إىل حقائق لك حالة عىل حدة ،ومراجعة اإلجراءات وامللفات للتأكد
من تطابق اإلجراءات مع سياسات وإجراءات جامعة قطر .ويف حالة املخالفات
األاكدميية يقوم معيد اللكية اليت وقعت هبا املخالفة بالتشاور مع جلنة شؤون
الطالب باللكية للتحقيق يف احلاالت ،ما مل يمت حلها من قبل عضو هيئة
التدريس ،إال أنه يتعني رفع املخالفة األاكدميية اليت تؤدي إىل فصل الطالب
من اجلامعة إىل نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب ،الذي يتواصل بدوره
مع نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية و املستشار القانوين العام ورئيس
اجلامعة الختاذ القرار .ويصدر القرار الهنايئ بالفصل من اجلامعة من رئيس
اجلامعة الذي حيق له أخذ رأى مدير مكتب الشوئن القانونية.
 .5االجراءات التأديبية :
عىل الطالب أن يعمل أنه سيمت التعامل مع خمالفات ميثاق الزناهة الطالبية
حبزم ،السميا املخالفات املتكررة .وتدون خمالفات الطالب لمليثاق يف جسله
الدامئ .ويه تتدرج حبسب فداحة االنهتااكت عىل النحو اآليت:
 .1الفئة األولى:
• إعادة تقدمي العمل أو الواجب أو القيام بأية مهمة بديلة حيددها عضو هيئة
التدريس املسؤول عن املقرر.
• احلصول عىل عالمة منخفضة أو عدم اعمتاد الساعات املعمتدة (حذف
املادة قرسيا).
 .2الفئة الثانية:
• إنذار كتايب من معيد اللكية اليت ينيمت هلا الطالب املخالف يوضع يف ملفه.
• االستبعاد من املزايا األاكدميية مبا يف ذلك قامئيت العميد ونائب رئيس
اجلامعة طيلة مدة التجسيل يف اجلامعة.
• احلصول عىل درجة رسوب ( )Fأو ( )WFأو عدم اعمتاد الساعات املعمتدة
يف املقرر الذي وقعت به املخالفة.
• الفصل من اجلامعة ملدة فصل درايس واحد يتبعه االستبعاد من املزايا
األاكدميية مبا يف ذلك قامئيت العميد ونائب رئيس اجلامعة لطيلة مدة
التجسيل يف اجلامعة.
 .3الفئة الثالثة:
• إنذار كتايب من مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب يوضع يف ملفه.
• الفصل من اجلامعة ملدة فصلني دراسيني متتاليني.
• الفصل الهنايئ من اجلامعة.
• التعليق املؤقت ملنح الدرجة األاكدميية.
• إلغاء قرار منح الهشادة إذا ثبت وجود تزوير أو احتيال يف الوثائق أو
إجراءات احلصول عىل الهشادة ومنحها.
حبال تكرار السلوك نفسه تتخذ االجراءات التأديبية اليت ترتئهيا اللجنة
مناسبة.
 .6اإلجراءات واإلرشادات
 .1تقع مسؤولية التعامل الفوري مع حاالت االنهتااكت السلوكية األاكدميية

 .3الفئة الثالثة و تتضمن:
• انتحال شخصية :
خشص آخر أي اختبار أو نشاط أو واجب
وذلك يف حالة حضور طالب أو
ّ
أاكدميي بد ًال من طالب آخر.
• تزوير املعلومات عن عمد :
ويمشل ذلك تزوير أي نوع من البيانات عن طريق التالعب بتغيري املستندات
الدامعة ألمعال املقرر الدرايس أو غريه من األنشطة األاكدميية.
• االشتراك في التضليل األكادميي:
ويعين هذا مساعدة طالب آخر أو حماولة مساعدته يف ارتاكب معل من
أمعال التضليل األاكدميي ،اكلقيام بعمل اآلخرين ،أو تصممي مرشوع لطالب
آخر أو إنتاجه ،أو تزويده طواعية بإجابات خالل االختبار ،أو االتصال بطالب
خالل فرتة اختباره وتزويده مبعلومات ،أو إعطاء طالب نخسة من اختبار
ما مقدمًا أو ترك مواد ذات صلة يف ماكن االختبار أو االمتحان أو تغيري
النتيجة.
• استعامل األفاكر األدبية وانهتاك حقوق التأليف :
يعد احرتام اإلبداع الفكري من املسائل املهمة يف املجال األاكدميي ،وينطبق
ذلك عىل أمعال املؤلفني والنارشين يف اكفة األشاكل .ويمشل هذا احرتام
نِسب العمل للقامئني به ،وحق الرسية وحق حتديد صورة وطريقة ورشوط
النرش والتوزيع .وكقاعدة عامة فإن نسخ أو توزيع أو اشتقاق أو عرض
األمعال احملمية مبوجب حقوق التأليف يتطلب إذنًا مسبقًا من صاحب حقوق
التأليف.
وتعد خمالفة أاكدميية يف هذا الصدد استخدام أمعال اآلخرين أو أفاكرمه أو
صورمه أو لكامهتم دون إذن مهنم ،واستخدام لكامت اآلخرين أو أمساءمه أو
عباراهتم أو مجلهم أو فقراهتم أو موضوعاهتم ،دون عالمات اقتباس ،أو عدم
توضيح املصدر املنقول عنه.
أما فميا يتعلق بأغراض النقاش والتحليل والتعليق ونقل األخبار والتعلمي
والتثقيف والبحث فميكن استخدام األمعال احملمية مبوجب حقوق التأليف،
دون احلصول عىل إذن .وال يعد ذلك خرقًا حلقوق التأليف رشيطة نسب
العمل ألحصابه .وحيث يعد من الهسل إعادة إنتاج املعلومات االلكرتونية
فإن احرتام العمل وتعبريات اآلخرين مثل مقوالت وكتابات وأمعال فنية من
املسائل اهلامة يف وسائل اإلعالم االلكرتونية؛ ومن مث فإن املخالفات املتعلقة
بانهتاك امللكية الفكرية -مبا يف ذلك االنتحال وخرق اخلصوصية والدخول
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أو غري األاكدميية يف غرفة الدراسة  -عىل عضو هيئة التدريس .ويف
حالة ارتاكب أية خمالفة أاكدميية يقوم عضو هيئة التدريس مبلء المنوذج
الالزم (منوذج تجسيل املخالفات ،والذي يمت توثيقه يف امللف الخشيص
للطالب يف أرشيف اللكية ويف مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
ويتيح هذا اإلجراء للجامعة متابعة احلاالت املتكررة ملخالفات الطالب عىل
مستوى اجلامعة وتجسيلها.
 .2يف حالة اقتناع عضو هيئة التدريس أن املخالفة املنسوبة قد نشأت عن
سوء تقدير من جانب الطالب ال عن تضليل متعمد ،فإن هيلع أن ينصح
الطالب بعمل أاكدميي مقبول ويجسله يف جسل الطالب .ويف مثل هذه
احلاالت يطلب عضو هيئة التدريس عىل سبيل املثال أن يعيد الطالب كتابة
العمل األصيل أو الواجب أو إعادة تقدمي معل أو واجب جديد.
 .3أما يف حال اقتناع عضو هيئة التدريس أن املخالفة متعمدة ،حيق له أن
خيتار أحدى اإلجراءات التالية حبسب تقديره لملوقف وجسامة الفعل
والسلوك املفتعل من قبل الطالب:
• قبول اعتذار الطالب والمساح له باستمكال االمتحان أو مطالبته
بالعمل دون تكرار للخطأ.
• ُتفض درجة الطالب حال ارتاكبه االنهتاك خالل االمتحان.
• اختاذ قرار من شأنه قيام الطالب بتسلمي األمعال اليت قام هبا سواء
يف االختبار أو الورقة البحثية وإعطاؤه درجة حبسب ما اقرتفه من
خمالفات.
• إلزام الطالب بتسلمي ورقته ،وحتسب له عالمة صفر عىل هذا العمل
أو االختبار.
 .4عىل عضو هيئة التدريس املسؤول عن كتابة تقارير عن االنهتااكت إعداد
منوذج التقرير خالل ثالثة أيام معل من تارخي وقوعها ،عىل أن ُيرسل
لنائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب ورئيس القسم الذي وقعت فيه
املخالفة.
.5يدون رئيس القسم تقريرًا برأيه (عىل المنوذج) اعمتادًا عىل مدى خطورة
املخالفة وذلك بالتشاور مع عضو هيئة التدريس ،وبعد االجمتاع مع عضو
هيئة التدريس والطالب معًا.
 .6يمت إرسال المنوذج إىل معيد اللكية الختاذ القرار الهنايئ أو إلرساله إىل
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب .ويتعني أن يستند القرار عىل مستوى
معيد اللكية عىل توصيات جلنة شؤون الطالب يف اللكية ،اليت يمت اختيار
أعضاهئا بداية العام الدرايس.
.7يتعني يف مجيع احلاالت تجسيل املخالفات وإرساهلا لنائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب بغرض املتابعة.
 .8جيب حضور الطالب يف مجيع جلسات التحقيق اليت يطلب منه حضورها،
و يف حال عدم استجابة الطلب لذلك فانه حيق للجنة اختاذ القرار يف
شأنه غيابيا حبسب األدلة املتوفرة لدهيا بذلك.
 .9يف احلاالت اليت ال يوافق فهيا عضو هيئة التدريس عىل قرار جلنة اللكية،
ميكن له التظمل يف شأنه أمام نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
 .10ال حيق للطالب حذف أو حسب املقرر موضوع الشكوى إال بعد صدور
توصية اللجنة املختصة بالتحقيق وصدور القرار الهنايئ من اجلهة
املختصة  .ويف حال حسب أو حذف املقرر من قبل الطالب فإنه حيق
للجامعة إعادة تجسيله بذات املقرر و تنفيذ العقوبة املقررة .

• السلوك التخرييب أو امليسء داخل حدود احلرم اجلاميع مبا يف ذلك أي
ترصف يؤثر سلبًا عىل العملية التعلميية داخل قاعات الدراسة وتتضمن
أيضًا  -عىل سبيل املثال ال احلرص  -االنهتااكت املرورية وعدم االلزتام
بتوجهيات احلراس أو عرقلة حركة السري .
• ختريب ممتلاكت اجلامعة أو ممتلاكت اآلخرين داخل مقر اجلامعة ،أو
تدمريها أو تشوهيها أو استعامهلا بدون وجه حق.
• احلصول عىل مفاتيح ملباين اجلامعة أو مرافقها أو ممتلاكهتا ،أو نخسها أو
استخدامها دون ترصحي.
• استخدام مرافق اجلامعة أو ممتلاكهتا دون ترصحي ،مبا يف ذلك معامل و
أدوات احلاسب اآليل أو براجمه.
• وضع عالمات أو إخطارات أو الفتات أو لوحات أو تنوهيات دون ترصحي.
 .2الفئة الثانية وتتضمن:
• السلوك العدواين وغري الالئق أو املهني مع أعضاء هيئة التدريس داخل
احلرم اجلاميع مبا يف ذلك داخل قاعات الدراسة أو خارج احلرم اجلاميع
أو عرب وسائل التواصل االجمتايع بلك مظاهره.
• اإليذاء (بالقول أو الفعل) أو ترهيب الزمالء وز ّوار اجلامعة أو اللكية،
وموظفهيا خشصيا أو إلكرتونيا عرب وسائل التواصل االجمتايع املتعدد أو
الربيد االلكرتوين.
• السلوك الذي من شأنه هتديد سالمة األخرين مبا يف ذلك التدخني داخل
املرافق اجلامعية أو حيازة أو استعامل أية مواد ممنوعة داخل املرافق
اجلامعية أو احلرم اجلاميع.
• انهتاك املعايري اخلاصة بالزي جبامعة قطر من خالل ارتداء الطلبة ملالبس
تتناىف مع الذوق العام واآلداب وباألخص ما يتناقض مع خصائص املجمتع
القطري و مقتضيات التواجد يف احلرم اجلاميع.
• التهشري جبامعة قطر عىل مواقع التواصل االجمتايع وغريها من الوسائل
اإللكرتونية أو وضع صور ألعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو العاملني عىل
مواقع التواصل االجمتايع وغريها من دون أخذ موافقهتم عىل ذلك.
• االستغالل غري املهين للتوظيف الطاليب يف خمتلف مرافق اجلامعة مثل
إفشاء أية معلومات رسية تتعلق بالطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو
املوظفني أو استعامل سلطة أو خدمة بطريقة غري رشعية.
 .3الفئة الثالثة وتتضمن:
• السلوك الذي من شأنه هتديد حياة اآلخرين سواء ماديًا أو معنويًا ،داخل
مق ّرات احلرم اجلاميع ومرافقه.
• الترصف الالأخاليق من حترش كاليم أو جسدي أو التعدي عىل
خصوصية األخرين بلك أشاكهلا داخل احلرم اجلاميع.
• الرسقة اليت تمشل رسقة املمتلاكت الخشصية أو التابعة للجامعة داخل
مقرات اجلامعة أو يف أي نشاط جاميع .مكا تمشل االستفادة من اخلدمات
أو التهسيالت املتاحة بدون وجه حق.
 .4االجراءات التأديبية
تكون االجراءات التأديبية لالنهتااكت غري األاكدميية  -حبسب تقدير جلنة
النظام اجلاميع  -عىل النحو اآليت:
 .1الفئة االولى :
• لفت نظر
• إنذار شفوي أو كتايب.
• فقدان األهلية للتقدمي واالشرتاك بربناجم التوظيف الطاليب.
• فقدان مزية املنحة.
• تعويض مادي للجامعة أو املترضر من منتسيب اجلامعة أو زوارها عن أي
رضر يلحق هبم أو مبمتلاكهتا بعد حتديد مدى الرضر من قبل إدارة املرافق
اجلامعية أو أية جهة مسؤولة.
• إلزام الطالب بتأدية عدد من الساعات خكدمة جممتعية داخل اجلامعة،

اخملالفات غير األكادميية :

تقسم املخالفات غري األاكدميية ملعايري السلوك باجلامعة إىل ثالث فائت ،يه
اكآليت:
 .1الفئة األولى وتتضمن:
• العبور أو الدخول ملباين أو منشآت أو مرافق اجلامعة دون ترصحي.
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وينخرط مبهام خفيفة كأمعال صيانة لللكية أو ممتلاكت اجلامعة أو أمعال
مكتبية.
 .2الفئة الثانية :
• إنذار كتايب .إنذار كتايب يف حال اكن اللباس فاحضا مبعايري املجمتع
القطري واحلرم اجلاميع اكللباس غري الساتر مثل اللباس الشفاف أو
من غري امكام أو رساويل قصرية (للبنني و البنات) أو مبالغة يف التربج
(للبنات).
• فقدان األهلية للتقدمي واالشرتاك بربناجم التوظيف الطاليب.
• االستثناء من املشاركة يف األنشطة االجمتاعية اليت تتضمن عىل سبيل
املثال :املنع من متثيل جامعة قطر يف األنشطة الرمسية والفعاليات سواء
أاكنت ثقافية أو رياضية ،أو العمل مكسؤول يف املنمظات الطالبية.
• الفصل من اجلامعة ملدة فصل درايس أو عدد من الفصول.
• التوصية حبضور معاجلة أو استشارة مكا يقررها مدير مركز اإلرشاد
الطاليب وذلك بالتشاور مع نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
جحب مزية املنحة ملن يستحقها.
• الفصل الهنايئ من اجلامعة.
 .3الفئة الثالثة:
• االستثناء من املشاركة يف األنشطة االجمتاعية و الطالبية مثل  :املنع
من متثيل جامعة قطر يف األنشطة الرمسية ،والفعاليات سواء ثقافية أو
رياضية ،أو العمل مكسؤول يف املنمظات الطالبية
• الفصل من اجلامعة ملدة فصل درايس أو أكرث حال تكرار انهتاك هذه
املعايري.
• التوصية حبضور معاجلة أو استشارة مكا يقررها مدير مركز اإلرشاد
الطاليب وذلك بالتشاور مع نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
• التلكيف بأداء اخلدمة املجمتعية خارج أو داخل اجلامعة.
• الفصل الهنايئ من اجلامعة حبسب فداحة االنهتاك أو حبال تكرار السلوك
أكرث من مرة.

• جيمتع نائب رئيس اجلامعة حبضور ممثل مكتب االنضباط مع الطالب
إلحاطته عملًا باإلجراءات .
• يمت تجسيل احلالة يف جسل خاص وحيفظ يف مكتب نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب.
• يوزع مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب نخسا من القرار  -إذا
دعت احلاجة  -إىل االطراف املعنية مككتب العميد أو االنشطة الطالبية أو
مكتب املنح ....اخل

سجل اإلجراءات التأديبية

حتفظ جسالت املخالفات واإلجراءات التأديبية والعقوبات جكزء من الجسالت
الرسية يف مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب ومعيد اللكية املختص
ملدة عامني من خترج الطالب أو توقفه عن الدراسة .ويدرج جزايئ الوقف
والفصل مضن جسل الطالب الدرايس الرمسي.

تشكيل جلنة تأديبية استئنافية في قضايا الطلبة

ّ
يشك رئيس اجلامعة جلنة ً تأديبي ًة استئنافي ًة تتكون من ثالثة أعضاء و ذلك
للنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات أو توصيات جلان النظام اجلاميع يف
شأن خمالفات الطلبة احملالة إلهيا من نائب الرئيس لشؤون الطالب أو من
معداء اللكيات حيث تنظر يف اإلجراءات دون إعادة التحقيق.
حيق للطالب أن يطعن أمام هذه اللجنة يف شأن القرارات التأديبية الصادرة
حبقه من قبل جلنة النظام اجلاميع خالل مخسة عرش يومًا من تارخي
إخطاره بالقرار .تكون مدة اللجنة سنتني قابلة للتجديد.

مناذج تسجيل اخملالفات

منوذج تجسيل املخالفات األاكدميية
منوذج تجسيل املخالفات غري األاكدميية

سجل اإلجراءات التأديبية

اإلجراءات التأديبية:

يمت حفظ جسالت املخالفات واإلجراءات التأديبية والعقوبات جكزء من
الجسالت الرسية يف مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب ومعيد
اللكية املختص ملدة عامني من خترج الطالب أو توقفه عن الدراسة .ويمت
اعتبار الوقف أو الفصل جزءًا من جسل الطالب الدرايس الرمسي.

بالنسبة لملخالفات غري األاكدميية ،فميكن ألي مترضر من هذه املخالفات
أن يتقدم بشكوى إساءة سلوك ضد الطالب مرتكب املخالفة .وعىل الطرف
املترضر ملء «منوذج خمالفة غري أاكدميية» خالل ثالثة أيام من تارخي
ارتاكهبا .ويمت تجسيل املخالفة لدى نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب،
الذي خيطر بدوره الطالب املنسوب إليه ارتاكب املخالفة ،ليمت إجراء مقابلة
ويدد ما إذا اكن قد ارتكب املخالفة من عدمه ،مث يتخذ القرار املناسب.
ُ
حتتفظ اجلامعة حبقها يف إخطار والدي الطالب أو ويل أمره يف أية مرحلة
من مراحل العملية التأديبية إذا تطلب األمر ذلك.
وتمتثل اإلجراءات التأديبية فميا يأيت:
• تعبئة منوذج االنهتااكت غري األاكدميية.
• إرسال هذا المنوذج إىل مكتب نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
• يط ّلع مكتب االنضباط عىل حفوى الشكوى ويمت تجسيلها يف جسل
الطالب.
• حيدد مكتب االنضباط مدى احلاجة إىل إحالة املخالفة املرتكبة إىل جلنة
النظام اجلاميع أو التعامل معها من قبل نائب الرئيس لشؤون الطالب.
• يف حال إذا ما قرر مكتب االنضباط إحالة املخالفة املرتكبة إىل جلنة النظام
اجلاميع فيكون ذلك بقرار من نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
• أما إذا سلك املكتب االجتاه األخر وهو التعامل مع املخالفة املرتكبة من
قبل نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب ،فيتعني هيلع اقرتاح االجراءات
املناسبة باالعمتاد عىل ميثاق الزناهة اجلاميع وترفع توصياته يف هذا
الصدد إىل نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.

شكاوي وتظلمات الطلبة

تنهتج جامعة قطر سياسة عادلة يف التعامل مع طالهبا وعالقاهتم مع غريمه
من أفراد جممتع اجلامعة ،مسهتدفة تأسيس وتنفيذ السياسات واإلجراءات
السلمية.

املنازعات األكادميية

تمشل الشاكوي األاكدميية عىل سبيل املثال ال احلرص :القبول ،درجات
الطلبة أثناء الفصل الدرايس ،اإليقاف األاكدميي ،التضليل ،االنتحال ،تزوير
املعلومات عن معد ،تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر آخر ،باإلضافة إىل
انهتاك حقوق التأليف .ويستثىن تعديل التقدير الهنايئ للدرجات من هذا
البند حيث أهنا تتبع سياسات أخرى.

نطاق املنازعات األكادميية

حيدد هذا القسم اإلجراءات اليت ميكن أن يتبعها الطالب الذي يعتقد بأنه
متت معاملته بطريقة غري عادلة أو منصفة فميا يتعلق بالعملية األاكدميية.
ويطبق هذا األمر حول اخلالف عىل استحقاق الدرجات أثناء الفصل
الدرايس ،أو إصدار قرار حول متطلبات برناجم ما ،أو مدى أهلية الطالب
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ملتطلب ما ،أو االدعاء بأن متطلبات مادة دراسية مل تكن منصفة.

نطاق املنازعات غير األكادميية

حيدد هذا القسم اإلجراءات اليت ميكن أن يتبعها الطالب يف حال متت
معاملته بصورة غري عادلة وغري الئقة من قبل أحد أفراد املجمتع اجلاميع
فميا يتعلق باملسائل غري األاكدميية.

طريقة التسوية غير الرسمية

بداي ًة جيب عىل الطالب أن حياول جاهدًا حل خالفه بصورة ودية وغري
رمسية ،ويناقش ذلك مع عضو هيئة التدريس املعين ،مبجرد أن يكون عىل
حل مريض بني الطالب وعضو
بينة من األمر ،ويف حال عدم التوصل إىل ٍ
هيئة التدريس ،ينبيغ عىل الطالب أن يرفع تظمله إىل رئيس القسم التابع
له عضو هيئة التدريس ،فإن مل يمت حل الزناع ،وجب هيلع التقدم لرفعه
ومناقشته مع معيد اللكية .ويف أثناء هذه املناقشات الغري رمسية يفرتض
من رئيس القسم أو معيد اللكية املنيمت هلام عضو هيئة التدريس أن يكونا
وسيطًا حلل الزناع ،فيحمس هلام بالتحدث مع الطالب أو عضو هيئة التدريس
(أحدمها أو لكهيام) وبصورة فردية أو ثنائية ،والنظر يف أي أدلة أو وثائق
يرغب أي من طريف الزناع يف تقدميها .أما إن اكن تظمله ضد أي من رئيس
القسم أو معيد اللكية ،فتمت املناقشة مع من هو أعىل مهنام مرتبة إدارية.

طريقة التسوية غير الرسمية

بداي ًة جيب عىل الطالب أن حياول جاهدًا حل خالفه بصورة ودية وغري
رمسية يف أقرب فرصة متاحة ،ويناقش ذلك مع طرف الزناع ،مبجرد أن
يكون عىل بينة من األمر .فإذا اكن األمر يقترص عىل موظف ما ومل يمت
الوصول إىل حل مريض ،وجب هيلع رفع التظمل إىل املرشف عىل هذا
املوظف ..ورمغ أنه من األفضل للطالب اللجوء إىل حل الزناعات بصورة
ودية وغري رمسية ،إال أن بعض احلاالت قد يكون األفضل فهيا إحالهتا
لطريقة التسوية الرمسية.

طريقة التسوية الرسمية

طريقة التسوية الرسمية

 - 1تعبئة المنوذج اإللكرتوين الرمسي من قِ بل الطالب خالل ( )10أيام معل
من تارخي وقوع احلادثة مستوفيًا فهيا البيانات التالية :موضوع التظمل،
األفراد املعنيني بالزناع ،تارخي وماكن وقوع احلادثة .يمت مراجعة الشكوى
والبحث فهيا بشلك خاص ورسي ،و ُيبلغ الطالب بالقرار عرب الربيد
الرمسي خالل ( )10أيام معل من تارخي تقدمي الشكوى .يمت التواصل
مع الطالب وإبالغه يف حال تطلب التحقيق يف الشكوى أكرث من  10أيام
معل.
 - 2حيق للطالب االستئناف ورفع التظمل مرة واحدة وذلك يف خالل ( )10أيام
معل من تارخي استالم القرار .ينظر نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
يف موضوع التظمل ،ويمت إحالته للجهة املعنية وذلك بشلك خاص ورسي،
ويمت إبالغ الطالب بالقرار عرب الربيد الرمسي خالل ( )10أيام معل من
تارخي تقدمي التظمل.
 - 3ميكن للطالب أن يستأنف التظمل ويرفعه إىل نائب رئيس اجلامعة لشؤون
الطالب خالل ( )10أيام معل من تارخي استالم القرار ،إذا اعتقد بأن
السياسات واإلجراءات مل تتبع بشلك حصيح ،وسيقوم نائب رئيس
اجلامعة لشؤون الطالب مبراجعة لك ما يتعلق بالتظمل وطبيعة الشكوى
الختاذ قراره.،
 - 4ال يتسىن للطالب أي استئناف بعد صدور قرار نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب حيث يعترب هذا القرار هنائيًا ،أما يف احلاالت اليت يكون
القرار فهيا بالفصل من اجلامعة ،فيحمس للطالب أن يتقدم برفع التظمل
إىل رئيس اجلامعة.
 - 5يمت حفظ لك ما يتعلق بالشكوى ،التظمل والقرار يف مكتب نائب رئيس
اجلامعة لشؤون الطالب.

 - 1تعبئة المنوذج اإللكرتوين الرمسي من قِ بل الطالب خالل ( )10أيام
معل من تارخي وقوع احلادثة مستوفيًا فهيا البيانات التالية :موضوع
الشكوى ،األفراد املعنيني بالزناع ،تارخي وماكن وقوع احلادثة  .يمت
مراجعة الشكوى والبحث فهيا بشلك خاص ورسي ،و ُيبلغ الطالب
بالقرار عرب الربيد الرمسي خالل ( )10أيام معل من تارخي تقدمي
الشكوى .يمت التواصل مع الطالب وإبالغه يف حال تطلب التحقيق يف
الشكوى أكرث من  10أيام معل.
 - 2حيق للطالب االستئناف ورفع التظمل مرة واحدة وذلك يف خالل ()10
أيام معل من تارخي استالم القرار  .ينظر نائب رئيس اجلامعة لشؤون
الطالب يف موضوع التظمل ،ويمت إحالته للجهة املعنية وذلك بشلك
خاص ورسي ،ويمت إبالغ الطالب بالقرار عرب الربيد الرمسي خالل
( )10أيام معل من تارخي تقدمي التظمل.
 - 3ميكن للطالب أن يستأنف التظمل ويرفعه إىل نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب ،إذا اعتقد بأن السياسات واإلجراءات مل تتبع بشلك
حصيح ،وذلك خالل ( )10أيام معل من تارخي استالم القرار ،ويقوم
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب مبراجعة لك ما يتعلق بالتظمل
وطبيعة الشكوى الختاذ قراره .
 - 4ال يتسىن للطالب أي استئناف بعد صدور قرار نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب حيث يعترب هذا القرار هنائيًا ،أما يف احلاالت اليت
يكون القرار فهيا بالفصل من اجلامعة ،فيحمس للطالب أن يتقدم برفع
التظمل إىل رئيس اجلامعة.
 - 5يمت حفظ لك ما يتعلق بالشكوى  ،التظمل والقرار يف مكتب نائب رئيس
اجلامعة لشؤون الطالب.

سحب الشكوى املقدمة

سحب الشكوى املقدمة

حيق للطالب حسب الشكوى املقدمة إلكرتونيًا عندما تكون الشكوى يف إطار
التحقيق ،ويف هذه احلالة يمت إغالق جسل الشكوى و ُيعمل األطراف املعنيني
باالنحساب ،وال يحمس بحسب الشكوى اليت مت حلها أو إغالقها.

حيق للطالب حسب الشكوى املقدمة اإلكرتونيًا عندما تكون الشكوى يف
إطار التحقيق ،ويف هذه احلالة يمت إغالق جسل الشكوى و ُيعمل األطراف
املعنيني باالنحساب ،وال يحمس بحسب الشكوى اليت مت حلها أو إغالقها.

اخلصوصية

الشكاوى طالبية بخصوص املنازعات غير األكادميية

يمت التعامل مع لك املعلومات اخلاصة بالشاكوى خبصوصية ورسية تامة،
ويمت تزويد املعلومات لألطراف املرصح هلم فقط بشلك خاص ورسي يف
حالة وجوب معرفة معلومات عن الشكوى ،وتستخدم املعلومات لغرض
التحقيق وحل الشكوى وفقًا لسياسة اجلامعة.

تتضمن الشاكوى غري األاكدميية ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،التحرش
(اللفظي أو اجلسدي) ،أو الهتديد ،أو السلوك التخرييب أو التعسيف داخل
احلرم اجلاميع ،الغرامات ،أو الرسوم ،أو حىت االستبعاد من استخدام
خدمة معينة ،أو المتيزي ،وكذلك االطالع عىل الجسالت ،وخمالفة السياسات.
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الدرايس اجلديد .وإذا مل يحمس للطالب بالتجسيل يف أحد املقررات
بسبب أنه مل يحجن يف اجتياز املتطلب السابق أو أنه حذفه ،فإن الطالب
يكون مسؤو ًال عن التأكد من أن عدد ساعات مقرراته ال يقل عن احلد
األدىن لعدد الساعات املعمتدة املمسوح بتجسيلها.

السياسات واللوائح األكاديمية

حتدد اجلامعة مواعيد التجسيل املبكر والتجسيل العادي ويمت اإلعالن
عهنا يف التقومي األاكدميي للك عام .مكا تُرسل هذه املعلومات إىل منتسيب
اجلامعة ويمت حتديهثا بصفة منتمظة عىل موقع اجلامعة اإللكرتوين.

التسجيل
ينبيغ للطالب فور قبوله جبامعة قطر أن خيتار املقررات اليت تشلك
املتطلبات الالزمة للحصول عىل الدرجة اجلامعية اليت يسىع إلهيا
ويجسلها .ويمت التجسيل قبل بداية لك فصل درايس .ويتلىق الطالب
النصح واملساعدة من املرشد األاكدميي احملدد له ،لضامن تجسيله يف
املقررات الصحيحة يف لك فصل درايس .وعىل الطالب الذين حيتاجون
إىل املشورة األاكدميية مراجعة مرشدهيم قبل التجسيل .وتعد املعلومات
اآلتية ذات أمهية كبرية لضامن جناح معلية التجسيل يف املقررات.

العبء األكادميي

الفصل
الدراسي

طرق التسجيل

أداء الطالب
األكادميي
(املعدل
التراكمي
)GPA
غري منذر
( 2.00فأعىل)

تمت معلية تجسيل املقررات الدراسية عن طريق استخدام البوابة
اإللكرتونية للتجسيل  myQUوذلك بعد مقابلة الطالب مرشده األاكدميي.
وعىل الطالب اجلدد استخدام املعلومات اخلاصة بامس املستخدم ولكمة
املرور املرفقة خبطاب القبول ليمتكنوا من الوصول إىل البوابة اإللكرتونية.
بعد االنهتاء من معلية التجسيل بنجاح ينصح الطالب بطباعة وثيقة
التجسيل واالحتفاظ هبا ،واليت حتتوي عىل املقررات وأرقامها ،والرموز
اخلاصة هبا ،واجلدول الدرايس ،وأماكن الدراسة ،وأمساء األساتذة للك
مقرر ،وذلك بالنسبة مجليع املقررات اليت قام الطالب بالتجسيل فهيا،
وميكن للطالب تقدمي هذه الوثيقة كإثبات عند احلاجة.
ويف حني مواجهة أي مشالك يف الدخول إىل البوابة االلكرتونية ،myQU
يرىج التواصل مع خدمات تقنية املعلومات ( )helpdeskعىل الربيد
االلكرتوين . helpdesk@qu.edu.qa

اخلريف
والربيع

منذر
(أقل من
) 2.00
غري منذر
( 2.00فأعىل)

الصيف

معلومات مهمة عن التسجيل

املستوى

نوع
الدراسة

العبء الدراسي
(بالساعة
املعتمدة)
احلد
األدنى

احلد
األقصى

الباكلوريوس دوام اكمل

12

18

دوام اكمل

0

15

الباكلوريوس دوام جزيئ

1

11

الباكلوريوس دوام اكمل

9

12

دوام اكمل

0

12

الباكلوريوس دوام جزيئ

1

9

التأسييس

التأسييس

الباكلوريوس دوام اكمل
التأسييس

دوام اكمل

0

12

الباكلوريوس دوام جزيئ
منذر
(أقل من )2.00

الباكلوريوس دوام اكمل
التأسييس

دوام اكمل

0

6

الباكلوريوس دوام جزيئ

ويعد الطالب مجسلني
يتحمل لك طالب مسؤولية التجسيل يف املقرراتُّ .
رمسيًا يف املقرر عندما يظهر املقرر عىل اجلدول الدرايس للطالب عىل
حسابه اإللكرتوين.
قد يكون من الرضوري أحيانًا أن جيري القسم األاكدميي أو اللكية تغيريات
يف اجلدول الدرايس مثل أوقات احملارضات أو أماكهنا أو أساتذهتا أو دجم
املجموعات أو حىت إلغاء املقررات؛ ومن مث فإن املسؤولية تقع عىل الطالب
ملتابعة وضع تجسيله بنا ًء عىل مثل هذه التغيريات .وخيصص األسبوع األول
من الفصل الدرايس هلذا الغرض .وال يحمس بإجراء أية تغيريات يف تجسيل
الطالب بعد آخر يوم من فرتة احلذف واإلضافة.
جيوز للطالب التجسيل املبكر لملقررات إذا مل يكن قد أهنى املتطلبات
السابقة ،بنا ًء عىل االفرتاض أنه سيجتاز مقررات املتطلب السابق ،يف
أثناء الفصل الدرايس ،الذي يمت فيه هذا التجسيل املبكر .أما إذا مل
يحجن الطالب يف اجتياز أي من مقررات املتطلب السابق فستقوم إدارة
التجسيل بإلغاء مجيع املقررات اليت مت تجسيلها مبكرًا ،واملعمتدة
عىل تلك املقررات غري املجتازة من دون سابق إخطار .وبالتايل يكون
الطالب مسؤو ًال عن التحقق من درجاته الهنائية لضامن إمتامه املتطلبات
السابقة بنجاح والتأكد من سالمة تجسيله املقررات اليت اختارها للفصل

يحمس للطالب املستجد يف اجلامعة أن يجسل احلد األقىص من الساعات
املعمتدة اليت يحمس هبا برناجمه .مكا يحمس للطالب الذي حيصل عىل
معدل ترامكي قدره  3.5فأعىل ،بعد اجتياز  15ساعة معمتدة فأكرث أن
يزيد عدد الساعات املجسلة مبقدار ساعة إىل ثالث ساعات معمتدة.
وحيق للطالب املتوقع خترجه يف هناية الفصل الدرايس أن يجسل يف
ذلك الفصل عد ًدا من الساعات املعمتدة أقل من احلد األدىن املشرتط يف
العبء الدرايس املوحض يف اجلدول أعاله.

حذف املقررات وإضافتها
ميكن للطالب أن حيذف املقررات أو يضيفها خالل الفرتة احملددة
للحذف واإلضافة فقط .وحتدد اجلامعة هذه الفرتة وتدرجها يف التقومي
األاكدميي ،وتقوم بتحديهثا عىل موقع اجلامعة االلكرتوين .املقرر الذي
حيذف قبل هناية فرتة احلذف واإلضافة لن يظهر يف جسل الطالب األاكدميي.
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من إيقاف جسل الطالب ،وهيلع فإن اجلامعة ال تتحمل مسؤولية أي ملف
يمت التخلص منه .أما بالنسبة للطلبة املقيدين يف اجلامعة ،فال يمت إرجاع
هشادات الثانوية العامة األصلية هلم خالل فرتة التحاقهم.

املتطلبات السابقة
عندما يقوم الطالب بالتجسيل يف مقرر معني فإن نظام التجسيل يقوم
بالرجوع إىل جسل الطالب األاكدميي .ويف حالة عدم استيفاء الطالب
لملتطلبات السابقة لملقرر ،فسيمت منعه من التجسيل .وعىل الطالب االتصال
باملرشد األاكدميي للربناجم يف حالة وجود اختالف يف املتطلبات السابقة.

جدول االمتحان النهائي

تقوم اجلامعة بتحديد مواعيد االمتحانات الهنائية لملقررات بداية لك فصل
درايس ،ويمت اإلعالن عهنا عىل موقع اجلامعة اإللكرتوين .وينصح الطلبة
مبراجعة مواعيد االمتحانات الهنائية قبل التجسيل يف املقررات ،لتفادي
وجود عدد كبري من االمتحانات الهنائية يف فرتات متقاربة .ويف مجيع
األحوال يكون الطالب مسؤو ًال عن معرفة هذه املواعيد ،أما الطالب الذي
يتخلف عن أي امتحان بسبب خارج عن إرادته (مرض يف األرسة – أو وفاة،
 ...إخل) فعليه االتصال بأستاذه ليربر غيابه ويقدم الدليل عىل تلك الظروف،
وينبيغ أن يمت ذلك قبل موعد تسلمي األستاذ لدرجات الطالب الهنائية إلدارة
التجسيل .فإذا قبل األستاذ عذر الطالب فعليه أن يعطيه درجة (غري مكمتل)
وحيدد موعدًا إلجراء امتحان تعوييض ،وحتدد درجته ،مث يقدم األستاذ،
مبوافقة رئيس قمسه ،الدرجة الهنائية للطالب لتحل حمل درجة (غري مكمتل).

املنع من التسجيل
يحمس نظام التجسيل املستخدم باجلامعة باستخدام خاصية املنع من
التجسيل عن الطالب يف حال وجود أسباب تربر منع الطالب من التجسيل
مثل عدم دفع الرسوم املستحقة أو عدم إرجاع الكتب إىل املكتبة أو عدم
مراجعة املرشد األاكدميي عندما يطلب منه القيام بذلك .ومتنح للجهات
املختلفة صالحيات استخدام هذه اخلاصية لملنع من تجسيل الطالب مىت ما
وجدت املربرات.
وعندما تقوم إحدى اجلهات مبنع تجسيل الطالب فال يحمس للطالب بالتجسيل
يف املقررات حىت يمت إلغاء خاصية املنع من التجسيل من قبل اجلهة اليت
عطلت تجسيله .ويف هذه احلالة يتوجب عىل الطالب مراجعة اجلهة املعنية
حلل أية مشالك متعلقة معها لتقوم هذه اجلهة بإلغاء خاصية املنع من
التجسيل.

املبادئ والسياسات الدراسية
احلضور
إن مشاركة الطالب وحضوره احملارضات رشطان مهامن لتقيمي أدائه يف
جامعة قطر ،ومن املتوقع من الطالب أن حيرض مجيع حمارضاته .ويقوم
أستاذ املقرر مبتابعة حضوره ومالحظة أدائه يف القاعة الدراسية .وينبيغ
للطالب أ ّال يتغيب عن أكرث من  25%من حمارضاته يف الفصل الدرايس
الواحد ( 10%بالنسبة لطلبة لكية الطب امللتحقني بربناجم دكتور يف الطب).
أما إذا تعدت نسبة الغياب تلك النسبة احملددة فسوف حيصل الطالب عىل
تقدير «راسب» برصف النظر عن أدائه .وميكن يف حاالت استثنائية أن
ُيعىف الطالب من حضور حمارضة رشيطة أ ّال يتعدى عدد هذه احملارضات
احلد الذي تحمس به اجلامعة .أما الطالب الذي تتعدى نسبة غيابه 25%
ولديه عذر مقبول للغياب فميكن المساح له باالنحساب من املقرر .ويعىف
الطالب يف هذه احلالة من أية غرامات تكون مقررة لالنحساب.
وتطبق القواعد اآلتية يف حتديد حضور الطالب:
إذا حرض طالب جزءًا من احملارضة فالقرار ألستاذ املقرر فميا إذا اكن
سيعده حارضًا أو غائبًا بالنسبة هلذه احملارضة.
ُّ
يبدأ تجسيل الغياب من أول يوم يف الدراسة برصف النظر عن فرتة احلذف
واإلضافة والتجسيل املتأخر.
إذا حدد أستاذ املقرر موعدًا جديدًا إلحدى احملارضات فينبيغ أن يكون
املوعد مناسبًا للطالب ،عىل أن يرصحوا مبوافقهتم كتاب ًة ،وإال فال ميكن
ألستاذ املقرر أن حيمل الطالب مسؤولية عدم احلضور يف هذه احلالة.
إذا ُأليغ أكرث من  25%من احملارضات يف أحد املقررات أثناء الفصل
الدرايس ،ومل تُع ْد جدولهتا بشلك سلمي فال جيوز اعتبار رسوب أي طالب
بسبب الغياب.
الطالب الذي ال يؤدي أي امتحان يكون ألستاذه القرار بأنه معذور أو غري
معذور.
ال جيوز استخدام احلضور مكقياس لتقيمي الطالب ،وال جيوز خفض درجات
الطالب بسبب عدم الزتامه حبضور احملارضات مضن نسبة الغياب املمسوح
هبا.

االنسحاب من املقرر
ميكن للطالب ،بعد انهتاء فرتة احلذف واإلضافة املقررة بداية لك فصل
درايس االنحساب من مقرر درايس أو أكرث ،قبل انهتاء األسبوع الثامن
من الفصل الدرايس ،برشط أال يقل العدد اإلمجايل للساعات املعمتدة عن
متطلبات احلد األدىن للربناجم .هذا وخيتلف معدل إعادة الرسوم الدراسية
حسب فرتة االنحساب ،لذا ينصح الطالب بالرجوع إىل التقومي األاكدميي
ملعرفة املواعيد املهمة .ويف حالة انحساب الطالب خالل فرتة االنحساب،
توضع عالمة “ ”wيف جسله الدرايس.
االنسحاب من الفصل الدراسي
يتطلب االنحساب من الفصل الدرايس (من مجيع املقررات) استيفاء مجيع
الرشوط اليت تنص علهيا سياسات االنحساب .وينبيغ أن يمت االنحساب من
الفصل الدرايس يف احلدود الزمنية املوحضة يف التقومي األاكدميي.
ال يحمس للطالب باالنحساب من جامعة قطر ألكرث من أربعة فصول دراسية،
واالستثناء من هذا الرشط يكون خالل التوقف الدرايس (ألسباب طارئة)،
وبنا ًء عىل موافقة نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب.
االنسحاب من اجلامعة
ميكن للطالب أن يطلب االنحساب من اجلامعة عن طريق التواصل مع إدارة
التجسيل .ويف هذه احلالة سوف يمت تعليق قيد الطالب ،واالحتفاظ بالدرجات
اليت حصل علهيا يف جسله اخلاص ،رشيطة أن يكون الطالب قد أمكل فص ًال
دراسيًا واحدًا عىل األقل ،وال جيوز أن تزيد مدة ترك الطالب للجامعة عن
أربعة فصول دراسية.
إرجاع شهادات الثانوية العامة
يف حال طلب الطالب اسرتجاع النخسة األصلية من هشادة الثانوية العامة،
تقوم إدارة التجسيل بتسلمي الهشادة إىل الطالب يف حال مل يعد مقيدًا
يف جامعة قطر .ويمت إتالف ملف الطالب الوريق بعد مرور مخس سنوات

تقييم درجات أعمال السنة للطالب وتقديرها
إن معلية تقيمي الطالب ووضع درجات له معلية مسمترة تبدأ من أول يوم
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يقي األساتذة أداء
يف الدراسة وتسمتر حىت هناية الفصل الدرايس .حيث ِّ
طالهبم ،وذلك باستخدام العديد من اآلليات والوسائل واألدوات .فهم ملزمون
بتقيمي أداء لك طالب ورصد تقدمه يف املقرر حىت يتعرفوا إىل نوايح القوة
والضعف .أما تقدير الدرجات فهي مسألة ترامكية تعكس جهد الطالب
وأداءه اللكي يف املقرر أثناء الفصل الدرايس .وال جيوز أن تبىن الدرجة
الهنائية للطالب عىل أقل من ثالث أدوات تقيمي وقد يكون من بني هذه األدوات:
االمتحانات واملرشوعات والعروض والتقارير واالختبارات الرسيعة الفورية
ومهام قرائية وأوراق حبثية وكتابة مقاالت ومناقشات داخل قاعة الدراسة إخل.
ويف لك األحوال للطالب احلق يف االطالع عىل درجاته اليت حصل علهيا
ومراجعهتا ومناقشهتا مع أستاذه.

املعدل التراكمي العام ()GPA
مكا هو موحض فإن لك تقدير يقابله عدد من النقاط املعمتدة ،ويشلك هذا
أساس حساب املعدل الرتامكي العام .ويمت حساب عدد النقاط املعمتدة
ألي مقرر برضب عدد الساعات املعمتدة املخصصة لملقرر يف عدد
النقاط املعمتدة املقابلة للتقدير احلريف الذي حصل هيلع الطالب -مكا هو
ويسب املعدل الرتامكي للطالب بقمسة مجموع عدد النقاط
مبني أعالهُ .
املعمتدة لملقررات عىل إمجايل عدد الساعات املعمتدة ،ويكون املعدل
الرتامكي العام للطالب مؤرشًا ألدائه األاكدميي يف اجلامعة .ويوحض
املثال اآليت كيفية حساب املعدل الرتامكي العام للطالب.

سياسة تقدير الدرجات

مثال:
عدد املقرات املجسل فهيا الطالب يف الفصل الدرايس احلايل = 4
العدد اإلمجايل للساعات املعمتدة اليت أمتها الطالب = 34
العدد اإلمجايل للنقاط املعمتدة = 95.5
املعدل الرتامكي العام احلايل للطالب = 2.80 = 34/ 95.5

يتوىل األساتذة حتديد درجات لك طالب مجسل يف مقرراهتم يف مرحلة
الباكلوريوس ،طبقًا للجدول اآليت:
التقديرات باحلروف وما يقابلها من نقاط معتمدة
التقدير
باحلروف
A

B+
B

الوصف
ممتاز
جيد جدا مرتف ًع
جيد جدًا

C+

جيد مرتفع

D+

مقبول مرتفع

F

راسب

C

جيد

D

مقبول

P

مقرر جمتاز (ناحج)

NP
CC
I
TC
W
WF
Au
 FAحمروم

 FBغائب

النسبة املئوية
%100 – 90

النقاط
املعتمدة
4.0

 85إىل أقل من 90

3.5

 75إىل أقل من 80

2.5

 80إىل أقل من 85
 70إىل أقل من 75
 65إىل أقل من 70
 60إىل أقل من 65

أقل من 60

مع مالحظة بأنه يمت استخدام أول رمقني حصيحني بعد العالمة العرشية
فقط مكا مها وبدون تقريب.
املقررات املجسلة للطالب حاليًا يه اكآليت:
املادة  3 : 1ساعات معمتدة
املادة  2 :2ساعة معمتدة
املادة  3 :3ساعات معمتدة
املادة  1 :4ساعة معمتدة

3.0

إمجايل عدد الساعات املعمتدة للفصل الدرايس احلايل:
 9ساعات معمتدة
تقديرات الطالب الهنائية يف هناية الفصل الدرايس احلايل:
املادة A :1
املادة +C :2
املادة D :3
املادة F :4

= 3+2+3+1

2

1.5
1
0

مقرر غري جمتاز

حساب املعدل التراكمي العام للطالب:
الدرجة عىل أساس املادة  :1الدرجة الهنائية =  3( × 4ساعات معمتدة)
=  12نقطة
الدرجة عىل أساس املادة  :2الدرجة الهنائية =  2( ×2.5ساعات معمتدة)
=  5نقاط
الدرجة عىل أساس املادة  :3الدرجة الهنائية =  3( × 1ساعات معمتدة
=  3نقاط
الدرجة عىل أساس املادة  :4الدرجة الهنائية = صفر × ( 1ساعة معمتدة
= صفر

مقرر مسمتر
غري مكمتل
ساعات منقولة
انحساب
انحساب إجباري
مسمتع
رسوب بسبب تغيبه
عن تقدمي االختبار
الهنايئ وعدم تقدمي
عذر مقبول للغياب
رسوب بسبب
جتاوز نسبة الغياب
املمسوح هبا

إمجايل النقاط املعمتدة = إمجايل الساعات املعمتدة لملقرر × النقاط
املقابلة للتقدير الذي حصل هيلع الطالب يف نفس املقرر.
إمجايل النقاط (للفصل الدرايس احلايل) =  + 3 + 5 + 12صفر =  20نقطة
إمجايل النقاط (من الفصول الدراسية السابقة) ( +للفصل الدرايس
احلايل) = 115.5=20+95.5
املعدل الرتامكي العام = إمجايل النقاط  /عدد الساعات املعمتدة اليت
أمتها الطالب = [ 2.68 = [9 + 34] / [ 115.5

()%25
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عىل تغيري التخصص مع األخذ بعني االعتبار متطلبات االنتقال اخلاصة بتلك
اللكية أو ذلك القسم وقدرتهيام االستيعابية.

تقارير وكشوف الدرجات
إن جسالت التقديرات الرمسية جبامعة قطر يه النتاجئ املجسلة ألداء
الطالب دراسيًا ،وتتضمن هذه الجسالت مجيع املعلومات األساسية اليت
تتعلق بتقديرات الطالب يف املقررات ومستواه الدرايس واملنح الدراسية
والدرجات اليت حصل علهيا .مكا أهنا تلخص مسرية الطالب األاكدميية يف
جامعة قطر .ويف هناية لك فصل درايس يصدر للك طالب تقرير من خالل
ملخصا للدرجات الهنائية اليت حصل علهيا الطالب يف
 myQUيتضمن
ً
الفصل الدرايس .وحيق للطالب احلصول عىل نخسة من جسله الرمسي يف
جامعة قطر من إدارة التجسيل.

التخصص الفرعي

التخصص الفريع هو مكون من مقررات برناجم درايس معني هيدف لتقدمي
معرفة ليست معمقة إىل حد ما أو /و دراسة عامة يف جمال درايس أو
مهين حمدد .أما اهلدف الرئييس هلذا التخصص هو تزويد الطلبة باخلربات
واملعارف يف أكرث من جمال درايس معني.

اختيار التخصص الفرعي

التخصص
التخصص هو مكون رئييس من مقررات برناجم درايس معني هيدف لتقدمي
معرفة معمقة يف جمال درايس أو مهين حمدد .وحيدد التخصص جمال
الدراسة الرئيسية للطالب ويتطلب استمكال دراسة مجموعة من املقررات
الدراسية احملددة وحتقيق الساعات املعمتدة املطلوبة.

 )1التخصصات الفرعية مفتوحة أمام مجيع طلبة جامعة قطر رشيطة:
 - 1أن حيقق الطلبة متطلبات القبول يف التخصص الفريع.
 - 2موافقة القسم األاكدميي الذي يقدم التخصص الفريع عىل
قبول الطالب يف التخصص الفريع املطلوب يف ضوء قدرة
القسم عىل استيعاب الطلبة املتقدمني.
 )2ال جيوز للطلبة حتديد ختصصهم الفريع قبل حتديد ختصصهم الرئييس.
 )3جيوز للطلبة حتديد ختصص فريع واحد أو أكرث من ختصص فريع.
 )4ال جيوز للطلبة حتديد ختصص فريع يف نفس املجال الدرايس
لتخصصاهتم الرئيسية.
 )5جيب دراسة ما ال يقل عن نصف الساعات الدراسية املعمتدة لتخصص
فريع معني من خالل دراسة منتمظة يف جامعة قطر.
 )6جيب عىل الطالب استمكال متطلبات التخرج للحصول عىل درجة
الباكلوريوس من جامعة قطر يك يمت اعمتاد ختصصه الفريع الذي حقق
متطلباته.
 )7يعترب التخصص الفريع الذي يظهر يف كشف الدرجات الرمسي عند
التخرج ويف إفادة التخرج هو التخصص الفريع الوحيد الذي جنح فيه
الطالب والذي تقره وتعرتف به جامعة قطر.

اختيار التخصص
 )1يقبل الطالب يف الربناجم العام يف اللكية اليت يرغبون يف مواصلة
دراسهتم هبا ،وذلك عند التقدم للقبول يف جامعة قطر.
 )2ميكن للطالب اختيار التخصص املطلوب بعد حتقيقهم للحد األدىن من
املتطلبات األاكدميية .يعمتد القبول يف التخصص عىل أساس تنافيس
جدا بني املتقدمني ،مع العمل بأن حتقيق احلد األدىن من املتطلبات ال
يضمن بالرضورة القبول يف التخصص املطلوب.
 )3يمت فتح القبول يف التخصصات األاكدميية للطالب يف حال:
 - 1حققوا متطلبات القبول يف الربناجم.
 - 2حققوا متطلبات املواد الدراسية يف الثانوية العامة.
 - 3اجتازوا متطلبات الربناجم التأسييس (بالنسبة للطالب
املتقدمني عىل اللكيات اليت تتطلب الربناجم التأسييس).
 - 4موافقة القسم األاكدميي الذي يقدم ذلك التخصص عىل طلب
ختصيص الطالب للربناجم بناء عىل القدرة االستيعابية فيه.
 )4جيوز للطالب حتديد ودراسة ختصص درايس واحد فقط.
 )5جيب عىل الطلبة حتديد ختصصهم الدرايس قبل استمكاهلم دراسة 36
ساعة معمتدة.
 )6جيب دراسة ما ال يقل عن نصف الساعات الدراسية املعمتدة لتخصص
معني بنظام الدراسة املنتمظة يف جامعة قطر.
 )7جيب عىل الطالب استمكال متطلبات التخرج للحصول عىل درجة
الباكلوريوس من جامعة قطر يك يمت اعمتاد ختصصه الدرايس الذي
حقق متطلباته.
 )8يعترب التخصص الذي يظهر يف كشف الدرجات الرمسي عند التخرج
ويف إفادة التخرج هو التخصص الرئييس الوحيد الذي جنح فيه الطالب
والذي تقره وتعرتف به جامعة قطر.

تغيير التخصص الفرعي
جيوز للطالب تغيري ختصصه الفريع مرة واحدة فقط رشيطة أن يمت ذلك
قبل استمكال  12ساعة معمتدة يف ذلك التخصص واستمكال  90ساعة
معمتدة من متطلبات درجة الباكلوريوس .جيب أن توافق اللكية املطلوبة أو
القسم األاكدميي املعين عىل تغيري التخصص الفريع مع األخذ بعني االعتبار
متطلبات االنتقال اخلاصة بتلك اللكية أو ذلك القسم وقدرتهيام االستيعابية.

االستخدام املزدوج للمقررات الدراسية
االستخدام املزدوج لملقررات الدراسية بغرض استيفاء أكرث من رشط
يف برناجم درجة الطالب غري ممسوح به .فاملقرر الدرايس الذي أمكله
الطالب بنجاح واملُدرج يف متطلبات برناجم درجة الطالب جكزء من متطلبات
التخصص الرئييس والفريع للطالب ُالقيد فيه ،سيمت احتسابه مقابل
ِ
يستوف الطالب متطلبات التخصص الرئييس بدون
التخصص الرئييس ما مل
استخدام املقرر الدرايس (مثال املقرر الدرايس املدرج يف مواد التخصص
الرئييس االختيارية).
عند استبدال املقررات الدراسية املدرجة يف متطلبات التخصص الفريع
واليت مت احتساهبا من قبل جكزء من التخصص الرئييس ،جيب عىل الطلبة
أن يمكلوا مقررات دراسية إضافية الستيفاء رشوط التخصص الفريع وفقا
ملا ييل:

تغيير التخصص

جيوز للطالب أن يغري ختصصه الرئييس قبل أن يكون قد أهنى  60ساعة
معمتدة يف مرحلة الباكلوريوس .عالوة عىل ذلك ،جيوز للطالب احلاصل
عىل معدل ترامكي ال يقل عن  2.50وأمكل  24ساعة دراسة معمتدة حكد
أدىن ،أن يتقدم بطلب لتغيري ختصصه حىت لو مل تكن رشوط القبول يف ذلك
التخصص تنطبق هيلع عند قبوله يف اجلامعة.
ويف مجيع احلاالت ،جيب أن توافق اللكية املطلوبة أو القسم األاكدميي املعين
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• املقررات الدراسية اليت جيب عىل الطلبة إمكاهلا الستيفاء متطلبات
التخصص الفريع جيب أن يمت حتديدهيا واملوافقة علهيا من قبل
الربناجم الذي يقدم التخصص الفريع يف الوقت الذي خيتار فيه الطلبة
ختصصهم الفريع.
• إذا مل تكن املقررات الدراسية اإلضافية غري حمددة عند اختيار الطلبة
ختصصهم الفريع ،جيب عىل الطلبة التشاور مع الربناجم الذي يقدم
الكلية

التخصص الفريع لتحديد املقررات الدراسية اإلضافية واليت ميكن للطلبة
استمكاهلا الستيفاء متطلبات التخصص الفريع ولضامن أن املقررات
الدراسية اإلضافية ستحمس للطلبة بأن يمكلوا متطلبات الساعات املعمتدة
اخلاصة بالتخصص الفريع .ووف ًقا ملوافقة الربناجم الذي يقدم التخصص
الفريع ،فإن هذه املقررات الدراسية اإلضافية ميكن احلصول علهيا من
املقررات الدراسية االختيارية للتخصص الفريع.

الدرجة العلمية

باكلوريوس يف اآلداب

اآلداب والعلوم

باكلوريوس يف العلوم

العلوم الصحية

باكلوريوس يف العلوم

الطب

الطب

اإلدارة واالقتصاد

باكلوريوس يف إدارة األمعال

التربية

باكلوريوس يف الرتبية

التخصص
اللغة العربية
األدب اإلجنلزيي واللسانيات
السياسات والتخطيط والتمنية
عمل النفس
التارخي
الشؤون الدولية
اإلعالم
اخلدمة االجمتاعية
عمل االجمتاع
العلوم البيولوجية
الكميياء
علوم الرياضة
اإلحصاء
العلوم البيئية
(ختصص دقيق يف جمال علوم البحار
ختصص دقيق يف جمال التكنولوجيا احليوية)
الرياضيات
تغذية اإلنسان
العلوم احليوية الطبية
الصحة العامة
العالج الطبييع
الطب
حماسبة
اقتصاد
مالية
إدارة
تسويق
نظم إدارة املعلومات
التعلمي االبتدايئ
التعلمي الثانوي
الرتبية اخلاصة
الرتبية البدنية
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الساعات املعتمدة
120
120
120
120
120
120
126
120
120
120
120
120
120
125
126
120
132
135
120
139
300 CH and 40
ECTS
125
125
125
125
125
125
120
120
120
120

الكلية

الدرجة العلمية

التربية

باكلوريوس يف الرتبية

الهندسة

باكلوريوس يف العلوم

التخصص
التعلمي االبتدايئ
التعلمي الثانوي
الرتبية اخلاصة
الرتبية البدنية
العامرة
اهلندسة الكمييائية
اهلندسة املدنية
هندسة احلاسب
علوم احلاسب
اهلندسة الكهربائية
اهلندسة الصناعية والنظم
اهلندسة املياكنيكية

الساعات املعتمدة
120
120
120
120
160
131
131
128
120
131
128
131

القانون

باكلوريوس يف القانون

القانون

123

الصيدلة

باكلوريوس يف العلوم
باكلوريوس يف الرشيعة
والدراسات اإلسالمية
باكلوريوس يف العقيدة والدعوة
باكلوريوس يف الفقه وأصوله
باكلوريوس يف القرآن والسنة

الصيدلة

173

الدراسات اإلسالمية

126

العقيدة والدعوة
الفقه وأصوله
القرآن والسنة

132

كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية

132
132

الطالب عن االمتحان الهنايئ ومل يقدم عذر مقبول للغياب ،فيمت رصد
درجة رسوب “ ”FAمن قبل أستاذ املقرر.
أما إذا حصل الطالب عىل تقدير “غري مكمتل” لعدم حضوره االمتحان
الهنايئ فعليه أن يتخذ الرتتيبات مع أستاذه إلجراء امتحان بديل .ويكون
املوعد الهنايئ لتغيري تقدير “ غري مكمتل  “Iهو آخر يوم من األسبوع
الثاين من الدراسة للفصل الدرايس التايل .وعند إمتام األمعال املطلوبة
يقوم أستاذ املقرر بتغيري تقدير “ غري مكمتل  “Iبالتقدير احلريف الذي
حيصل هيلع الطالب (من  Aإىل  )Fويقدم هذا التقدير األخري إلدارة
التجسيل بعد موافقة رئيس القسم.
إذا مل يمت تغيري تقدير “غري مكمتل  “Iبعد املوعد الهنايئ احملدد ،فإن
التقدير يتحول تلقائيًا إىل “راسب “ Fوحيق لنائب رئيس اجلامعة لشؤون
الطالب  -فقط  -أن مينح الطالب متديدًا ملا بعد املوعد الهنايئ احملدد.
وتقوم إدارة التجسيل بتذكري األساتذة يف هناية األسبوع األول من
الدراسة من الفصل التايل ممن أعطوا طالهبم تقدير “ غري مكمتل“ I
بتغيري هذا التقدير قبل املوعد الهنايئ.

متطلبات التخرج
للك برناجم خطة دراسية تتكون من مقررات املتطلبات العامة للجامعة
ومتطلبات اللكية ومتطلبات الربناجم (للتخصص الرئييس  /والفريع)
واملقررات االختيارية .ومتنح الدرجة العملية للطالب الذي ييف جبميع هذه
املتطلبات اخلاصة بالربناجم املجسل فيه وحبصوله عىل  2.0حكد أدىن
لملعدل الرتامكي العام .وقد تتباين عدد الساعات املعمتدة الالزمة للك
خطة دراسية داخل اللكيات وفقًا للك برناجم .وفميا ييل احلد األدىن لعدد
الساعات املعمتدة الالزمة للتخرج من لك لكية:

درجة غير مكتمل
ميكن أن حيصل الطالب عىل تقدير «غري مكمتل» يف أحد املقررات إذا
اكن مداومًا عىل احلضور ولكنه مل يحجن يف استمكال مجيع متطلبات
املقرر ،وال يكون تقدير «غري مكمتل  ”Iمعاد ًال لتقدير “راسب  ”Fاخلاص
باألداء الضعيف .ويك حيصل الطالب عىل تقدير “غري مكمتل  “Iهيلع
أن يقدم تربيرًا مقبو ًال لعدم قدرته عىل استمكال العمل الذي يطلبه منه
أستاذ املقرر ،عىل أن يوافق رئيس القسم أيضًا عىل هذا التربير .أما
إذا اكنت املربرات تتعلق بأسباب طبية فعىل الطالب أن يقدم ما يدمعها
بتقرير من هيئة حصية معمتدة أو من مؤسسة محد الطبية ،ويقدم هذا
التقرير ألستاذ املقرر وعىل أي خشص يقدم مثل هذا التقرير الطيب نيابة
عن الطالب أن يربز بطاقة هويته مع بطاقة الطالب نفسه .ويف حال تغيب

التظلم من الدرجة وتغييرها
جيوز للطالب الذي يشعر أنه قد حصل عىل درجة غري منصفة أو خاطئة
يف مقرر ما أن يتظمل من الدرجة لدى أستاذ مقرره خالل ( )10أيام من
تارخي صدور تقرير الدرجات .فإذا اتفق األستاذ مع الطالب عىل هذا
التظمل املقدم ،فإن أستاذ املقرر يقوم بتعبئة طلب تغيري الدرجة الهنائية
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مرشدمه األاكدميي قبل التجسيل يف املقررات املطروحة يف الفصل
الدرايس التايل.

ليمت ارساهلا اىل إدارة التجسيل ،ومبجرد تقيمي الطلب من قبل جلنة
مراجعة الدرجات الهنائية  ،سيمت اخطار الطالب واللكية بالقرار عن طريق
الربيد االلكرتوين.
أما إذا مل يقتنع أستاذ املقرر بادعاء الطالب ُّ
فيحق للطالب أن يقدم طلبًا
كتابيًا موقعًا منه ومؤرخًا إىل رئيس القسم يرشح فيه موقفه ليتوىل رئيس
القسم استعراض نقاط الشكوى اجلديرة باالهمتام ويتخذ قراره بشأهنا.
وقد يستشري رئيس القسم أستاذ املقرر املعين يف القسم قبل إصدار
قراره خبصوص الشكوى .ويف حالة اكن أستاذ املقرر هو نفسه رئيس
القسم فعىل الطالب أن يتقدم بشكواه إىل العميد املساعد يف اللكية
مبارشة ،فإذا مل يقبل الطالب بقرار أستاذ املقرر أو رئيس القسم فعليه
أن يتقدم بطلب كتايب للعميد املساعد يف اللكية الذي يقوم بدوره باختاذ
القرار الهنايئ بشأن التظمل .أما يف احلاالت اليت يشعر فهيا الطالب أن
تظمله مل تتخذ فيه االجراءات الصحيحة فميكنه تقدمي تظمل كتايب لنائب
رئيس اجلامعة لشؤون الطالب .وجدير بالذكر أن نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب سيقوم فقط بالتحقق من اختاذ اإلجراءات الصحيحة
حيال التظمل ولن يتخذ قرارًا بشأن تغيري الدرجة.

ميكن للطلبة حتت اإلنذار األاكدميي أو حتت اإلنذار األاكدميي الهنايئ
التقدم بطلب لتغيري ختصصهم إىل ختصص آخر وفقًا لقواعد ولواحئ
اجلامعة .اإلنذارات األاكدميية ال تنطبق عىل فصل الصيف.

طي القيد األكادميي
سوف يمت يط القيد الطالب من اجلامعة ألسباب أاكدميية وف ًقا للرشوط التالية:
• عدم النجاح يف حتقيق احلد األدىن لملعدل الرتامكي  2.00ملدة ثالثة
فصول ( )3متتالية منذ التحاقه. ،
• عدم النجاح يف حتقيق متطلبات التخرج يف غضون مثاين سنوات من
تارخي االلتحاق باجلامعة (باستثناء الربناجم التأسييس) أو مضن احلد
األقىص املمسوح به كوقت إضايف مكا هو مبني يف قرار التظمل من يط
القيد أو إعادة االلتحاق.
يمت تجسيل يط القيد يف كشف درجات الطالب وجسالته األاكدميية.

اإلنذار األكادميي

التظلم من طي القيد

بيمنا تقوم جامعة قطر ببذل لك اجلهود املمكنة لتوفري املعلومات الدقيقة
يف حيهنا للطلبة حول وضعهم األاكدميي ،مفن مسؤولية الطلبة أن يكونوا
عىل ويع وعمل بوضعهم األاكدميي طوال الوقت.

حيق ألي طالب يف جامعة قطر مت يط قيده من اجلامعة بسبب ضعف
األداء األاكدميي تقدمي استئناف أمام جلنة يط القيد والتظمل وإعادة
االلتحاق .وجيب تقدمي طلب التظمل إىل مدير إدارة التجسيل يف غضون
عرشة ( )10أيام معل من اإلعالن الرمسي عن الدرجات الهنائية .ويمت
منح طلبات التظمل اليت يمت املوافقة علهيا ،فصال دراسيا إضافيا واحدا
حكد أقىص (خريف أو ربيع) حتت اإلنذار الهنايئ.
يف حال ال حيق للطالب تقدمي طلب التظمل من يط القيد ،أو حيق له التظمل
ولكن مل يقم بتقدمي الطلب ،أو إذا مل تمت املوافقة عىل طلب تظمله ،فميكنه
تقدمي طلب إعادة االلتحاق.
إعادة االلتحاق
ميكن ألي طالب يف جامعة قطر ممن مت يط قيده لملرة األوىل بسبب
ضعف األداء األاكدميي تقدمي طلب إلعادة االلتحاق حبد أقىص سنتني
( )2من تارخي اإلخطار الرمسي بقرار يط قيده.
وميكن لملتقدمني تقدمي طلب إلعادة االلتحاق بعد انقضاء احلد األدىن لفرتة
التعليق ويه فصل درايس منتظم ،باستثناء فصل الصيف .وجيب تقدمي
طلب إعادة االلتحاق ملدير إدارة التجسيل قبل املوعد الهنايئ للتقدمي.

يمت وضع طلبة الباكلوريوس حتت اإلنذار األاكدميي بناء عىل معدهلم
الرتامكي وعدد الساعات الدراسية املعمتدة مكا هو موحض أدناه:
•  24 - 0ساعة دراسية حمتسبة يف املعدل  -ال يطبق هيلع نظام اإلنذار
األاكدميي
•  25ساعة دراسية حمتسبة يف املعدل أو أكرث -يطبق هيلع نظام اإلنذار
األاكدميي إذا اكن معدله الرتامكي أقل من 2.00
ويمت تجسيل اإلنذار األاكدميي عىل كشف درجات الطالب وجسالته
األاكدميية.
وعندما يوضع الطالب حتت اإلنذار األاكدميي ،مينح فصلني دراسيني ()2
متتاليني (ال تمشل الفصل الدرايس الصييف) لرفع اإلنذار األاكدميي قبل
أن يمت يط قيده من اجلامعة.
ويف حال حصول طالب الباكلوريوس عىل اإلنذار األاكدميي يف هناية
الفصل الدرايس ،ومل يمتكن من رفع املعدل الرتامكي إىل ( 2.00يف
وضع أاكدميي جيد) يف هناية الفصل الدرايس التايل لاللتحاق ،باستثناء
الفصل الصييف ،فسوف يوضع الطالب حتت اإلنذار األاكدميي الهنايئ.
ويف حال حصول طالب الباكلوريوس عىل اإلنذار األاكدميي الهنايئ يف
هناية الفصل الدرايس ،ومل يمتكن من رفع املعدل الرتامكي إىل 2.00
(احلصول عىل وضع أاكدميي جيد) يف هناية الفصل الدرايس التايل
للتجسيل ،باستثناء الفصل الصييف ،فسوف يمت يط قيده من اجلامعة.
وجيوز لطلبة الباكلوريوس حتت اإلنذار األاكدميي أو اإلنذار الهنايئ
تجسيل  9ساعات معمتدة عىل األقل و  12ساعة معمتدة حبد أقىص للك
فصل درايس منتظم ،و  6ساعات معمتدة حبد أقىص يف فصل الصيف.
وميكن للطلبة التجسيل ألكرث من احلد األقىص للساعات املعمتدة ،مع
مراعاة حصوهلم عىل موافقة مسبقة من جلنة شؤون الطالب.
يمت تطبيق خاصية املنع من التجسيل ( )holdعىل مجيع الطلبة حتت
اإلنذار األاكدميي أو حتت اإلنذار األاكدميي الهنايئ ،أو ممن تلقوا تنبهيًا
أاكدمي ًيا بسبب رسوهبم مرتني يف مقرر ما .وعىل هؤالء الطلبة مقابلة

ينطبق ما ييل عىل مجيع مقديم طلبات إعادة االلتحاق:
• جيب عىل مجيع املتقدمني االلزتام جبميع املواعيد الهنائية إلعادة االلتحاق.
• ميكن للطلبة الذين مت إعادة التحاقهم العودة إىل اللكية اليت مت يط قيدمه
مهنا ،أو ميكهنم التحويل إىل لكية أخرى جكزء من إعادة التحاقهم.
• سيمت إعادة التحاق الطالب ملرة واحدة فقط .وإذا مت يط قيد الطالب لملرة
الثانية ،فال حيق له إعادة االلتحاق.
ينطبق ما ييل عىل مجيع مقديم طلبات إعادة االلتحاق:
 - 1سوف تبىق مجيع املقررات الدراسية واملعدل الرتامكي الذي حصل
هيلع الطالب قبل يط القيد من جامعة قطر يف جسله األاكدميي .وسيمت
إعادة التحاق الطالب بوضع ااكدميي جيد .
 - 2ميكن النظر يف حصول الطلبة الذين مت إعادة التحاقهم باجلامعة،
عىل ساعات حمولة وف ًقا لقواعد حتويل الساعات املعمتدة يف اجلامعة.
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اخلاص بالوظيفة اليت يرغب بالتدريب علهيا .حينئذ البد أن يكون الطالب
«بدوام اكمل» وأن يكون مستواه الدرايس يف اجلامعة جيدًا .ويتطلب
االنهتاء من التدريب العميل أدا ًء وظيفيًا ُمرضيًا وح ّدًا أدىن من املعدل
الرتامكي العام قدره (.)2.00

إعادة مقرر دراسي
جيوز للطالب إعادة أي مقرر درايس قام بدراسته يف جامعة قطر وحصل
عىل تقدير هنايئ “ ”+Dأو أدىن يف هذا املقرر.
ينطبق ما ييل عىل مجيع الطلبة الذين يعيدون مقرر درايس:
• ويف حال رسوب طالب الباكلوريوس يف مقرر ما مرتني ،جيب علهيم
احلصول عىل موافقة املرشد األاكدميي ورئيس القسم قبل إعادة املقرر.
• يمت احتساب املقرر الذي متت إعادته مرة واحدة فقط كساعات معمتدة
مطلوبة للتخرج.
• املقررات اليت يمت نقلها من لكية أو جامعة أخرى معمتدة ال ميكن
إعادهتا للحصول عىل ساعات معمتدة إضافية.
• بالنسبة مجليع املقررات اليت أعيدت  ،يمت إلغاء تأثري الدرجة االقل عن
املعدل الرتامكي يف احملاوالت السابقة ،وسوف حتسب للطالب الدرجة
االعىل اليت حصل علهيا مضن حساب املعدل الرتامكي
• تظهر درجات مجيع احملاوالت الجتياز مقرر ما يف كشف الدرجات
الرمسي .ويشري رمز « »Eيف كشف الدرجات الرمسي إىل احملاوالت
اليت مت إلغاء تأثريها من حساب املعدل الرتامكي ،يف حني يشري رمز
« »Rيف كشف الدرجات الرمسي عىل احملاولة اليت مت احتساهبا يف
حساب املعدل الرتامكي.
• ال ميكن تغيري املعدل الرتامكي يف حال إعادة أي من املقررات
الدراسية بعد احلصول عىل الدرجة العملية.

الدراسة باخلارج
عىل الطلبة الراغبني يف الدراسة باخلارج أن حيصلوا عىل املوافقة
املسبقة من إدارة التجسيل باجلامعة .وبالنسبة لملقررات الدراسية اليت
ال يمت املوافقة املسبقة علهيا للدراسة باخلارج ،سيمت النظر فهيا كساعات
حمولة عن طريق القسم األاكدميي املعين يف جامعة قطر بعد عودة الطالب
إىل جامعة قطر.
وليك يمت النظر يف إماكنية اعمتاد الساعات احملولة ،جيب عىل املتقدمني
للدراسة يف اخلارج اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف مرحلة
الباكلوريوس مبعدل ترامكي ال يقل عن  2.00يف الوقت الذي يتقدمون فيه
لطلب الدراسة باخلارج.
تنطبق مجيع سياسات ولواحئ جامعة قطر اخلاصة بالساعات احملولة
وإعادة املقرر الدرايس عىل الدراسة باخلارج .املقررات اليت متت
دراسهتا يف جامعات أو لكيات أخرى معرتف هبا و مت اعمتادها كساعات
حمولة تعىط الرمز ( )TCأي ساعات منقولة ،ولكن ال يكون هلا تأثري عىل
معدل الطالب الرتامكي جبامعة قطر ،والطلبة املتقدمني بطلب الدراسة
باخلارج ال جيوز هلم جتاوز احلد األقىص للساعات احملولة يف الفصل
الدرايس .وجيب عىل الطلبة اجتياز املتطلبات السابقة لملقرات الدراسية
يف جلامعة قطر ليك حيصلوا عىل معادلة الساعات احملولة لملقررات
الدراسية باخلارج.

مقررات االستماع
تحمس جامعة قطر للطالب بالتجسيل يف مقررات بوصفهم مسمتعني من
دون احلصول عىل ساعات معمتدة ،وبرشط احلصول عىل موافقة مسبقة
من أستاذ املقرر ،ويكون تجسيل الطالب فهيا مكسمتع .وتتوقف املوافقة يف
هذه احلالة عىل جحم الصف وتوفر األماكن ،وتعىط األولوية للطالب الذين
يجسلون يف املقرر للحصول عىل ساعات معمتدة .وتفرض عىل الطالب
املسمتع الرسوم الدراسية العادية نفهسا وتاكليف التجسيل .ويتوقع من
الطالب املسمتع حضور احملارضات بانتظام رمغ أنه غري مرمغ عىل أداء
أية امتحانات ،ومن مث فإنه ال حيصل عىل أية تقديرات (من  Aإىل  .)Fغري
أنه بعد االنهتاء من املقرر تجسل له عالمة ( - )AUمقابل رمز املقرر يف
جسله األاكدميي  -مما يفيد أنه قد أهنى املقرر مكسمتع .أما إذا رغب
الطالب بالتجسيل يف املقرر للحصول عىل درجة فعليه أن يقوم بتغيري
وضعه من خالل إدارة التجسيل يف موعد أقصاه أسبوعان من بداية
الدراسة ،وجيوز للطالب التجسيل يف أي مقرر بوصفه مسمتعًا مرة واحدة
فقط ،يف ذلك املقرر ،طوال فرتة دراسته يف اجلامعة.

نقل ساعات معتمدة من جامعات أخرى إلى جامعة قطر
ميكن لطلبة جامعة قطر التجسيل يف مقررات يف لكيات وجامعات
معمتدة ،وميكن نقل املقررات اليت اجتازها الطالب إىل جامعة قطر وفقًا
للرشوط اآلتية :
يتقدم الطالب بطلب إىل إدارة التجسيل مصحوبًا جبميع الوثائق الرمسية
واخلطة الدراسية الصادرة من اللكيات أو اجلامعات اليت اكن مقيدًا
هبا .وينبيغ أن تعادِ ل حمتويات املقررات املنقولة  90%عىل األقل من
حمتويات املقررات املقابلة هلا يف جامعة قطر وسيمت نقل املقررات اليت
حصل الطالب فهيا عىل تقدير (جيد) فأعىل فقط.
يقوم القسم األاكدميي املختص جبامعة قطر باختاذ القرار الهنايئ بشأن
نقل الساعات املعمتدة إىل برناجم الطالب .وتعىط املقررات اليت ُقبل
نقلها الرمز ( )TCأي ساعات منقولة ،ولكن دون أن يكون هلا تأثري عىل
معدل الطالب الرتامكي جبامعة قطر ،ورمغ ذلك فميكن أن تستخدم هذه
الساعات املنقولة يف الوفاء مبتطلبات التخرج رشيطة أال تزيد عن 50%
من الساعات املعمتدة املطلوبة للتخرج من جامعة قطر.
يف حالة إعادة مقرر حصل الطالب عىل تقدير هنايئ “ ”+Dأو أدىن يف
هذا املقرر ومت اعادته يف جامعة أخرى سوف تجسل له املقرر كساعات
حمولة ( )TCوحتتسب مضن اخلطة الدراسية  ،و ُيزال أثر درجة  +Dأو
أدىن يف املقرر الذي قام بدراسته جبامعة قطر مضن حساب املعدل
الرتامكي.
الطلبة امللتحقني بالسنة األوىل غري مؤهلني لتحويل ساعاهتم املعمتدة اليت

التدريب العملي
تجشع اجلامعة طالهبا عىل االستفادة من التدريب العميل لكام أمكن
ذلك .فالتدريب العميل جيمع بني ما تعمله الطالب يف قاعة الدراسة وبيئة
العامل الواقيع ،مثل الرشاكت واألمعال التجارية واملعامل واملرشوعات
احلكومية .وحيدد لك قسم أاكدميي عدد الساعات املعمتدة املخصصة
للتدريب العميل .وحيصل الطالب عىل تقدير بعد االنهتاء من متطلبات
التدريب العميل .وللتقدم بطلب للتدريب العميل البد أن حيصل الطالب
عىل دمع مرشده األاكدميي ورئيس قمسه ومعيد لكيته .وميكن احلصول
عىل طلبات التدريب العميل من قسم اخلدمات املهنية أو من لكية الطالب.
ويمت اختيار الطالب للتدريب العميل عىل أساس قدرته عىل أداء العمل
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حصلوا علهيا قبل الفصل الدرايس للقبول يف جامعة قطر.
أما إذا اكن الطالب قد اجتاز بنجاح أكرث من  50%من املقررات الالزمة
للحصول عىل الدرجة اجلامعية جلامعة قطر من مؤسسات تعلميية أخرى
فعليه أن يقرر أي املقررات اليت يرغب بنقلها إىل جسله يف جامعة قطر،
وتكون مضن خطته الدراسية يف جامعة قطر.

 .1امتياز مع مرتبة الشرف األولى
ليك يستحق طالب الباكلوريوس احلصول عىل تقدير «امتياز مع مرتبة
الرشف األوىل» ،جيب أن يستويف الرشوط التالية:
• أن يكون حاص ً
ال أو متوقع حصوله عىل معدل ترامكي حبد أدىن 3.9
يف هناية الفصل الدرايس للتخرج.
• أن ال يكون قد حصل عىل تقدير أقل من جيد ج ًدا « ،»Bطوال مدة
دراسته يف جامعة قطر.
• أال يكون قد صدر حبقه إنذار كتايب أو أية عقوبة طوال مدة دراسته يف
جامعة قطر.

الطالب احملولون
ترحب جامعة قطر بالطلبة احملولني من خمتلف مؤسسات التعلمي
واجلامعات األخرى املعمتدة وميكن االطالع عىل متطلبات التحويل إىل
جامعة قطر من خالل الرجوع إىل القسم اخلاص بالقبول يف هذا الدليل.

 .2امتياز مع مرتبة الشرف
ليك يستحق طالب الباكلوريوس احلصول عىل تقدير «امتياز مع مرتبة
الرشف» ،جيب أن يستويف الرشوط التالية:
• أال يكون مؤه ً
ال للحصول عىل مرتبة االمتياز مع مرتبة الرشف األوىل.
• أن يكون حاص ً
ال أو متوقع حصوله عىل معدل ترامكي حبد أدىن 3.7
يف هناية الفصل الدرايس للتخرج.
• أال يكون قد صدر حبقه إنذار كتايب أو أية عقوبة طوال مدة دراسته يف
جامعة قطر.

اعادة القبول:
جيوز للطلبة الذين مت إعادة قبوهلم طلب عدم احتساب يف الجسل
األاكدميي ما ال يزيد عن  4مقررات دراسية بدرجات  Fأو  Dأو
أو لك املقررات اليت مت اجتيازها يف فصل درايس واحد حيث حيذف
تأثري املواد وحيفظ املقرر يف الجسل األاكدميي للطالب .واملقررات اليت
مت املوافقة عىل عدم احتساهبا يف الجسالت ال جيوز استخدامها يف
استيفاء متطلبات اخلطة الدراسية مبا يف ذلك متطلبات الساعات املعمتدة
للربناجم ما مل يجسل الطالب ويمكل بنجاح هذه املقررات بعد إعادة
القبول.
الجسالت األاكدميية مبا يف ذلك املعدل الرتامكي العام( )GPAللطلبة
الذين مت إعادة قبوهلم ومل يمت يط قيدمه ألسباب أاكدميية من اجلامعة
أو مل يمت وضعهم حتت حالة «تعليل أاكدميي عن الربناجم التأسييس»،
تتضمن مجيع املقررات والدرجات اليت حصل علهيا الطالب خالل عرش
( )10سنوات قبل الفصل الدرايس الذي أعيد فيه قبول الطالب إىل
اجلامعة باستثناء املقررات اليت متت املوافقة عىل عدم احتساهبا يف
الجسل األاكدميي للطالب أو عندما يطلب الطالب العودة بجسل جديد.
املقررات اليت أجنزت قبل أكرث من عرش  10سنوات دراسية من الفصل
الدرايس الذي أعيد فيه قبول الطلبة الذين مل يمت يط قيدمه ألسباب
أاكدميية من اجلامعة ومل يوضعوا حتت حالة «تعليق أاكدميي عن
الربناجم التأسييس» ال حتسب تلقائيا الستيفاء متطلبات اخلطة الدراسية
ويف الجسالت األاكدميية للطالب مبا يف ذلك املعدل الرتامكي العام.
وجيب مراجعة مثل هذه املقررات من قبل الربناجم األاكدميي الحتساهبا
يف الجسل األاكدميي للطالب.
جيوز لملتقدمني بطلب اعادة القبول العودة بجسل أاكدميي جديد حتفظ
فيه املقررات والدرجات اليت مت احلصول علهيا قبل إعادة القبول جبامعة
قطر لكهنا ال حتسب مضن متطلبات اخلطة الدراسية وال تعترب يف
الجسالت األاكدميية للطالب مبا يف ذلك حساب املعدل الرتامكي العام
للطالب ().GPA
جيوز لملتقدمني املعاد قبوهلم حتويل الساعات املعمتدة لملقررات
الدراسية اليت مت إمكاهلا سواء يف جامعة قطر أو يف أي جامعة أخرى
معرتف هبا طبقا لسياسة حتويل الساعات املعمتدة جبامعة قطر.
+D

 .3امتياز
ليك يستحق طالب الباكلوريوس احلصول عىل تقدير «امتياز» ،جيب أن
يستويف الرشوط التالية:
• أن يكون حاص ً
ال أو متوقع حصوله عىل معدل ترامكي بني  3.5و3.69
يف هناية الفصل الدرايس للتخرج.
• أال يكون قد صدر حبقه إنذار كتايب أو أية عقوبة طوال مدة دراسته يف
جامعة قطر.

قائمة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية
تضم قامئة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية مجيع الطالب عىل
مستوى اجلامعة ،ممن أظهروا أدا ًء أاكدمييًا ممتزيًا .ويصدر نائب رئيس
اجلامعة لشؤون الطالب هذه القامئة يف هناية الفصلني الدراسيني :الربيع
واخلريف ،بناء عىل موافقة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية.
ويوضع يف كشف درجات الطالب ما يبني أنه مضن هذه القامئة للفصل
الذي تصدر فيه.
وللدخول يف قامئة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية البد أن حيقق
الطالب الرشوط التالية::
 - 1حتقيق متطلبات قامئة العميد.
 - 2احلصول عىل معدل ترامكي  3.50حكد أدىن.
 - 3إمكال  30ساعة معمتدة حكد أدىن.
 - 4احلصول عىل تقدير هنايئ (ج) يف مجيع املقررات اليت اجتازها
باستثناء املقررات اليت تمت دراسهتا بنظام النجاح والرسوب.
 - 5عدم التعرض ألي إجراء تأدييب يف اجلامعة.

جوائز اإلجناز الدراسي

قائمة العميد
قامئة العميد ماكفأة أاكدميية لإلشادة باإلجنازات اهلامة للطالب
اجلاميع ،ويصدرها معداء اللكيات املختلفة يف هناية الفصلني الدراسيني:
اخلريف والربيع ،ويوضع يف كشف درجات الطالب ما يبني أنه مضن هذه
القامئة للفصل الذي تصدر فيه.

اهلدف من جوائز اإلجناز الدرايس هو متيزي الطالب الذين ُيعد أداؤمه
الدرايس ممتازًا وممتزيًا ،وتجشيعهم خالل دراسهتم جبامعة قطر.
وتعكس القوامئ التالية مستويات التكرمي:

67

• أن يكون مثا ًال حيتذي به الطالب يف القيادة الطالبية.
• أن يكون قد أظهر قدرات واحضة يف حل املشكالت ومعاجلة
االختالفات بطريقة بناءة ومبتكرة.

وللدخول يف قامئة العميد البد أن حيقق الطالب الرشوط التالية:
 - 1احلصول عىل معدل فصيل  3.50حكد أدىن.
 - 2أال يقل العبء الدرايس الفصيل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
اجلامعية.
 - 3أال يقل التقدير الهنايئ يف مجيع املقررات اليت اجتازها عن (ج)
باستثناء املقررات اليت تمت دراسهتا بنظام النجاح والرسوب.
 - 4أال يكون الطالب قد وضع حتت اإلنذار األاكدميي خالل الفصل الذي
يوضع فيه عىل قامئة العميد.
 - 5عدم التعرض ألي إجراء تأدييب من قبل اجلامعة خالل الفصلني
السابقني للفصل الذي يوضع فيه عىل قامئة العميد.

 .2جائزة األندية واملنظمات الطالبية
متنح اجلائزة لطالب وطالبة من أعضاء املنمظات الطالبية املعمتدة من قبل
إدارة األنشطة الطالبية (أندية طالبية ،املجلس المتثييل الطاليب ،أو أية
مجموعات طالبية أخرى) ممن اكنت هلم إهسامات واحضة يف حتقيق
أهداف املنمظة الطالبية اليت ينمتون إلهيا ،وخلق فرص تدمع اسمترارية
املنمظة.

جوائز احلياة الطالبية

شروط التقدمي
عىل مجيع املتقدمني هلذه اجلائزة استيفاء الرشوط التالية:
• أن يكون مجس ً
ال كعضو يف واحدة أو أكرث من املنمظات الطالبية يف
اجلامعة خالل فرتة التقدمي عىل اجلائزة.
• أمكل  30ساعة معمتدة عىل األقل.

متنح اجلامعة جوائز خاصة للطالب الذين يقدمون إهسامات ممزية يف
خمتلف نوايح احلياة اجلامعية واملنمظات الطالبية والتطوع والرياضة
واخلدمات املهنية .وتقدم مخسة أنواع من اجلوائز ،سواء للطالب أو
للطالبات )1( :جائزة القيادة الطالبية ( )2جائزة األندية واملنمظات الطالبية
و ( )3جائزة العمل التطويع و( )4جائزة التوظيف الطاليب و( )5جائزة
الطالب الريايض.
وميكن أن يرحش الطالب لينال إحدى هذه اجلوائز أحد أعضاء هيئة
التدريس أو املوظفني أو الطالب أو يقوم الطالب برتشيح نفسه ،طاملا حقق
معايري ورشوط اجلائزة ،فإذا رغب الطالب يف ترشيح نفسه ألي من هذه
اجلوائز فينبيغ هيلع إرفاق سريته الذاتية اليت تدمع طلب ترشيحه.

معايير االختيار
تعمتد اللجنة يف تقيميها للرتشيحات املقدمة هلذه اجلائزة عىل املعايري
التالية:
• أظهر املرحش دورا واحضا يف حتقيق أهداف املنمظة الطالبية.
• أظهر دورا واحضا يف حتقيق دمع اسمترارية املنمظة الطالبية.
• سامه يف خلق ثقافة العمل امجلايع داخل املنمظة الطالبية.

الشروط العامة
جيب عىل املرحش لنيل اي من اجلوائز الطالبية استيفاء الرشوط التالية:
 .1أن يكون منتمظا يف إحدى فصيل العام األاكدميي للجائزة (اخلريف
أو الربيع).
 .2أن يكون حاصال عىل معدل ترامكي عام  2.5/4.00عىل األقل خالل
الفصلني السابقني للرتشيح.
 .3أال يكون قد تعرض ملخالفة تأديبية (فصل أو إنذار) خالل الفصلني
السابقني للرتشيح.
 .4أال يكون الطالب قد حصل عىل نفس اجلائزة يف السنوات السابقة.

 .3جائزة العمل التطوعي
متنح اجلائزة لطالب وطالبة ممن سامهوا بشلك فاعل يف األمعال
التطوعية اجلامعية.
شروط التقدمي
عىل مجيع املتقدمني هلذه اجلائزة استيفاء الرشوط التالية:
• أن يكون مجسال يف مركز التطوع واخلدمة املجمتعية جبامعة قطر.
• شارك فميا ال يقل عن  50ساعة معل تطوعية عن طريق مركز التطوع
واخلدمة املجمتعية.
• امكل  30ساعة معمتدة عىل االقل.

أنواع اجلوائز

معايير االختيار
تعمتد اللجنة يف تقيميها للرتشيحات املقدمة هلذه اجلائزة عىل املعايري
التالية:
• سامه يف تعزيز ثقافة العمل التطويع.
• االلزتام بأخالقيات العمل التطويع.
• مدى تأثري العمل التطويع عىل بناء خشصية املرحش وصقل مهاراته.

 .1جائزة القيادة الطالبية
متنح اجلائزة لطالب وطالبة أظهرا قدرات قيادية ممتزية يف احلياة
الطالبية اجلامعية.
شروط التقدمي
عىل مجيع املتقدمني هلذه اجلائزة إمكال  60ساعة معمتدة عىل األقل.

 .4جائزة التوظيف الطالبي
متنح اجلائزة لطالب وطالبة معال مضن برناجم التوظيف الطاليب داخل
اجلامعة.

معايير االختيار
تعمتد اللجنة يف تقيميها للرتشيحات املقدمة هلذه اجلائزة عىل املعايري
التالية:
• أن يكون قد تسمل موقعًا قياديًا أو أكرث.
• أن يكون له دور واحض يف زيادة إهسامات الطالب يف احلياة
اجلامعية.

شروط التقدمي
عىل مجيع املتقدمني هلذه اجلائزة استيفاء الرشوط التالية:
• أن يقدم رسالة توصية من املرشف املبارش له.
• أمكل  500ساعة معل مضن برناجم التوظيف الطاليب.
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معايير االختيار
تعمتد اللجنة يف تقيميها للرتشيحات املقدمة هلذه اجلائزة عىل املعايري
التالية:
• طرح املرحش فكرة ومت تطبيقها لتحسني بيئة أو أداء العمل.
• خدمة العمالء
• جودة العمل
 .5جائزة الطالب الرياضي
متنح اجلائزة لطالب وطالبة ممن سامهوا بشلك فاعل يف األنشطة
الرياضية اجلامعية.
شروط التقدمي
عىل مجيع املتقدمني هلذه اجلائزة استيفاء الرشوط التالية:
• أن يكون املرحش ممارسا لنشاط أو أكرث من األنشطة الرياضية
اجلامعية.
• أن يكون قد أمكل  30ساعة معمتدة عىل االقل.
معايير االختيار
تعمتد اللجنة يف تقيميها للرتشيحات املقدمة هلذه اجلائزة عىل املعايري
التالية:
• سامه يف تعزيز امهية االنشطة الرياضية اجلامعية.
• حقق إجنازات واحضة يف األنشطة الرياضية اجلامعية.
• اظهر الزتاما واحضا باألخالقيات الرياضية يف التدريبات واملشاراكت
اجلامعية (داخليا وخارجيا).
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الفصل 8
اإلرشاد األكاديمي
االرشاد األاكدميي هو عباره عن معلية تعاونية مشرتكة بني الطالب
ومرشده األاكدميي من أجل مساعدته عىل حتقيق أهدافه األاكدميية
واملهنية والخشصية خالل رحلته الدراسية يف مجعة قطر.
ويعترب املرشد األاكدميي حلقة الوصل األويل لربط الطالب بني برناجمه
األاكدميي واملصادر األخرى املتاحة يف احمليط اجلاميع .
يقوم املرشد األاكدميي ايضًا بتعريف الطالب عىل مصادر الدمع
والتعمل وفرص التطوير التعلميية واملهنية والخشصية املناسبة له باإلضافة
اىل التعريف باملرافق وخلدمات املتاحة للطالب داخل احلرم اجلاميع.
مكا حيرص املرشد االاكدميي عىل إيصال املعلومات الصحيحة والدقيقة
يف الوقت املناسب للطالب وتعريفهم بالسياسات والقوانني املهمة يف
جامعة قطر واإلجراءات اليت جيب أن االلزتام هبا لتجنب التحديات الغري
مرغوب هبا و التعرث االاكدميي  .يلكف املرشد االاكدميي يف جامعة
قطر مبتابعة الطالب من الفائت اخلاصة حبيث يقوم بوضع خطط فصلية
وسنوية ملتابعة وضعهم االاكدميي ومساعدهتم عىل جتاوز هذه التحديات
بسالم .
تتوفر خدمة اإلرشاد األاكدميي مجليع الطالب ،حيث يمت توفري ماكتب
لإلرشاد االاكدميي داخل مجيع اللكيات يف جامعة قطر وذلك لتهسيل
معلية التواصل مع الطالب واللكية املعنية مكا يمت تزويد هذه املاكتب
بعدد مناسب من املرشدين االاكدمييني املتخصصني والذين يمت تدريهبم
وتأهلهيم بصورة مسمترة لضامن تقدمي خدمات ارشادية مناسبة وسلمية.
يمت تعيني مرشد ااكدميي متخصص لعدد حمدد من الطالب وذلك
ملساعدهتم عىل التخطيط السلمي والتعرف عىل الرباجم االاكدميية املناسبة
والتعرف عىل متطلبات التخصص و متطلبات التخرج مكا يساعد املرشد
االاكدميي طالبه يف اختيار وتجسيل املقررات الدراسية املناسبة خلططهم
الدراسية.
عىل الرمغ من أن املرشدين األاكدمييني يف جامعة قطر يقومون مبساعدة
الطالب عىل القيام باختيارات ااكدميية فعاله  ،إال أن الطالب مه مسؤولني
خشصيًا عن التخطيط لرباجمهم االاكدميية ومتابعه وضعهم االاكدميي
لذلك يمت تجشيعهم عىل أخذ زمام املبادرة يف تطوير تواصلهم مع
مرشدهيم االاكدمييني والتواصل معهم بصوره روتينية مسمترة حيث
ينصح الطالب برضورة زيارة مرشده االاكدميي مرة واحده عىل األقل يف
الفصل الدرايس الواحد .
أن التواصل املنتظم مع املرشد االاكدميي يساعد الطالب عىل تطوير
مهارات جامعية أساسية مثل مهارة التواصل ،اختاذ القرار وحل
املشكالت ،مكا يساعده أيضا عىل املشاركة الفعالة يف احلياة اجلامعية
وبالتايل اثراء خرباته اجلامعية.
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الفصل 9
برنامج التميز
 GAD، 02 - GAD - 01مبىن حمارضات البنات (.)GCR
 104 – 102-103مبىن اهلندسة بنني (ممر .)6
اهلاتف +974 44034990 / 4996 / 4995 / 4994 / 4993 / 4992 :
الربيد اإللكرتوينquhonors@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/honors_program :

عن البرنامج

برناجم المتزي هو جممتع من العقول االستثنائية ،احملفزة واملبتكرة.
وهو مبثابة وسيلة لتحسني املستويات الفكرية وإلهلام الثقافة األاكدميية
للجامعة .يمشل الربناجم مجيع لكيات وبراجم الباكلوريوس يف اجلامعة.

الرؤية

يحمط برناجم المتزي اىل أن يكون منوذجًا للمتزي وحمفزًا لتحقيقه
يف جامعة قطر ،وأن يكون بارزًا بنوعية براجمه األاكدميية ومبادراته
التحفزيية اليت يمت إعداد الطالب من خالهلا ليكونوا قادة املستقبل.

الرسالة

يقدم برناجم المتزي براجم أاكدميية ذات مستويات فكرية متقدمة .ويعمل
الربناجم عىل حتقيق المتزي يف التدريس من خالل استخدام تقنيات
تدريسية تمتزي باحلداثة وتمتحور حول الطالب ،باإلضافة اىل املبادرات
التعاونية مع املؤسسات احمللية والدولية ذات العالقة .مكا خيرط الربناجم
طالبه بفرص جتريبية وتطبيقية من شأهنا تطوير مهاراهتم املهنية.

أهداف برنامج التميز

 جعل برناجم المتزي خكيار جذاب للطالب أحصاب الدرجات العالية يفسوق التعلمي العايل اليت حتتدم فيه املنافسة يف قطر
 استقطاب الطالب املؤهلني لربناجم المتزي جذب أعضاء هيئة التدريس القديرين الذين يقومون بدورمه بهتيئة بيئةفكرية ميلؤها التحدي
 احلصول عىل املوارد الالزمة إلنشاء بيئة أاكدميية ثرية واحلفاظ علهيايك يستفيد مهنا الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف برناجم المتزي
 توفري مناجه متعددة التخصصات تشمتل عىل أنشطة متقدمة تدفعالطالب إىل توظيف قدراهتم الفكرية واستخدامها
 -تطبيق خمرجات التعمل احملددة عىل الطالب وأنمظة تقيمي برناجم المتزي

مخرجات التعلم في برنامج التميز

 تطوير وجهات النظر يف التخصصات املتعددة حول القضايا املعارصة تطوير قدرة الطالب عىل إجراء أحباث عالية اجلودة أو احلصول عىلمنح دراسية يف ختصصاهتم
 إظهار مهارات الطالب يف التواصل الشفوي والكتايب. -تطوير املستوى املتقدم من التفكري النقدي ومهارات حل املشكالت

فوائد التميز األكادميي

طلبة برناجم المتزي األاكدميي يف جامعة قطر لدهيم الفرص األاكدميية
التالية املتاحة هلم:
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• أن ال يقل املعدل الرتامكي جبامعة قطر عن  3.50عند التخرج.
• إمكال ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة من مقررات برناجم المتزي.
• امكال مجيع مقررات برناجم المتزي بتقدير جيد ( )Cحكد أدىن.
• أن ال يكون قد حصل عىل إنذار أاكدميي ،أو تعرض إلجراءات تأديبية
أثناء دراسته يف جامعة قطر.
 )2بالنسبة للطلبة الذين يمكلون مجيع متطلبات المتزي مبعدل ترامكي
أقل من  3.5لكنه ال يقل عن  ،3.3فسوف حيصلون عىل هشادة إمتام
برناجم المتزي (للطلبة الذين أمتوا بنجاح مجيع املقررات املطلوبة يف
اخلطة الدراسة لربناجم المتزي ،فستكون قامئة املقررات والتقديرات
مطابقة ملا ورد رمسيًا يف الجسالت األاكدميية الرمسية للطالب).

األولوية يف التجسيل ،حيث يقوم طالب الربناجم بتجسيل مقرراهتم
الدراسية للك فصل درايس قبل مجيع طالب اجلامعة.
خصيصا لربناجم المتزي يقوم عىل تدريهسا خنبة ممتزية
مقررات مبتكرة
ً
من اخلرباء واعضاء هيئة التدريس.
توفري عدد من منح المتزي الدراسية إذا اسمتر الطالب يف وضع جيد
كعضو يف برناجم المتزي عىل مستوى اللكية واحملافظة عىل معدل
ترامكي ال يقل عن .3.5
فرص لدمع طلبة برناجم المتزي املتفوقني حلضور املؤمترات.
جوائز سنوية لطلبة برناجم المتزي األاكدميي ألفضل أداء أاكدميي وأفضل
خدمات طالبية.
فرص حضور املؤمترات والفعاليات اليت ترعاها اجلهات الراعية يف قطاع
الصناعة.
االنضامم املجاين أو ختفيض  25%لالشرتاك يف أندية اجلامعة.
تقديرا وثناء عند التخرج ،وعىل كشوف الدرجات مبا يوحض مشاركهتم
الناحجة يف برناجم المتزي األاكدميي العايل اجلودة.

طي القيد واالنسحاب من برنامج التميز
سيمت يط قيد الطالب يف برناجم المتزي يف احلاالت التالية:
 )1تدين املعدل الرتامكي إىل أقل من .3.3
 )2أن تكتشف اجلامعة أن الطالب قد ارتكب أو شارك يف حادثة انهتاك
الزناهة األاكدميية أو أي انهتاك آخر
 )3عدم استمكال أي من مقررات المتزي بنجاح خالل فصلني دراسيني.
جيب عىل الطلبة الراغبني يف االنحساب من الربناجم ملء « منوذج
االنحساب» املطلوب وتقدميه إىل مكتب برناجم المتزي األاكدميي
للتقيمي.

متطلبات القبول بربناجم المتزي األاكدميي
جيب عىل طلبة الباكلوريوس املقبولني حدي ًثا حتقيق ما ييل:
• أن ال تقل نسبة الثانوية العامة عن  % 90أو ما يعادهلا
• اجتياز املقابلة الخشصية بنجاح
• خطابات التوصية
• كتابة مقال

إعادة االلتحاق ببرنامج التميز

ميكن لطلبة الباكلوريوس تقدمي طلب االلتحاق يف برناجم المتزي إذا
متكنوا من حتقيق املتطلبات التالية:
• إمكال  12-18ساعة معمتدة عىل األقل أو عىل وشك إمكاهلا يف
مقررات الباكلوريوس مبعدل ترامكي ال يقل عن .3.3
• أن ال يكون لدهيم جسل إنذارات أاكدميية أو بسبب سوء السلوك أو
خمالفة تأديبية.
• توفر خطابات التوصية من املدرسني احلاليني أو السابقني ،أو
املرشدين ،أو املرشدين األاكدمييني.
• كتابة مقال
• اجتياز املقابلة الخشصية بنجاح.

ميكن ألي طالب مت يط قيده أو انحسب من برناجم المتزي تقدمي طلب
إلعادة االلتحاق بالربناجم .وجيوز للطالب الذي مت يط قيده أو انحسب
من برناجم المتزي تقدمي المتاس رمسي خبطاب لطلب إعادة االلتحاق
بالربناجم .وجيب تقدمي اخلطاب مطبوعا إىل مدير برناجم المتزي مع رشح
مالبسات يط قيده أو االنحساب وأسباب إعادة االلتحاق .وبعد النظر
يف الظروف والتارخي األاكدميي للطالب ،واملعدل الرتامكي احلايل وتقدمه
العيمل ،يقرر مدير برناجم المتزي بالتشاور مع جملس برناجم المتزي
للنظر يف إماكنية إعادة التحاق الطالب أم ال.

هيكل خطة دراسة برنامج التميز

االستمرار في برنامج التميز

من أجل التخرج مع مرتبة الرشف ،جيب عىل الطلبة إمكال ما ال يقل عن
 24ساعة معمتدة من مقررات المتزي األاكدميي .ويتضمن التقدم
االنهتاء من دراسة  6ساعات متزي معمتدة عىل األقل لك سنة ،مع معدل
ترامكي إمجايل  .3.30من أجل اإلبقاء عىل امتيازات العضوية يف
برناجم المتزي ،جيب عىل الطلبة احملافظة عىل هذا املستوى من التقدم.

املقبول:

جيب عىل مجيع طلبة الباكلوريوس املقبولني يف برناجم المتزي حتقيق
املتطلبات التالية من أجل االسمترار يف الدراسة يف الربناجم:
• أن ال يقل املعدل الرتامكي جبامعة قطر عن .3.30
• أن يكون هناك تقدم يف استمكال متطلبات درجة الباكلوريوس.
• عدم دراسة أكرث من فصلني دراسيني متتاليني من دون التجسيل يف
مقررات برناجم المتزي.
• أن ال حيصل الطالب عىل خمالفات أو إنذارات تأديبية بسبب سوء
السلوك.

املنهج الدراسي برنامج التميز
خصيصا
تطرح مقررات برناجم المتزي األاكدميي يف لك فصل درايس
ً
ألعضاء الربناجم .ويقوم أعضاء هيئة التدريس املمتزيين بتدريس هذه
املقررات .وعادة ما تؤكد مقررات المتزي عىل األساليب التشاركية
يف الصف ،والدراسة املكثفة واملتعمقة لملوضوع ،واستخدام مواد
املصدر الرئييس ،والتدريس كفريق أو مجموعة ،ووجود موضوع متعدد
التخصصات ،وعنرص من عنارص الدراسة املستقلة .وتمشل مقررات
برناجم المتزي القراءة املكثفة ،والكتابة ،والبحث .وميكن لطلبة برناجم

التخرج من البرنامج
 )1جيب عىل طلبة الباكلوريوس استمكال املتطلبات التالية من أجل
التخرج من برناجم المتزي:
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تسلسل مقررات التميز األكادميي النموذجي (خريف * ) 2013
الساعات
املعتمدة

معلومات االتصال
ملزيد من املعلومات حول برناجم المتزي األاكدميي ،يرىج زيارة موقع
الربناجمhttp://www.qu.edu.qa/honors_program :
او إرسال بريد إلكرتوين إىلquhonors@qu.edu.qa :

مقررات التميز األكادميي

3

( Honors Freshman Seminarمقرر متزي أاكدميي )1

6

مقرران املتطلبات العامة للجامعة من حقائب خمتلفة
(مقرر متزي أاكدميي  2ومقرر متزي أاكدميي )3

9

 3مقررات متزي للتخصص الرئييس (مستوى )400-300

6

حلقة دراسية للطلبة اخلرجيني  ،498رسالة المتزي
( 499مرشوع الطلبة اخلرجيني ،حلقة دراسية للطلبة
اخلرجيني ..اخل)

24
مجموع الساعات املعتمدة للبرنامج**
المتزي فقط التجسيل يف مقررات المتزي األاكدميي.

* ميكن لطلبة المتزي األاكدميي الذين انضموا للربناجم قبل عام
إما البقاء عىل تسلسلهم القدمي يف برناجم المتزي األاكدميي أو متابعة
التسلسل اجلديد املدرج أعاله.
** يرىج مالحظة أن  24ساعة معمتدة الستمكال برناجم المتزي
األاكدميي مت تضميهنا يف الساعات اإلمجالية الالزمة للحصول عىل
درجة الباكلوريوس يف جامعة قطر.

2013

نادي الطلبة املتميزين
هناك العديد من الفرص لملشاركة يف األنشطة األاكدميية والرتفهيية
للطلبة املمتزيين من خالل مشاركهتم يف نادي الطلبة املمتزيين .والنادي
هو هيئة منتخبة من الطلبة تقوم باملهام التالية:
 .1متثيل مصاحل الطلبة املمتزيين ،وتعزيز برناجم المتزي األاكدميي داخل
وخارج احلرم اجلاميع.
 .2ختطيط وتنفيذ الفعاليات اخلاصة ،مبا يف ذلك األنشطة األاكدميية
والالمهنجية اليت تركز عىل الرثاء األاكدميي والتطوير املهين ،والتمنية
االجمتاعية ،وخدمة املجمتع.
 .3إرشاك الطلبة املمتزيين مع الطلبة يف األقسام األاكدميية يف مجيع
أحناء احلرم اجلاميع ومع الرباجم األاكدميية املختلفة يف املدينة
التعلميية.

اإلرشاد األكادميي لطلبة التميز األكادميي
يمت تعيني مرشد أاكدميي للك طالب مبجرد القبول يف اجلامعة ،ولكن طلبة
المتزي األاكدميي حيصلون ً
أيضا عىل مرشد أاكدميي خاص هبم ،والذي
سيقدم هلم املشورة بشأن االمور املتعلقة مبواد برناجم المتزي األاكدميي.
وتقدمي املشورة األاكدميية املمتزية من خالل التوجيه واملتابعة .ويقوم مكتب
إرشاد طلبة المتزي األاكدميي بإرسال تقاريره مبارشة إىل مدير الربناجم
والعمل عن كثب مع مركز اإلرشاد األاكدميي الرئييس يف اجلامعة.
73
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اإلجنلزيية 4 ،ساعات يف الرياضيات) لطلبة اجلامعة من اللكيات اليت
تتطلبالربناجم التأسييس .باإلضافة إىل ذلك ،يوفر الربناجم املصادر
التعلميية اإللكرتونية الالزمة ملساعدة الطلبة عىل ممارسة مهاراهتم يف
اللغة اإلجنلزيية و الرياضيات بشلك مستقل خارج الغرف الصفية.
جيب عىل مجيع الطلبة اجلدد الراغبني يف االلتحاق بتخصصات العلوم،
و اهلندسة ،والصيدلة ،والطب ،و العلوم الصحية ،و بعض التخصصات
األخرى اجتياز متطلبات الربناجم التأسييس أو تقدمي ما يثبت حصوهلم
عىل الدرجات املطلوبة يف االختبارات الدولية املعمتدةACT, SAT,
 .)TOEFL, IELTSوجيب عىل الطلبة إهناء مجيع مقررات الربناجم
التأسييس املطلوبة مضن اإلطار الزمين احملدد يف لواحئ اجلامعة.
و من اجلدير بالذكر أن مقررات الربناجم التأسييس ليست جزءا من
اخلطط الدراسية ملرحلة الباكلوريوس ،وبالتايل ال يمت احتساب الدرجات
اليت حيصل علهيا الطالب يف مقررات الربناجم التأسييس مضنهشادة
الباكلوريوس .مكا يتوجب عىل الطلبة امكال متطلبات الربناجم التأسييس
مبدة أقصاها عامني أاكدمييني.

البرنامج التأسيسي
مبىن الربناجم التأسييس (بنات  – D05بنني )A06
هاتف (بنني)00974 44035324 :
هاتف (بنات)00974 44035328 :
الربيد اإللكرتوينfoundation@qu.edu.qa:
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/foundation :

مديــر البرنامج التأسيسي

الدكتور حزام عبد اهلل الع ّوة
هاتف+ 97444035300 :
فاكس+ 97444035301 :
الربيد اإللكرتوينhezam@qu.edu.qa :

أهداف البرنامج التأسيسي
 اهلدف األول :اكتساب مهارات تواصل كتابية و شفهية يف اللغةاإلجنلزيية مضن املعايري األاكدميية املطلوبة يف جامعة قطر.
 اهلدف الثاين :إظهار إملام باملهارات و املعرفة يف الرياضيات مضناملعايري األاكدميية املطلوبة يف جامعة قطر.
 اهلدف الثالث :تمنية التفكري الناقد لدى الطلبة لمتكيهنم من التعايط معالواجبات األاكدميية بنجاح.
 -اهلدف الرابع :بناء تعلمي مركزه الطالب و بيئة اجمتاعية حمفزة.

مقدمة
يقدم الربناجم التأسييس يف جامعة قطر فرصًا وحتديات فريدة من
نوعها للطلبة ليصبحوا مؤهلني بشلك أفضل ويكتسبوا الثقة الالزمة
للدراسة يف املجاالت األاكدميية الرئيسية يف جامعة قطر .مكا يدرس
الربناجم التأسييس مقررات اللغة اإلجنلزيية لربناجم املتطلبات العامة و
مقرر رياضيات لطلبة الباكلوريوس يف لكية اآلداب والعلوم و مقرر لغة
إجنلزيية لطلبة الدراسات العليا يف لكية الرتبية .مكا مينح مجيع الطلبة
الذين يجسلون يف مقررات الربناجم التأسييس جبامعة قطر فرصا لتطوير
قدراهتم األاكدميية يف إطار التحضري اللتحاقهم يف خمتلف لكيات اجلامعة.

اخملرجات التعليمية للبرنامج التأسيسي
 .1تفسري النصوص األاكدميية
 .2التعبري عن األفاكر واحلقائق كتاب ًة و بشلك فعال
 .3استخدام املهارات اللفظية للتواصل بشلك فعال
 .4استخدام املهارات اجلربية حلل املشكالت الرياضية
 .5تطبيق املهارات الدراسية األاكدميية
 .6إظهار مهارات التفكري الناقد

الرؤية
يسىع الربناجم التأسييس لتحقيق ماكنة دولية من خالل التعلمي املبتكر
واملج ّود.

الرسالة

قسم شؤون الطلبة في البرنامج التأسيسي

يعمل الربناجم التأسييس عىل تطوير مهارات الطلبة يف اللغة اإلجنلزيية
والرياضيات ملساعدهتم عىل النجاح أثناء دراسة التخصصات األاكدميية
يف جامعة قطر .ومن خالل املامرسات التعلميية املبتكرة والقامئة عىل
البحوث ،هيدف الربناجم ملساعدة الطلبة عىل حتقيق اجلاهزية األاكدميية
من خالل تعزيز الفضول الفكري لدهيم .يف الوقت الذي يقوم به الطلبة
بتمنية جانهبم املعريف من خالل املهارات الدراسية والتفكري الناقد ،فإهنم
يتعملون بشلك مستقل وتعاوين من خالل االستخدام األمثل لتكنلوجيا
املعلومات.

إنطالقا من السيع الدامئ لقسم شؤون الطلبة يف الربناجم التأسييس يف
تعزيز جناح الطلبة وحتسني التجربة اجلامعية لدهيم ،يوفر قسم شؤون
الطلبة خدمات دمع متنوعة لتعزيز كفاءة الطلبة يف ماديت اللغة اإلجنلزيية
والرياضيات ومهارات التعمل وإثراء حياهتم اجلامعية من خالل املبادرات
التالية:
نرش الويع بني الطلبة حتت شعار «تأسس حص» حول سياسات الربناجم
التأسييس و اجلامعة وتعريف الطلبة اىل خدمات الدمع املتنوعة من
خالل اليوم ملفتوح.
تطوير مهارات الطلبة يف الرياضيات واللغة اإلجنلزيية من خالل ملتىق
النجاح عرب الدمع الفردي ومضن مجموعات للطلبة و عقد ورش مراجعة
االختبارات وعرض مقاطع فيديو توضيحية لملهارات املطلوبة.
تنظمي فعاليات مثل املسابقات و املعارض هتدف لتجشيع الطلبة عىل تطوير
مهارات الرياضيات واللغة اإلجنلزيية خارج الغرف الصفية بطريقة تفاعلية.

ملخص عن البرنامج التأسيسي
يتألف الربناجم التأسييس من قمسني أاكدمييني وقسم لشؤون الطلبة..
من خالل األقسام األاكدميية يف الربناجم ،يقدم الربناجم التأسييس
مقررات دراسية تصل لـ  25ساعة يف األسبوع ( 21ساعة يف اللغة

75

مهارات اللغة االجنليزية

قسم اللغة اإلجنليزية في البرنامج التأسيسي

تفاصيل تسكني الطلبة في مقرارات اللغة اإلجنليزية في البرنامج
التأسيسي

اهلاتف+ 97444035330 :
الربيد اإللكرتوينfpde@qu.edu.qa :

رسالة قسم اللغة اإلجنليزية في البرنامج التأسيسي
يعمل قسم اللغة اإلجنلزيية يف الربناجم التأسييس عىل تطوير
مهارات الطلبة يف اللغة اإلجنلزيية ملساعدهتم عىل النجاح أثناء دراسة
التخصصات األاكدميية يف جامعة قطر .ومن خالل املامرسات التعلميية
املبتكرة والقامئة عىل البحوث ،هيدف الربناجم ملساعدة الطلبة عىل
حتقيق اجلاهزية األاكدميية من خالل تعزيز الفضول الفكري لدهيم .يف
الوقت الذي يقوم به الطلبة بتمنية جانهبم املعريف من خالل املهارات
الدراسية والتفكري الناقد ،فإهنم يتعملون بشلك مستقل وتعاوين من خالل
االستخدام األمثل لتكنلوجيا املعلومات.
مقررات اللغة اإلجنليزية-املستوى التأسيسي
تعمل مقررات اللغة اإلجنلزيية-املستوى التأسييس عىل تمنية مهارات الطلبة
يف اللغة اإلجنلزيية يف القراءة و الكتابة و االسمتاع و احملادثة .وقد مت دجم
التكنولوجيا املالمئة ألنشطة الربناجم هبدف املساعدة يف تطوير املهارات
اللغوية ودمع التعمل الذايت .وحيظى برناجم اللغة اإلجنلزيية باالعمتاد ملدة
مخس سنوات من قبل هيئة اعمتاد براجم اللغة اإلجنلزيية (.)CEA
  
مدة ومحتوى مقررات اللغة اإلجنليزية -املستوى التأسيسي
تنقسم مقررات اللغة اإلجنلزيية يف الربناجم الـتأسييس إىل ثالث مجموعات
و يف لك مجموعة مستوى ابتدايئ و آخر متوسط .و املقررات يه :اللغة
اإلجنلزيية األساسية املتاكملة ،ومقرر القراءة باإلجنلزيية ،و مقرر الكتابة
باإلجنلزيية .و ميكن تصنيف الطلبة يف مستويات خمتلفة يف لك مجموعة
من املقررات بناء عىل درجة الطالب يف أ اختبارات حتديد املستوى املختلفة.
وعند إهناء املستوى املتوسط للك مقرر مبعدل  )C ( 70%عىل األقل ،يكون
الطلبة قد أمكلوا مقررات اللغة اإلجنلزيية يف الربناجم التأسييس.
يهني الطلبة برناجم الرياضيات التأسييس عند حصوهلم عىل  70%عىل
األقل( )Cيف مقرر اجلرب االبتدايئ (.)Elementary Algebra
تفاصيل التسكني أو االعفاء من مقررات اللغة اإلجنليزية في
البرنامج التأسيسي
األعفاء الاكمل من مقررات اللغة اإلجنلزيية بالربناجم التأسييس من
خالل اختبارات اللغة اإلجنلزيية الدولية
الدرجات الدنيا املطلوبة لالعفاء
التوفل احملوسب
61
االمتحان األاكدميي
5.5
400
100
100

املجموع العام
مهارات القراءة
مهارات استعامل
اللغة

االمتحانات الدولية
 TOEFLالتوفل
 IELTSااليلتس
أكيوبليرس اللغة االجنلزيية
ACCUPLACER ESL

76

مقرر اللغة االجنليزية
التأسيسي

مقرر
األساسيات
املتكاملة

ورشة
القراءة

ورشة
الكتابة

مكونات اختبار
أكيوبليسر

APIC

APRS

APWS

اإلعفاء من مقررات
املستوى االبتدائي

268-0

-630

-1470

اإلعفاء من مقررات
املستوى املتوسط

399-269

99-63

- 147
224
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قسم الرياضيات
اهلاتف+ 97444035500 :
الربيد اإللكرتوينfmcqu@qu.edu.qa :

رسالة قسم الرياضيات في البرنامج التأسيسي
يوفر قسم الرياضيات يف الربناجم التأسييس بيئة تعلميية شاملة
واليت تعد الطالب ليكون ناحجا يف مواد الرياضيات عند التحاقهم
بتخصصاهتم اجلامعية .و من خالل بيئة التعمل اليت تمتحور حواللطالب،
يقوم أعضاء هيئة التدريس مبساعدة الطلبة عىل حتقيق الكفاءة يف
التفكري املنطيق و حل املشكالت وغريها من املهارات الرياضية األساسية
الالزمة للنجاح و حتقيق أهدافهم االاكدميية.

()Math P100

()021 Math

مقرر مقدمة يف التفاضل
و التاكمل

مقرر اجلرب االبتدايئ

23 – 21

20 - 0

ACT

549 – 500

499 - 0

(SAT (Old

569 - 530

529 - 0

(SAT (New

اختبارات
الرياضيات
اختبار اللكية
األمرييك
السات القدمي
السات اجلديد

ملعلومات عن اختبار األكيوبليرس ,يرىج زيارة موقع مركز اختبارات
جامعة قطر.

مدة ومحتوى مقرر اجلبر االبتدائي ELEMENTARY ALGEBRA Math
( 021ساعات غير معتمدة)
مصم هذا املقرر للطلبة الذين حيتاجون مراجعة اجلرب االبتدايئ متهيدا
اللتحاقهم بالرباجم االاكدميية يف جامعة قطر .يقوم هذا املقرر بزتويد
الطلبة باملهارات األساسية حول العمليات احلسابية من االعداد احلقيقية،
واملعادالت من الدرجة الثانية ،والرسوم البيانية ،و متعددة احلدود،
والعوامل  ،والتعابري الكرسية  ،واجلذور .يسامه هذا املقرر يف إعداد
الطلبة ملقرر مقدمة يف التفاضل والتاكمل ( Math (P100و هو مقرر
بدون ساعات معمتدة و ال حيسب من متطلبات اخلطة الدراسية للطلبة يف
مرحلة الباكلوريوس .يمت تقدمي املقرر بواقع  4ساعات يف األسبوع (3
ساعات يف قاعة احملارضة وساعة واحدة يف املعمل).
يهني الطلبة برناجم الرياضيات التأسييس عند حصوهلم عىل  70%عىل
األقل( )Cيف مقرر اجلرب االبتدايئ (.)Elementary Algebra
سوف يمت إعفاء أو تسكني الطلبة يف مقررات الرياضيات يف الربناجم
التأسييس حسب درجاهتم يف االختبارات الدولية املعمتدة أدناه:
لإلعفاء التام من مقرري الرياضيات ( اجلرب االبتدايئ و مقدمة يف
التفاضل و التاكمل)
اعفاء تام
 24أو أعىل
 550أو أعىل
 570أو أعىل
يرىج زيارة موقع مركز
اختبارات جامعة قطر ملعرفة
التفاصيل.

Pre-Calculus Course

Elementary
Algebra

Math Tests

اختبارات مادة الرياضيات
 ACTاختبار

( SAT (Oldاختبار السات القدمي
( SAT (Newاختبار السات اجلديد
 ACCUPLACERاختبار أألكيوبليرس

للتسكني يف مقرري الرياضيات (اجلرب االبتدايئ ومقدمة يف التفاضل
والتاكمل)
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املكتوبة ،الوسائط املرئية ،وغري ذلك من أشاكل اخلطاب قبل قبول أو
صياغة أي رأي وصو ًال إىل دمع االستنتاجات.
 .4أن حيل املشكالت يف مجموعة كبرية من السياقات ومواقف احلياة
اليومية باستخدام احلجج املنطقية أو األدلة المكية وبأشاكل وتصاممي
متنوعة حسب االقتضاء.
 .5أن يصف القضايا األخالقية ويشارك يف األنشطة املدنية اليت ترثي
الفرد وتعم بالفائدة عىل املجمتع وتعزز من نوعية احلياة فيه.
 .6أن يطبق مهارات البحث املناسبة للوصول إىل املعلومات واستخدامها
حلل مشلكة معينة.

المتطلبات العامة
املتطلبات العامة عنرص جوهري يف مجيع الرباجم األاكدميية اليت تقدمها
جامعة قطر ،ويه لبنة مهمة ألي برناجم أاكدميي مبرحلة الباكلوريوس.
وقد مت إدراج املتطلبات العامة يف مجيع الرباجم األاكدميية عىل أساس
أنه لن يكون اكفيا للطلبة أن يدرسوا مقررات التخصص الرئييس فقط.
إن اهلدف الرئييس من دراسة املتطلبات العامة هو من أجل تزويد مجيع
طلبة براجم الباكلوريوس بقاعدة معرفية واسعة يف املجاالت املرتبطة
بالتخصصات املتعددة ،باإلضافة إىل تزويدمه باملهارات األساسية
والمسات الالزمة للمنو الفكري ،والنضج األخاليق ،وحتقيق الذات
ً
وترابطا.
والتمنية االجمتاعية الالزمة للعيش بنجاح يف عامل يزداد عوملة
يستند مفهوم «املتطلبات العامة» عىل فكرة أن إتقان مهارات أساسية
معينة هو أمر حامس يف معلية التعمل ،بغض النظر عن اختيار الطلبة
لملسار الدرايس .وقد مت تصممي املتطلبات العامة لتوفري تعلمي عام لطلبة
براجم الباكلوريوس ،وتزويدمه مبجموعة أساسية من املهارات العامة
واملعارف اليت حيتاجها لك فرد إما للتفوق يف احلياة املهنية ،أو لبناء
حياة خشصية ناحجة.

الهيكل
هتدف مقررات املتطلبات العامة إىل نقل املهارات واملعارف األساسية،
والمسات اليت ورد ذكرها يف أهداف املتطلبات العامة وخمرجات التعمل.
برناجم املتطلبات العامة هو مجموعة من املقررات اجلامعية من خمتلف
التخصصات ،مت تنظميها وتوزيعها يف سبع مجموعات :املجموعة
اإلجبارية املشرتكة مجليع الطلبة (  12-15ساعة معمتدة) ،مجموعة
العلوم االجمتاعية/السلوكية ( 3ساعات معمتدة) ،مجموعة العلوم الطبيعية
والرياضيات ( 3ساعات معمتدة) ،مجموعة اإلنسانيات/الفنون امجليلة (
 3-6ساعات معمتدة) ،مجموعة املعارف العامة (  0-3ساعات معمتدة)،
ومجموعة املهارات العامة ( 0-3ساعات معمتدة) ،كذلك فإن مجموعة
اإلنسانيات/الفنون امجليلة تمشل مجموعة فرعية يه تارخي قطر واخلليج
( 3ساعات معمتدة).

الرسالة

يف بعض اخلطط الدراسية ،وبناء عىل التخصص الرئييس ،قد يضم
اهليلك مجموعة بعنوان « املتطلبات العامة التمكيلية لللكية» ،وهذه عبارة
عن (  0-12ساعة معمتدة) تمشل املقررات املختلفة املتعلقة برسالة
وأهداف وخمرجات التعمل من برناجم املتطلبات العامة ،فقد تمشل مقررات
تتعلق بالعلوم الطبيعية والرياضيات ،والعلوم االجمتاعية/السلوكية،
واإلنسانيات/الفنون امجليلة .واملقررات يف مثل هذه املجموعة ميكن
احتساهبا مكقررات املتطلبات العامة ،باإلضافة إىل ذلك ميكن إدراج
مقررات اللغة اإلجنلزيية اليت تركز عىل تطوير املهارات اللغوية يف هذه
املجموعة.

طلبة
ترتكز رسالة برناجم املتطلبات العامة جبامعة قطر عىل إعداد ٍ
جامعيني أكفياء متعددي املهارات والقدرات ومؤهلني ليكونوا أفرا ًدا فاعلني
يف املجمتع عىل الصعيد احمليل والعاملي .وذلك من خالل بيئة تعمل
حمفزة وقامئة عىل البحث واالستقصاء ،ويسىع الربناجم إىل إخراج
جيل من املتعملني ذوي التخصصات املتنوعة اليت تقدمها جامعة قطر،
ٍ
والقادرين عىل املسامهة إهسا ًما إجياب ًيا يف املجمتع.

األهداف

تتطلب لك مجموعة من املجموعات السبع عدد حمدد من الساعات
املعمتدة .والبد للطلبة من حتقيق احلد األدىن من الساعات املعمتدة
املخصصة للك مجموعة ،يمت حتديد املتطلبات العامة لتغطية خمتلف
التخصصات مبا يف ذلك العلوم االجمتاعية/السلوكية ،واإلنسانيات/الفنون
امجليلة ،والعلوم الطبيعية ،والرياضيات.

هيدف برناجم املتطلبات العامة إىل مساعدة الطالب عىل:
 .1غرس مفهوم التعايش االجمتايع بوائم من خالل االلزتام ب ُأ ُطر الثقافة
العربية ومساحة القمي اإلسالمية.
 .2بناء الويع يف املعارف املختلفة واستيعاب التغيريات احمللية والدولية
والتفاعل معها.
 .3تمنية مهارات االتصال باللغتني العربية واالجنلزيية.
تفكري عالية.
 .4اكتساب أساسيات البحث العيمل ومهارات
ٍ

القواعد العامة
• يطلب من مجيع طلبة الباكلوريوس يف جامعة قطر إمكال  33ساعة
معمتدة من املتطلبات العامة قبل حصوهلم عىل هشادة الباكلوريوس.
وجيب عىل لك طالب استمكال هذه املتطلبات من أجل احلصول
عىل هشادة الباكلوريوس يف جامعة قطر بغض النظر عن ختصصه
الرئييس.
• يمت توفري املتطلبات العامة طيلة مدة دراسة الطالب اجلامعية ،وجيب
عىل الطالب إمكال مقررات املتطلبات العامة حىت يمتكن من التخرج ،أما
مقررات اللغة اإلجنلزيية اليت تركز عىل تطوير املهارات اللغوية فينبيغ

مخرجات التعلم
يف هناية برناجم املتطلبات العامة ،سيكون بوسع الطلبة ما ييل:
 .1أن يصف القمي واهلوية اإلسالمية ويظهر فه ً
ام ملجموعة متنوعة من
السياقات الثقافية من منظور عاملي.
 .2أن يظهر مهارة اتصال كتايب وشفهي باللغتني العربية واإلجنلزيية.
 .3أن حيدد القضايا واألفاكر واملشكالت اليت تُثار يف النصوص
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أن يمت إمكاهلا حبلول الفصل الدرايس الثاين من السنة الثالثة.
• ال ميكن احتساب املقررات املقدمة يف التخصص الرئييس أو الفريع
للطالب مضن املتطلبات العامة.

•  SOCI 467العوملة
•  SOWO 101مقدمة يف اخلدمة والرعاية االجمتاعية
•  SOWO 361املجمتع وحقوق اإلنسان
•  PUBH 202السلوك اليحص واملجمتع
•  SOWO 311التنوع االجمتايع والثقايف
•  PSYC 206مقدمة يف عمل النفس االجمتايع

يطلب من مجيع طلبة الباكلوريوس يف جامعة قطر إمكال  33ساعة
معمتدة من املتطلبات العامة قبل حصوهلم عىل هشادة الباكلوريوس مكا
هو مبني أدناه:

مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
ال يقل عدد الساعات عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف
مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات ( 3ساعات معمتدة) مبا يف ذلك:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOL 110البيولوجية البرشية
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  GSCN 100العلوم يف حياتنا
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  MATH 103اجلرب املتوسط
•  MATH 104اهلندسة واملقاييس األولية
•  MATH 105الریاضیات يف املجمتع
•  PHYS 183مقدمة يف الفزيياء العامة

برنامج املتطلبات العامة

اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  12-15ساعة معتمدة)
يرتاوح عدد الساعات املعمتدة املطلوب إمكاهلا هلذه املجموعة ما بني 12
إىل  15ساعة معمتدة ،وذلك بنا ًء عىل خطة برناجم التخصص أو اللكية
اليت ينيمت إلهيا الطالب .املقررات الدراسية اليت يتوجب عىل الطلبة
إمكاهلا ،تكون حمدد ًة حبسب متطلبات التخصص ،وتتألف هذه املتطلبات
من مجموعة من املقررات الدراسية املتاحة يف قامئة مقررات املجموعة
اإلجبارية العامة:
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ARAB 107أساسيات اللغة العربية
•  ARAB 109مهارات لغوية
•  ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه
•  ARAB 201أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  ENGL 150كتابة املقال 1
•  ENGL 151االستيعاب القرايئ املتقدم
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة اإلنسانيات/الفنون اجلميلة (  3-6ساعات معتمدة)
عدد الساعات املعمتدة املطلوبة هلذه املجموعة يرتاوح بني  3-6ساعات
معمتدة وفقًا للربناجم.
جيب عىل مجيع الرباجم إمكال  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة
يف املجموعة الفرعية تارخي قطر واخلليج .وميكن أن تؤخذ الساعات
املتبقية وعددها  3ساعات من املقررات املدرجة يف مجموعة اإلنسانيات/
الفنون امجليلة مبا يف ذلك:
•  ARAB 221الشعر العريب القدمي 1
•  ARAB 326حتليل النص االديب
•  ARAB 482األدب املعارص يف اخلليج
•  DAWA 117األخالق
•  DAWA 202مدخل إىل الفلسفة العامة
•  DAWA 305الفقه احلديث
•  ENGL 155مقدمة يف اللغة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ENGL 234اللغة والنوع
•  ENGL 209اللغة واملجمتع
•  ENGL 213اللغة والثقافة
•  ENGL 233اللغة واحلاسوب
•  GEOG 110اجلغرافيا العامة
•  GEOG 441جغرافية قطر
•  HIST 103مقدمة يف التارخي
•  HIST 217احلضارة اإلسالمية
•  HIST 334اخلليج العريب يف العصور القدمية
•  HIST 416تارخي الفنون والعامرة اإلسالمية
•  HONS 101حلقة نقاش مرتبة الرشف لطالب السنة األويل (العلوم
اإلنسانية)
•  ISLA 205األسس الفكرية للحضارة اإلسالمية
•  PHIL 110مقدمة يف الفلسفة

مجموعة العلوم االجتماعية/السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
ال يقل عدد الساعات عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف
مجموعة العلوم االجمتاعية/السلوكية مبا يف ذلك:
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  EDUC 203العالقات األرسية
•  EDUC 320المنو االنساين
•  HONS 102حلقة نقاش مرتبة الرشف لطالب السنة األويل (العلوم
االجمتاعية)
•  INTA 102مقدمة يف العلوم السياسية
•  INTA 203املرأة يف اإلسالم
•  INTA 206العوملة
•  MCOM 103وسائل االتصال واملجمتع
•  EPSY 205عمل النفس االجمتايع
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 121مدخل إىل األنرثوبولوجيا
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 363الدراسة العرقية
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•  EDUC 200الرتبية ومشكالت املجمتع
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  ENGL 150كتابة املقال 1
•  ENGL 151االستيعاب القرايئ املتقدم
•  FREN 101لغة فرنسية 1
•  HONS 100مقرر السنة األوىل للمتزي
•  INTA 100حلقة حبث للسنة األوىل
•  INTA 101نظريات سياسية واجمتاعية
•  INTA 103مقدمة يف العالقات الدولية
•  INTA 200نظريات وممارسة الدبلوماسية
•  INTA 301الفكر السيايس يف االسالم
•  ISLA 202املنطق ومناجه البحث
•  LAWC 101املدخل إىل القانون
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  STAT 101اإلحصاء 1

تاريخ قطر واخلليج مجموعة فرعية ( 3ساعات معتمدة)
تارخي قطر واخلليج مجموعة فرعية يه جزء من مجموعة اإلنسانيات/
الفنون امجليلة .وجيب عىل الطلبة إمكال ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة
يف املقررات املذكورة أدناه:
•  HIST 121تارخي قطر
•  HIST 222اخلليج يف العرص احلديث
•  HIST 421اخلليج والعامل العريب
•  HIST 323عالقات منطقة اخلليج وجنوب آسيا يف التارخي احلديث
واملعارص
مجموعة املعارف العامة (  0-3ساعات معتمدة)
عدد الساعات املعمتدة املطلوبة ملجموعة املعارف العامة يه  0-3ساعات
معمتدة ،وفقا للربناجم .وميكن أن تؤخذ  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف مجموعة املعارف العامة ،مبا يف ذلك:
•  ARAB 224النرث العريب القدمي
•  ARAB 261البالغة العربية
•  ARAB 262عمل العروض وموسيقا الشعر
•  ARAB 271لغة فارسية 1
•  DAWA 113فقه السرية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها
•  DAWA 206املنمظات الدولية وحقوق اإلنسان
•  DAWA 222حتالف احلضارات
•  EDUC 310اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس
•  INTA 308االقتصاد السيايس الدويل
•  INTA 405النوع من املنظور الدويل
•  INTA 415تارخي الرشق األوسط يف القرن العرشين
•  ISLA 101العقيدة اإلسالمية
•  ISLA 102علوم القرآن الكرمي
•  ISLA 201أصول الفقه
•  ISLA 209الدراسات اإلسالمية يف الفكر املعارص
•  LAWC 102حقوق اإلنسان
•  LAWC 339القانون الدويل العام
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  SPSC 101األلعاب التقليدية واحلديثة
•  SPSC 201االلعاب امجلاعية  - 1نظري ومعيل
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس

املتطلبات العامة التكميلية للكلية (  0-12ساعة معتمدة)
عدد الساعات املعمتدة املطلوبة هلذه املجموعة ترتاوح بني  0-12ساعة
معمتدة ،وفقا للربناجم ،وميكن أخذ العدد املطلوب من الساعات املعمتدة
من قامئة مقررات حمددة للك برناجم أو لكية .عملًا بأن املقررات اليت
يتوجب عىل الطالب استمكاهلا يمت حتديدها يف متطلبات احلصول عىل
الدرجة للك برناجم.

مجموعة املهارات العامة (  0-3ساعات معتمدة)
عدد الساعات املعمتدة املطلوبة ملجموعة املهارات العامة (  0-3ساعات
معمتدة) وفقا للربناجم ،وميكن أن تؤخذ  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف مجموعة املهارات العامة ،مبا يف ذلك:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  CMPS 185أساسيات األمن السيرباين
•  DAWA 114مهارات دعوية ُمعارصة
•  DAWA 204مناجه البحث العيمل
•  DAWA 205مدارس الفكر اإلساليم
•  DAWA 302أديان العامل (دراسات مقارنة)
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الفصل 12

• باكلوريوس العلوم يف اإلحصاء
• باكلوريوس العلوم يف علوم الرياضة
• باكلوريوس العلوم يف علوم الرياضيات

الكليات ،واألقسام األكاديمية ،والدرجات العلمية
كلية اآلداب والعلوم

توفر لكية اآلداب والعلوم التخصصات الفرعية التالية:
• ختصص فريع يف اللغة العربية
• ختصص فريع يف العلوم البيولوجية
• ختصص فريع يف الكميياء
• ختصص فريع يف اجليولوجيا
• ختصص فريع يف اللغة اإلجنلزيية
• ختصص فريع يف الرتمجة
• ختصص فريع يف اللغة الفرنسية
• ختصص فريع يف اللغة االسبانية
• ختصص فريع يف اللغة الرتكية
• ختصص فريع يف التارخي
• ختصص فريع يف الفلسفة
• ختصص فريع يف الشؤون الدولية
• ختصص فريع يف السياسات والتخطيط والتمنية
• ختصص فريع يف االعالم
• ختصص فريع يف اإلحصاء
• ختصص فريع يف عمل االجمتاع
• ختصص فريع يف عمل النفس

قسم البنني ،ممر  ،2مكتب العميد
اهلاتف)+ 974( 4500 - 4403 :
الربيد اإللكرتوينcas@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences :
B111

العميد
راشد الكواري
العميد املساعد لشؤون البحوث والدراسات العليا
امحد ابراهمي أبوشوك
العميد املساعد للشؤون األكادميية
عبدالنارص صاحل اليافيع
العميد املساعد لشؤون الطالب
منرية عبد اهلل راشد السبييع

قسم اللغة العربية وآدابها

معلومات عن الكلية

مبىن البنات الرئييس  -غرفة 112
اهلاتف00974 4403 48594820 :

تحمط لكية اآلداب والعلوم إىل توفري أسس لعملية التعلمي املتقدم ،والبحوث
األاكدميية عالية اجلودة ،والرباجم التعلميية اليت تهسم يف تطوير وتقدم
الفكر البرشي ،والقمي واالحتياجات املجمتعية املتغرية للقرن  .21وتقدم لكية
اآلداب والعلوم مجموعة متنوعة من الرباجم األاكدميية عالية اجلودة يف لك
من اآلداب والعلوم هبدف حتقيق رسالة اجلامعة يف جمال التعلمي والبحث
واخلدمة املجمتعية .وتكرس اللكية جهودها لتعزيز ونرش املعرفة من خالل
البحث والتعلمي عايل اجلودة ،والتفكري النقدي والتعلمي العاملي ،وخدمة
املجمتع .مكا ترىع لكية اآلداب والعلوم بيئة منفتحة ودامعة للتعمل هبدف
جذب هيئة طالبية متنوعة وأعضاء هيئة تدريس ملزتمني بالمتزي البحيث
واالمتياز يف التدريس.

الربيد اإللكرتوينheaddeparabic@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/arabic :
رئيس القسم
رشيد بوزيان

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
سالمة عبد اهلل السويدي ،مرمي النعيمي ،رشيد بوزيان ،مبارك حنون ،مراد
مربوك ،حافظ إمساعييل ،هيمث رسحان ،مراد عبدالرمحن مربوك

الدرجات العلمية

تقدم لكية اآلداب والعلوم براجم درجة الباكلوريوس التالية:
• باكلوريوس اآلداب يف اللغة العربية
• باكلوريوس اآلداب يف األدب اإلجنلزيي واللسانيات
• باكلوريوس اآلداب يف التارخي
• باكلوريوس اآلداب يف الشؤون الدولية
• باكلوريوس اآلداب يف اإلعالم
• باكلوريوس اآلداب يف السياسات والتخطيط والتمنية
• باكلوريوس اآلداب يف عمل النفس
• باكلوريوس اآلداب يف اخلدمة االجمتاعية
• باكلوريوس اآلداب يف عمل االجمتاع
• باكلوريوس العلوم يف العلوم البيولوجية
• باكلوريوس العلوم يف الكميياء
• باكلوريوس العلوم يف العلوم البيئية

أستاذ مشارك
فامطة السويدي ،حبيب بوهرور ،عبدالسالم حامد ،محمود اجلامس ،امتنان
الصامدي ،لؤي خليل ،عبدالقادر فيدوح ،حمروس السيد يوسف دمحم،
عبداهلل عيل عبداهلل اهلتاري ،عبداحلق بلعابد ،حنان الفياض ،أمحد حليب،
معاد عبداللطيف ،مصطىف بوعناين ،أمحد نتوف
أستاذ مساعد
هيا الدرمه ،نورة فرج ،هنادي منصور ،دمحم مصطىف سلمي ،أمحد حايج
صفر ،صيتة عيل العذبه ،عادل فتيح ،معرو مدكور ،منرية القنوين ،محمود
دمحم نارص حكيل ،دمحم احملجري ،فالح نصيف ،سلجوق خوجا ،هدى
المشري ،لولوة العبداهلل
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الفرص
سوف يمتكن خرجيو قسم اللغة العربية من تلبية احتياجات سوق العمل
واملجمتع القطري ،وخصوصا يف املجاالت اآلتية:
• مساعد تدريس يف اجلامعة.
• التدريس يف املجال الرتبوي.
• العمل يف الصحافة الورقية واإللكرتونية.
• العمل فيوسائل اإلعالم والتواصل .
• التدقيق اللغوي يف مؤسسات األخبار ،والوزارات العامة ،واملنمظات
احلكومية األخرى.
• العمل يف مراكز اإلبداع األديب.
• إدارة األنشطة الثقافية يف األندية أو أي حقل يتطلب التفكري النقدي.
• العمل يف جمال العالقات العامة والسلك الدبلومايس.

احملاضرون
رضوان املنييس ،إبراهمي عامر ،عيل فتح اهلل ، ،صائل شديد ،يرسي
الصاوي ،رايم أبو هشاب ،حيىي املهدي ،عائشة احلزناب ،متارض احلزناب

نبذة عن قسم اللغة العربية وآدابها
 الرؤية :يتطلع قسم اللغة العربية إىل أن يتب ّوأ التخصص يف اللغة العربية وآداهبا
مزنلة مرموقة بني سائر التخصصات مبا حيققه من مستوى عايل من
اجلودة يف التدريس والبحث وخدمة اجلامعة واملجمتع  ،مواكبا التطورات
احلاصلة يف املجاالت التعلميية والرتبوية اليت تقوده إىل االعمتاد
األاكدميي يف جماالت التكوين املعريف والبحث العيمل واكتساب املهارات
اللغوية ،من أجل خترجي جيل من املتعملني اجلادين وخنب من الرواد
والقادة واملفكرين ،املؤهلني خلدمة لغهتم ووطهنم وأمهتم ،منفتحني عىل
ثقافة اآلخر وحضارته ،مسلحني بأدوات احلوار والتواصل مع اإلنسان
واآللة.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية ،اجتياز اختبار قبول كتايب واجتياز املقابلة الخشصية.

 الرسالة :تمتثل رسالة قسم اللغة العربية يف إعداد متخصصني يف الدراسات
األدبية واللغوية ،مزودين باملهارات التواصلية الاكفية ،ومؤهلني لتطبيق
هذه املعارف واخلربات يف جماالت البحث ولك ميادين العمل اليت تتطلب
توظيف العربية وآداهبا وتقنياهتا ،مستوعبني تراث األمة ،ومنفتحني عىل
مناجه اآلخرين ومدارهسم ،مع ترسيخ قمي املواطنة وتمنية مهارات التفكري
ّ
والتعل الذايت والعمل بروح الفريق.
الناقد

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط اآليت:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس،
مبا فهيا إعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

األهداف
هيدف برناجم اللغة العربية إىل مساعدة الطالب عىل:
جتويد معلية التعلمي واالرتقاء بالتكوين العيمل التخصيص
تطوير املهارات اللغوية والتواصلية مبا يعزز الطاقات اإلبداعية وصقلها
لدى الطالب
إكساب املهارات األدبية والنقدية وتمنيهتا يف بيئة تقوم عىل التعمل الذايت
والتعاوين.
تمنية روح االعزتاز باللغة العربية والرتاث العريب اإلساليم.
فهم مهادات الثقافة العربية واإلسالمية خارج بالد العرب
تمنية ثقافة احلوار واالنفتاح عىل اآلخر وحضارته .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اللغة العربية
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال ختصص
اللغة العربية ،تتضمن ما يأيت:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
اإلجبارية.
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات مسار التخصص الدقيق.
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات االختيارية احلرة.

مخرجات التعلم
عند االنهتاء من دراسة مقررات الربناجم ،فإنه من املتوقع أن يكون الطالب
قادرًا عىل أن:
ُيظهر كفاية عالية يف استعامل اللغة العربية يف جماالت القراءة والكتابة
والبحث العيمل .
ّ
ريا يف التعبري عن حاجات املجمتع
يوظف اللغة العربية كتابة وقراءة وتفك ً
احمليل والعريب واإلساليم.
حيسن استخدام مصادر الرتاث اللغوي واألديب من خالل أنشطة عملية
متنوعة.
ميزي عصور األدب العريب واجتاهاته الفنية املختلفة.
يستوعب املهاد التارخيي والنظري واملادي لعالقة الثقافة العربية بالثقافات
اإلنسانية
ميزي املدارس اللسانية ونظرياهتا وتطبيقاهتا.
يطبق املهارات املكتسبة يف البحث والتحليل والنقد واملقارنة.

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 109مهارات لغوية
•  ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية.
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•  ARAB 419اللسانيات املقارنة
•  ARAB 493خربات متاكملة يف اللغة

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

متطلبات اللغة ( 3ساعة معتمدة)
•  TURK 101لغة تركية 1
• ARAB 271لغة فارسية 1
•  ARAB 273لغة عربية

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات.

املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق في اللغة  6( 1ساعات
معتمدة)
•  ARAB 225األدب الشعيب القطري
•  ARAB 262عمل العروض و موسيقا الشعر
•  ARAB 352فقه اللغة
•  ARAB 354عمل الداللة
•  ARAB 355اللسانيات التطبيقية

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة األوىل
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة

املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق في اللغة  3( 2ساعات
معتمدة)
• ARAB 412قراءات يف الرتاث اللغوي
•  ARAB 434االسترشاق ونقده
•  ARAB 464اللسانيات االجمتاعية
•  ARAB 491قضايا يف الفكر العريب املعارص

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة.
متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية ( 33ساعة معتمدة)
•  ARAB 213حنو 1
•  ARAB 218الرصف
•  ARAB 221الشعر العريب القدمي 1
•  ARAB 224النرث العريب القدمي
•  ARAB 261البالغة العربية
•  ARAB 319حنو 2
•  ARAB 331النقد العريب القدمي
•  ARAB 351مدخل إىل عمل اللسانيات
•  ARAB 381الشعر العريب احلديث واملعارص
•  ARAB 481النقد األديب احلديث
•  ARAB 483األدب املقارن

مسار التخصص الدقيق في األدب ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات
مسار التخصص الدقيق يف االدب مبا يتضمن ما ال يقل عن  15ساعة
معمتدة من املقررات اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق يف االدب و6
ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق يف االدب
 1و 3ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق يف
االدب  ،2مكا هو مفصل أدناه.
وجيب عىل الطلبة اجتياز  18ساعة معمتدة بنجاح من مقررات متطلبات
التخصص الرئييس قبل التجسيل يف مقررات مسار التخصص الدقيق.

مسار التخصص الدقيق في اللغة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات
مسار التخصص الدقيق يف اللغة مبا يتضمن ما ال يقل عن  15ساعة
معمتدة من املقررات اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق يف اللغة و6
ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق يف اللغة
 1و 3ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق يف
اللغة  ،2مكا هو مفصل أدناه.

املقررات اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق في األدب ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املقررات
اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق يف األدب مبا يتضمن  6ساعات
معمتدة من مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص الدقيق يف األدب 1
أو  6ساعات معمتدة من مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص الدقيق
يف األدب  2مكا هو مفصل أدناه:
•  ARAB 326حتليل النص األديب
•  ARAB 391البحث األديب :مصادره ومناجهه
•  ARAB 492خربات متاكملة يف األدب

وجيب عىل الطلبة اجتياز  18ساعة معمتدة بنجاح من مقررات متطلبات
التخصص الرئييس قبل التجسيل يف مقررات مسار التخصص الدقيق.
املقررات اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق في اللغة ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املقررات
اإلجبارية ملسار التخصص الدقيق يف اللغة مبا يتضمن  3ساعات
معمتدة من املجموعة الفرعية “متطلبات اللغة” مكا هو مفصل أدناه:
•  ARAB 375عمل األصوات
•  ARAB 392عمل الرتاكيب

متطلبات اللغة ملسار التخصص الدقيق في األدب  6( 1ساعات
معتمدة)
•  ARAB 271لغة فارسية 1
•  ARAB 372لغة فارسية 2

85

اخلطة الدراسية

متطلبات اللغة ملسار التخصص الدقيق في األدب  6( 2ساعات
معتمدة)
•  TURK 101لغة تركية 1
•  TURK 201لغة تركية 2

برنامج بكالوريوس (اللغة العربية) في (مسار التخصص :اللغة)
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق في األدب  6( 1ساعات
معتمدة)
•  ARAB 223الشعر العريب القدمي 2
•  ARAB 225األدب الشعيب القطري
•  ARAB 262عمل العروض وموسيقا الشعر
•  ARAB 382الرسديات احلديثة
•  ARAB 482األدب املعارص يف اخلليج

خريف

املقررات االختيارية ملسار التخصص الدقيق في األدب  3( 2ساعات
معتمدة)
•  ARAB 327قراءات حديثة يف الرتاث األديب
•  ARAB 434االسترشاق ونقده
•  ARAB 484عمل االجمتاع األديب
•  ARAB 491قضايا يف الفكر العريب املعارص

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 110

لغة إجنلزيية 1

3

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

متطلب عام

3

ARAB 109

مهارات لغوية

3

ARAB 221

الشعر العريب القدمي 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ENGL 111

ربيع

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ختصص فريع متاح للقبول يف اجلامعة خبالف
التخصص الفريع يف اللغة العربية .إذا اكن التخصص الفريع املختار
يتطلب أقل من  24ساعة معمتدة ،فيجب عىل الطالب دراسة مقررات
اختيارية حرة إضافية الستمكال متطلبات  24ساعة معمتدة.

الساعات
املعتمدة

15

لغة إجنلزيية 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

ARAB 110

مقدمة لدراسة األدب وفنونه

3

ARAB 213

حنو 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

مقررات اختيارية حرة ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  6ساعات معمتدة من املقررات من خارج
ختصص اللغة العربية.

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

ARAB 218

الرصف

3

ARAB 331

النقد العريب القدمي

3

ARAB 224

النرث العريب القدمي

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام

3

ARAB 261

البالغة العربية

3

ARAB 319

حنو 2

3

ARAB 351

مدخل إىل عمل اللسانيات

3

ARAB 481

النقد األديب احلديث

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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اخلطة الدراسية
برنامج بكالوريوس (اللغة العربية) في (مسار التخصص:
األدب)

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

ختصص فريع 1

3
3

خريف

ARAB 392

عمل الرتاكيب

ARAB

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
اللغة

3

ARAB 483

األدب املقارن

3

ختصص الفريع 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الفصل
الدراسي
خريف

15

ARAB

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
اللغة 1

Turk 101

لغة تركية 1

3

ARAB 375

عمل األصوات

3

ختصص فريع 3

3

ختصص فريع 4

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

3

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ARAB 419

اللسانيات املقارنة

3

ARAB 381

الشعر العريب احلديث واملعارص

3

ختصص فريع 5

3

ختصص فريع 6

مقرر اختياري حر 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ARAB

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
اللغة 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ARAB 109

مهارات لغوية

3

ARAB 221

الشعر العريب القدمي 1

3
15

لغة إجنلزيية 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

ARAB 110

مقدمة لدراسة األدب وفنونه

3

ARAB 213

نحو 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

15

ARAB 493

ختصص فريع 8

متطلب عام

3

ربيع

3

خربات متاكملة يف اللغة

مقرر اختياري حر 2

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

ARAB 218

الرصف

3

ARAB 331

النقد العريب القدمي

3

ARAB 224

النرث العريب القدمي

3

3

3

ختصص فريع 7

ENGL 110

لغة إجنلزيية 1

3

ENGL 111

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
متطلب عام

3

ARAB 391

البحث األديب :مصادره ومناجهه

3

ARAB 319

حنو 2

3

ARAB 351

مدخل إىل عمل اللسانيات

3

ARAB 481

النقد األديب احلديث

3

3
3

ربيع

3
15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

ختصص فريع 1

3
3

خريف

ARAB 261

البالغة العربية

ARAB

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
األدب 1

3

ARAB 483

األدب املقارن

3

ختصص الفريع 2

3

ربيع

التخصص الفرعي في اللغة العربية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني يف التجسيل بالتخصص الفريع يف اللغة العربية
اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما يأيت :
• حد أدىن  12ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع اإلجبارية يف
اللغة العربية
• حد أدىن  12ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع االختيارية يف
اللغة العربية

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ARAB

يقدم التخصص الفريع يف اللغة العربية للطلبة املجسلني يف التخصصات
الرئيسية األخرى عدا ختصص اللغة العربية .ويوفر التخصص الفريع يف
اللغة العربية للطلبة قد ًرا جي ًدا من اخلربة واملعرفة باللغة العربية وآداهبا عرب
مقررات اختيارية ممزية.

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
األدب 1

3

ARAB 271
OR
TURK 101

لغة فارسية 1

3

ARAB 326

حتليل النص االديب

3

ختصص فريع 3

3

أو
لغة تركية 1

ختصص فريع 4

متطلبات التخصص الفرعي اإلجبارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مقررات متطلبات
التخصص الفريع:
•  ARAB 213حنو 1
•  ARAB 218الرصف
•  ARAB 221الشعر العريب القدمي 1
•  ARAB 261البالغة العربية

3
15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املجموعة
االختيارية للتخصص الفريع يف لغة عربية  ،1وما ال يقل عن  6ساعات
معمتدة من املجموعة االختيارية للتخصص الفريع يف لغة عربية .2

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ARAB 372
OR
TURK 201

لغة فارسية
أو
لغة تركية 2

3

ARAB 381

الشعر العريب احلديث واملعارص

3

ختصص فريع 5

3

ختصص فريع 6

مقرر اختياري حر 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ARAB 492

ربيع

3
3
15

خربات متاكملة يف االدب

3

مقرر اختياري ملسار التخصص يف
االدب 2

3

ختصص فريع 7
ختصص فريع 8

مقرر اختياري حر 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اجملموعة االختيارية للتخصص الفرعي في اللغة العربية  6 ( 1ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املجموعة
االختيارية للتخصص الفريع يف اللغة العربية اآلتية:
•  ARAB 262عمل العروض وموسيقا الشعر
•  ARAB 319حنو 2
•  ARAB 351مدخل إىل عمل اللسانيات
•  ARAB 352فقه اللغة
•  ARAB 354عمل الداللة
اجملموعة االختيارية للتخصص الفرعي في لغة عربية  6 ( 2ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية للتخصص الفريع التالية:
•  ARAB 223الشعر العريب القدمي 2
•  ARAB 331النقد العريب القدمي
•  ARAB 381الشعر العريب احلديث واملعارص
•  ARAB 481النقد األديب احلديث
•  ARAB 482األدب املعارص يف اخلليج
•  ARAB 483األدب املقارن

3
3
3
15

التخصص الفرعي في اللغة التركية

يقدم التخصص الفريع يف اللغة الرتكية للطلبة املجسلني يف التخصصات
88
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الرئيسة ،ويوفر هلم قد ًرا من اخلربة واملعرفة باللغة الرتكية وآداهبا عرب
مقررات إجبارية واختيارية ممزية.

أستاذ مشارك
درويش العامدي ،عيل االدرييس ،رضوان أمحد ،إيريين ثيودوروبولو ،ميىن
صابر ،إييل الربادي

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل الطالب املتقدمني للتخصص الفريع يف اللغة الرتكية تلبية متطلبات
جامعة قطر للقبول يف التخصص الفريع باإلضافة إىل اجتياز امتحان
القبول (اختبار حتديد املستوى) .ويمت القبول عىل أساس تنافيس وبناء عىل
قرار اللجنة املختصة بالقبول عىل مستوى الربناجم/اللكية.

أستاذ مساعد
إميان مصطفوي ،جوليتا ساد الوس ،مارك اندرو سكوت ،مايلك اندرو
جروسفالد ،طارق خويلة ،توماس روس جريفني ،تريستان ماجور ،فالدميري
كوليكوف ،أميي كريمساس ،إيرين اكري ،نقاء عباس ،رمي شقراوي ،ألكساندر
ستيفيك

التخصص الفرعي في اللغة التركية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني يف التجسيل بالتخصص الفريع يف اللغة الرتكية
اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،موزعة اكآليت:
• حد أدىن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع اإلجبارية يف
اللغة الرتكية
• حد أدىن  6ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع االختيارية يف
اللغة الرتكية

محاضر
إجالل أمحد ،جون هريلهيي ،خابيري ماسيس ،مكال صاحلي
مساعد تدريس
عفراء حسن اخللييف ،فامطة العبد اهلل ،نورة الكعيب ،عفراء مبارك
القحطاين ،زهيه املري ،رمي العامري ،دانة العذبة

متطلبات التخصص الفرعي اإلجبارية ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة من مقررات متطلبات
التخصص الفريع اإلجبارية:
•  TURK 101تريك 1
•  TURK 111جوانب من الثقافة الرتكية
•  TURK 201تريك 2
•  TURK 211مدخل إىل األدب الرتيك
•  TURK 302القراءة والتحدث باللغة الرتكية
•  TURK 303الكتابة باللغة الرتكية

نبذة عن قسم األدب اإلجنليزي واللسانيات

ميا عايل اجلودة يمتحور حول
يوفر قسم األدب اإلجنلزيي واللسانيات تعل ً
الطالب مضن بيئة إجيابية تجشع عىل التعمل والبحث ،حيث يكتسب الطالب
معرفة واسعة باألدب اإلجنلزيي وعمل اللسانيات ،وميكهنم فميا بعد اختيار
تعميق معارفهم ومهاراهتم بالتخصص يف أحد هذين املسارين .يؤهل هذا
الربناجم اخلرجيني ملواجهة حتديات حياهتم املهنية ،ويعزز وعهيم وتقديرمه
للقمي اإلنسانية واألدب ،وثقافة ولغة اآلخرين.

بكالوريوس اآلداب في األدب اإلجنليزي واللسانيات

متطلبات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املجموعة
االختيارية للتخصص الفريع.
•  TURK 401تركيا احلديثة :من اإلمرباطورية إىل األمة
•  TURK 402االسمتاع واحملادثة باللغة الرتكية
•  TURK 403اللغة الرتكية لملختصني
•  TURK 404موضوعات يف األدب والثقافة الرتكيني

األهداف
هيدف ختصص األدب اإلجنلزيي واللسانيات إىل:
• متكني الطالب من تطوير مهارات التواصل الف ّعالة مع اآلخرين.
• مساعدة الطالب عىل إدراك أمهية تنوع اللغات والثقافات حول العامل.
• تعريف الطالب بعمل اللغويات ،وفروعه ،وجماالت تطبيقه وكذلك مدى ارتباطه
بالتخصصات األخرى.
• تعريف الطالب مبختلف األنواع األدبية للغة اإلجنلزيية يف األطر التارخيية
والثقافية والفنية املختلفة.
• تطوير مهارات التفكري النقدي لدي الطالب وتعزيز قدرهتم عىل اجلدل دفاعًا
عن آراهئم باالستناد إىل املنطقة

قسم األدب اإلجنليزي واللسانيات
مبىن البنات الرئييس ،غرفة ( -145قسم البنات)
اهلاتف)974+( 4403 4905-4917 :
الربيد اإللكرتوينm.gammaz@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/english/index.php :

مخرجات التعلم
• الرتكزي عىل مهارات القراءة ،والتواصل والكتابة بوضوح يف اللغة
اإلجنلزيية.
• تطبيق أدوات التحليل اللغوي عىل اللغة اإلجنلزيية وغريها من اللغات.
• فهم العالقة ومدى تأثر اللغة واألدب يف أطرها االجمتاعية ،والثقافية
والنفسية.
• حتليل األنواع األدبية اهلامة يف السياقات التارخيية ،واالجمتاعية والفكرية.
• الرتكزي عىل اكتساب املعرفة النظرية يف استخدام الطرق العملية لدراسة
األدب واللغويات.

رئيس القسم
طارق خويلة
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
هيفاء البوعينني،

الفرص
هناك العديد من الفرص أمام خرجيي ختصص األدب اإلجنلزيي وعمل
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اللسانيات للعمل مكدرسني ومرتمجني ويف جمال اإلعالم .مكا ميكهنم
أن يعملوا أيضا يف املؤسسات اإلعالمية :الصحف ،واإلذاعة والتلفزيون.
وكذلك يف املنمظات غري احلكومية ،والقطاع اخلاص ،وواكالت املعونة
والتمنية الدولية ،واخلدمات املجمتعية ،واملنمظات االجمتاعية ،ومؤسسات
البحث .مكا يؤهلهم هذا التخصص ملتابعة الدراسات العليا يف جماالت
األدب واللسانيات والرتمجة.

جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية
والرياضيات
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام
يف الهشادة الثانوية وحصول عىل درجة ال تقل عن  61يف التوفل عىل
اإلنرتنت ( )iBTأو درجة  5.5يف اختبار كفاءة اللغة اإلجنلزيية (.)IELTS
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني احلصول عىل درجة أعىل من
النسبة املوئية احملددة يف اختبار القبول واملقابلة الخشصية اليت جيرهيا
القسم اجتياز اختبار قبول كتايب واجتياز املقابلة الخشصية.

مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 27ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  ENGL 153كتابة مقال 2
•  ENGL 155مقدمة يف اللغة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ENGL 157مقدمة يف اللسانيات
•  ENGL 158مقدمة يف األدب 2
•  ENGL 208النقد األديب
•  ENGL 226تارخي اللغة اإلجنلزيية
•  ENGL 230الكتابة املهنية
•  ENGL 499مرشوع خترج(املهارات املتاكملة)

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اللغة اإلجنليزية

جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اللغة اإلجنلزيية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس االجبارية.
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات مسار التخصص ومقررات
مسار التخصص االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

مسار التخصص في اللسانيات ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص و 15ساعة معمتدة حكد أدىن من املقررات
االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في اللسانيات ( 9ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص.
•  ENGL 216عمل االصوات واألصوات الكالمية
•  ENGL 301عمل النحو يف اللغة اإلجنلزيية
•  ENGL 303عمل اللغة االجمتايع

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 150كتابة املقال 1
•  ENGL 151االستيعاب القرايئ املتقدم
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

املقررات االختيارية ملسار التخصص في اللسانيات ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املقررات
االختيارية ملسار التخصص يف اللسانيات من مجموعات حمددة .جيب
عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة يف لك من املجموعات التالية :اللغة
يف خمتلف التخصصات ،واللغة وعمل النفس ،واللغة واملعاين ،وأساليب
البحث ،ومجموعة مواضيع اللسانيات اخلاصة.

مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية
والسلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه

مجموعة اللغة في مختلف التخصصات( 3ساعات معتمدة)
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•  ENGL 328الدراما
•  ENGL 330القصة القصرية
•  ENGL 332الرواية

•  ENGL 209اللغة واملجمتع
•  ENGL 213اللغة والثقافة
•  ENGL 233اللغة واحلاسوب
•  ENGL 234اللغة والنوع

مجموعة مواضيع األدب اخلاصة ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 400األدب النسوي
•  ENGL 402النص والفيمل
•  ENGL 404احلداثة
•  ENGL 406ما بعد احلداثة
•  ENGL 408أدب ما بعد االستعامر
•  ENGL 424الدراما احلديثة
•  ENGL 426أدب األطفال
•  ENGL 428مواضيع يف األدب
•  ENGL 448دراسة مستقلة

مجموعة اللغة وعلم النفس ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 305تعمل اللغة األوىل
•  ENGL 307عمل اللغة النفيس
•  ENGL 309اكتساب اللغة الثانية
مجموعة اللغة واملعاني ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 319عمل الداللة
•  ENGL 327حتليل اخلطاب
مجموعة أساليب البحث ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 401علوم الكالم
•  ENGL 403أساليب البحث امليداين

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة )
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم اللغة اإلجنلزيية التجسيل يف أي ختصص
فريع داخل اجلامعة .إذا قام الطلبة بالتجسيل يف ختصص فريع ساعاته
املعمتدة أقل من  24ساعة  ،فيجب علهيم دراسة مقررات إضافية مكقررات
اختيارية حرة الستمكال متطلبات  24ساعة معمتدة.

مجموعة مواضيع اللسانيات اخلاصة ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 423ندوة يف عمل اللغة
•  ENGL 425مواضيع يف اللسانيات
•  ENGL 448دراسة مستقلة

املقررات االختيارية احلرة (إذا انطبق ) (  12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املقررات
االختيارية احلرة من خارج التخصص الرئييس والفريع للغة اإلجنلزيية

مسار التخصص في األدب ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص و 15ساعة معمتدة حكد أدىن من املقررات
االختيارية ملسار التخصص.

اخلطة الدراسية
برنامج بكالوريوس (االدب االجنليزي و اللسانيات) في (مسار
التخصص :اللسانيات)

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في األدب ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص.
•  ENGL 220األدب األمرييك
•  ENGL 302األدب املقارن
•  ENGL 304شكسبري

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

املقررات االختيارية ملسار التخصص في األدب ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املقررات
االختيارية ملسار التخصص يف االدب من مجموعات حمددة .جيب عىل الطلبة
اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف لك من املجموعات التالية :الفرتة
األدبية ،والنوع األديب ،ومجموعة مواضيع األدب اخلاصة.

خريف

مجموعة الفترة األدبية ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 306أدب القرون الوسىط
•  ENGL 308من عرص الهنضة اىل االصالح
•  ENGL 314من العرص االغسطيس إىل الرومانيس
•  ENGL 324االدب الفكتوري
•  ENGL 393أدب القرن العرشين

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 150

كتابة املقال 1

3

ENGL 151

االستيعاب القرايئ املتقدم

3

ENGL 155

مقدمة يف اللغة

3

ENGL 156

مدخل إىل األدب 1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

مجموعة النوع األدبي ( 3ساعات معتمدة)
•  ENGL 326الشعر

15

ENGL 153

كتابة املقال 2

3

ENGL 157

مقدمة يف اللسانيات

3

ENGL 158

مقدمة يف األدب 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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الساعات
املعتمدة

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ENGL 230

الكتابة املهنية

3

ENGL 208

النقد األديب

3

ENGL 216

عمل االصوات و األصوات الكالمية

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ENGL 226

ربيع

الفصل
الدراسي

تارخي اللغة اإلجنلزيية
مقرر من مجموعة اللغة يف خمتلف
التخصصات

3

متطلب عام

3

ENGL 499

ربيع

3
15

مرشوع خترج (املهارات املتاكملة)

3

مقرر من مجموعة مواضيع اللسانيات
اخلاصة

3

مقرر ختصص فريع 7

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

متطلب عام

3

15

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 301

عمل النحو يف اللغة اإلجنلزيية

3

مقرر من مجموعة عمل النفس واللغة

3

مقرر ختصص فريع 1

3

مقرر ختصص فريع 2

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام
متطلب اختياري حر

مقرر ختصص فريع 8

الساعات
املعتمدة

ENGL 303

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

عمل اللغة االجمتايع
مقرر من مجموعة اللغة واملعاين

3

مقرر ختصص فريع 3

3

مقرر ختصص فريع 4

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

15
3

15

اخلطة الدراسية
برنامج بكالوريوس (االدب االجنليزي و اللسانيات) في
(مسار التخصص :األدب)

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

خريف

مقرر ختصص فريع 5

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

مقرر من مجموعة أساليب البحث

3

مقرر ختصص فريع 6

خريف

15
3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 150

كتابة املقال 1

3

DAWA 151

االستيعاب القرايئ املتقدم

3

ENGL 155

مقدمة يف اللغة

3

ENGL 156

مدخل إىل األدب 1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

ربيع

15

ENGL 153

كتابة املقال 2

3

ENGL 157

مقدمة يف اللسانيات

3

ENGL 158

مقدمة يف األدب 2

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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الساعات
املعتمدة

15
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السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ENGL 230

الكتابة املهنية

3

ENGL 208

النقد األديب

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

ربيع

15

متطلب اختياري حر

3

ENGL 220

األدب األمرييك

3

مقرر ختصص فريع 1

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ENGL 499

ربيع

مرشوع خترج (املهارات املتاكملة)
مقرر من أي مجموعة من مجموعات
املقررات االختيارية ملسار التخصص
األدب

3

رمز املقرر
ENGL 302

األدب املقارن

3

ENGL 304

شكسبري

3

مقرر ختصص فريع 2

3

مقرر ختصص فريع 3

3

متطلب عام

3
15

مقرر من مجموعة الفرتة األدبية

3

مقرر من مجموعة النوع األديب

3

مقرر ختصص فريع 4

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر

3
15
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3

مقرر ختصص فريع 8

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

عنوان املقرر

15
3

مقرر ختصص فريع 7

15

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

3

ENGL 226

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

مقرر ختصص فريع 5

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

مقرر من أي مجموعة من مجموعات
املقررات االختيارية ملسار التخصص
يف األدب

مقرر ختصص فريع 6

تارخي اللغة اإلجنلزيية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

مقرر من مجموعة مواضيع االدب اخلاصة

3

3

3

ربيع

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

15

التخصص الفرعي للغة اإلجنليزية

العربية/اإلجنلزيية .ويقدم هذا التخصص الفريع خربة معلية يف ترمجة
النصوص مضن أنواع خمتلفة من اللغة اإلجنلزيية إىل العربية وبالعكس.
وهيدف التخصص الفريع إىل تطوير ويع الطلبة بالتحديات الثقافية
واللغوية املتعلقة بالرتمجة وكذلك إعدادمه ملتابعة درجات عملية عليا يف
هذا املجال.

يقدم التخصص الفريع يف اللغة اإلجنلزيية مجموعة متنوعة من املقررات
يف الكتابة واألدب وعمل اللسانيات واليت متكن الطلبة من تطوير مهارات
التواصل املتقدمة ومهارات التفكري النقدي وتقدير تنوع اللغات والثقافات.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل الطلبة استيفاء الرشوط واملستندات املطلوبة إلعالن التخصص
الفريع من مضهنا من مضهنا حصول عىل درجة ال تقل عن  500يف
اختبار اللغة اإلجنلزيية لكغة أجنبية  TOEFLأو درجة  5.5يف اختبار
كفاءة اللغة اإلجنلزيية (.)IELTS
ويمت القبول بناءا عىل القدرة االستيعابية للتخصص.

متطلبات القبول في تخصص الترجمة الفرعي:
• جيب عىل الطلبة احلصول عىل درجة  500يف (  )TOEFLأو ما
يعادهلا.
• اجتياز اختبار القبول بالقسم.
التخصص الفرعي في الترجمة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني بدراسة التخصص الفريع يف الرتمجة اجتياز
ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف املتطلبات الفرعية االجبارية
• اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات الفرعية االختيارية

التخصص الفرعي في اللغة اإلجنليزية ( 24ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز  24ساعة معمتدة للراغبني بدراسة التخصص
الفريع يف اللغة اإلجنلزيية ،مبا يف ذلك ما ييل:
•  15ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الفريع
•  9ساعات ساعة معمتدة من مقررات التخصص الفريع االختيارية

املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الترجمة ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف املقررات
االجبارية الفرعية املطلوبة:
•  TRAN 201مبادئ واسرتاتيجيات الرتمجة
•  TRAN 202مناذج نظرية ومعلية للرتمجة
•  TRAN 301الرتمجة اإلعالمية 1
•  TRAN 302الرتمجة املتخصصة 1
•  TRAN 303التواصل بني الثقافات

متطلبات التخصص الفرعي ( 15ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع املطلوبة:
•  ENGL 153كتابة املقال 2
•  ENGL 155مقدمة يف اللغة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ENGL 157مقدمة يف اللسانيات
•  ENGL 158مقدمة يف األدب 2

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية
•  TRAN 310قواعد اللغة العربية لملرتمجني
•  TRAN 311قواعد اللغة اإلجنلزيية لملرتمجني
•  TRAN 312املقارنة اللغوية بني العربية واإلجنلزيية
•  TRAN 313حتليل اخلطاب لملرتمجني
•  TRAN 314الرتمجة اإلعالمية 2
•  TRAN 315الرتمجة املتخصصة 2
•  TRAN 401البالغة اخلطابية لملرتمجني

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية:
•  ENGL 209اللغة واملجمتع
•  ENGL 213اللغة والثقافة
•  ENGL 220األدب األمرييك
•  ENGL 230الكتابة املهنية
•  ENGL 234اللغة والنوع
•  ENGL 302األدب املقارن
•  ENGL 303عمل اللغة االجمتايع
•  ENGL 305تعمل اإلجنلزيية لكغة أوىل
•  ENGL 307عمل اللغة النفيس
•  ENGL 309اكتساب اللغة الثانية
•  ENGL 328الدراما
•  ENGL 330القصة القصرية
•  ENGL 400األدب النسوي
•  ENGL 402النص والفيمل
•  ENGL 426أدب األطفال

التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية
هيدف التخصص الفريع يف اللغة الفرنسية إىل بناء وتطوير مهارات
وكفاءات الطالب يف اللغة الفرنسية ،مكا هيدف إىل تعريفهم بالثقافة
الفرنسية وتمنية قدرهتم عىل استيعاب ثقافات ولغات أخرى من أجل
إعدادمه للعيش والعمل يف عامل مرتابط ومنفتح.
شروط القبول في التخصص الفرعي:
جيب عىل الطالب املقدمني للتخصص الفريع يف اللغة الفرنسية تلبية
متطلبات جامعة قطر للقبول يف التخصص الفريع باإلضافة إىل اجتياز
امتحان القبول اختبار حتديد املستوى .ويعترب القبول يف التخصص
الفريع تنافيس وسيكون بناء عىل توصية من قبل اللجنة املختصة

التخصص الفرعي في الترجمة
التخصص الفريع يف الرتمجة مممص لتطوير مهارات الرتمجة للطلبة
الراغبني يف احلصول عىل مستوى متقدم من الكفاءة يف الرتمجة من
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•  SPAN 100أساسيات اللغة اإلسبانية
•  SPAN 110اللغة اإلسبانية – املستوى املتوسط
•  SPAN 111اللغة اإلسبانية – املستوى املتوسط
•  SPAN 200اللغة والثقافة واملجمتع
•  SPAN 210اللغة اإلسبانية  -االتصال الشفوي 1

بالقبول عىل مستوى القسم و/أو اللكية.

1
2

التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطالب إمكال  24ساعة معمتدة من التخصص الفريع مكا
ييل:
•  15ساعة معمتدة (مقررات إجبارية).
•  9ساعات معمتدة (مقررات اختيارية).

املقررات االختيارية ( 9ساعات معتمدة):
جيب عىل الطالب إمكال ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية التالية:
•  SPAN 211اللغة اإلسبانية – االتصال الشفوي 2
•  SPAN 221اللغة اإلسبانية – الكتابة 1
•  SPAN 222اللغة اإلسبانية – الكتابة 2
•  SPAN 310اللغة اإلسبانية – الصوتيات
•  SPAN 311مقدمة يف األدب اإلسباين
•  SPAN 321اللغة اإلسبانية لألمعال

املقررات اإلجبارية ( 15ساعة معتمدة):
جيب عىل الطالب إمكال ما اليقل عن  15ساعة معمتدة يف املقررات
االجبارية التالية:
•  FREN 100أساسيات اللغة الفرنسية
•  FREN 110اللغة الفرنسية – املستوى املتوسط 1
•  FREN 111اللغة الفرنسية – املستوى املتوسط 2
•  FREN 200اللغة والثقافة واملجمتع
•  FREN 210اللغة الفرنسية -االتصال الشفوي 1

قسم العلوم اإلنسانية

املقررات االختيارية ( 9ساعات معتمدة):
جيب عىل الطالب إمكال ما اليقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية التالية:
•  FREN 211اللغة الفرنسية – االتصال الشفوي 2
•  FREN 221اللغة الفرنسية – الكتابة 1
•  FREN 222اللغة الفرنسية – الكتابة 2
•  FREN 310اللغة الفرنسية – الصوتيات
•  FREN 311مقدمة يف األدب الفرنيس
•  FREN 321اللغة الفرنسية لألمعال

املبىن الرئييس للبنات ،غرف  142و ( 143قسم البنات)
املبىن الرئييس للبنني ،قاعة ( 120قسم البنني)
اهلاتف)974+( 4403 - 4704/4705/4700/ :
الربيد اإللكرتوينhumanities.office@qu.edu.qa :
املوقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/humanities/history/ :
index.php
رئيس القسم
دمحم خليفة الكواري

التخصص الفرعي في اللغة اإلسبانية

أعضاء هيئة التدريس

هيدف التخصص الفريع يف اللغة اإلسبانية إىل بناء وتطوير مهارات
وكفاءات الطالب يف اللغة اإلسبانية ،مكا هيدف إىل تعريفهم بالثقافة
اإلسبانية وتمنية قدرهتم عىل استيعاب ثقافات ولغات أخرى من أجل
إعدادمه للعيش والعمل يف عامل مرتابط ومنفتح.

أستاذ
سيف شاهني املرخيي ،إبراهمي دمحم هشداد ،أمحد ابو شوك ، ،خالد
امحد دمحم قطب ،دمحم ماجد محمود ،يوسف بين ياسني ، ،يوسف
العبداهلل ،نظام الشافيع  ،عبدالقادر القحطاين

شروط القبول في التخصص الفرعي:
جيب عىل الطالب املقدمني للتخصص الفريع يف اللغة اإلسبانية تلبية
متطلبات جامعة قطر للقبول يف التخصص الفريع باإلضافة إىل اجتياز
امتحان القبول (اختبار حتديد املستوى) .ويعترب القبول يف التخصص
الفريع تنافيس وسيكون بناء عىل توصية من قبل اللجنة املختصة
بالقبول عىل مستوى القسم و/أو اللكية.

أستاذ مشارك
ماهر أبو منشار ، ،شريين املنشاوي ،نارص عبد الرمحن خفرو ، ،دمحم
معني صادق ،طائف مكال االزهري ،دمحم عادل املنايع ،نارص ابراهمي
سلميان،عبداحلكمي عبداحلق ،ادوارد مود  ،معرو عمثان ،حسام عبد
املعيط  ،طارق دمحم .

التخصص الفرعي في اللغة اإلسبانية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطالب إمكال  24ساعة معمتدة من التخصص الفريع مكا
ييل:
•  15ساعة معمتدة (مقررات إجبارية).
•  9ساعات معمتدة (مقررات اختيارية).

أستاذ مساعد
خالد محد أبا الزمات ،مرمي ابراهمي حسن امحلادي ،دمحم خليفة
الكواري ،بيرت بوالك سربجنر ،امحد جالل بسيوين ،حيىي دمحم غالب،
عصام عياد ،نضال املومين ،دمحم بين سالمة ،رائد هياجنة ،سيد
محمود مريس سعيد

املقررات اإلجبارية ( 15ساعة معتمدة):
جيب عىل الطالب إمكال ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف املقررات
االجبارية التالية:

محاضر
دمحم الزعارير ،حسر اجلبوري ،غامن امحليدي
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• حتليل التطور واخلصائص املختلفة لملجمتعات والثقافات العاملية يف
الفرتات املختلفة من التارخي.
• فهم واستيعاب أثر التفاعل بني احلضارات الكربى مع الرتكزي بشلك
خاص عىل التارخي اإلساليم.
• حتليل أمناط االسمترارية والتغيري يف األحداث التارخيية عرب الفرتات
الزمنية املختلفة.
• مقارنة أوجه التشابه واالختالف يف الظواهر التارخيية
• تفسري احلقائق التارخيية للوصول إىل النتاجئ اهلامة.
• تطوير مهارات مجع املعلومات ،وقدرات التفكري واالستنتاج من خالل
حفص املصادر األولية.

مساعد تدريس
عبد العزيز املنايع ،عبداهلل حيدر ،محد الغضيظ ،مزنه املري ،عال ابو
راجوح ،عبري املغريب.

نبذة عن قسم العلوم اإلنسانية

ُيعد قسم العلوم اإلنسانية أحد األقسام الرائدة يف املنطقة ،ألنه يعمل
جبهد متواصل عىل حتقيق المتزي األاكدميي يف جماالت التدريس
والبحث العيمل ،وكذلك خدمة املجمتع األاكدميي وامجلهور بوجه عام.
وختصصا فرع ًيا
ختصصا رئيس ًيا يف التارخي،
ويقدم القسم حال ًيا
ً
ً
يف الفلسفة .كذلك ،يقدم العديد من املقررات االختيارية يف التارخي،
واجلغرافيا ،والفلسفة .و مينح درجة الباكلوريوس يف التارخي يف قسم
العلوم اإلنسانية جبامعة قطر يه درجة ممتزية تضايه الدرجات اليت
متنحها الرباجم املامثلة يف اجلامعات اإلقلميية.

الفرص
يوفر الربناجم فرص معل للخرجيني يف اهليائت احلكومية مثل الوزارات
واملاكتب الدبلوماسية ،ويف قطاع اإلعالم واهليائت  ،ويف املنمظات غري
احلكومية أيضا مبا يف ذلك الفنادق وواكالت السياحة ودور النرش.
كذلك ،هناك طلب كبري عىل خرجيي هذا القسم للعمل يف املتاحف
واملكتبات ومراكز البحث .مكا تتوافر فرص العمل يف جامعة قطر ،وغريها
من اجلامعات يف الدولة.

إن اهلدف التعليمي الرئييس هلذا القسم هو توفري التعلمي اجلاميع
عايل اجلودة لطلبة مرحلة الباكلوريوس يف جامعة قطر .يمت تزويد طالبنا
باملعارف القمية ،وكذلك بالعديد من املهارات اخلاصة بالتفكري النقدي،
ومهارات حل املشالك ،والتواصل ،والعمل امجلايع وهو ما ميكن طلبتنا
من االستعداد لعملهم يف املستقبل يف القطاعات التعلميية والصناعية
واملهنية.
يعمل يف القسم خنبة ممتزية من أعضاء هيئة التدريس من ذوي املؤهالت
واخلربات العاملية امللزتمون بتطوير تعلمي التارخي واجلغرافيا والتخطيط
العمراين ،والفلسفة من خالل التدريس والبحث .ويشارك أعضاء القسم
ً
أيضا يف املبادرات واملشاريع البحثية ،وذلك هبدف توسيع حدود املعرفة
االنسانية والعملية اليت من شأهنا أن تعود بالنفع عىل دولة قطر والبرشية
مجعاء .وقد مت نرش نتاجئ أحباثهم دول ًيا من خالل طباعهتا وتوزيعها،
وكذلك من خالل املؤمترات الدولية واإلقلميية .عالوة عىل ذلك تلقت بعض
مشاريع أحباث أعضاء هيئة التدريس دمعا من جهات ماحنة حملية
وتعلميية.
يواصل قسم العلوم اإلنسانية تركزيه عىل خدمة املجمتع القطري مبختلف
الطرق واألساليب ،مبا يف ذلك براجم التوعية املجمتعية ،وأنشطة التمنية
املهنية ،والرشااكت التعاونية مع خمتلف قطاعات املجمتع احمليل الوطنية
والدولية.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في التاريخ
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص التارخي ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة من املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف مسار التخصص
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مجموعة متطلبات اللغة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

بكالوريوس اآلداب في التاريخ
األهداف
• تجشيع الطلبة عىل معرفة العالقات بني السبب والنتيجة عىل مر الزمن
وعرب احلضارات باستخدام هنج تسلسيل وموضويع خمتلط.
• توسيع قدرة الطلبة عىل فهم العالقة الزمنية التسلسلية بني اجلغرافيا
والتارخي ،مما يؤدي لفهم االختالفات يف أساليب احلياة ،والثقافات،
وأمناط التفاعالت االجمتاعية.
• تعزيز معرفة الطلبة وفهم لنقاط التحول الكربى يف التارخي.
• حتسني مهارات التواصل لدى الطلبة من خالل تجشيعهم عىل تفسري،
وحتليل ،والدفاع ،وتبين مواقف عرب الكتابة واخلطابة ،استنادا إىل
دراسهتم للتارخي العاملي واإلقليمي.

برنامج املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2

مخرجات التعلم
سيمتكن خرجيو ختصص التارخي من حتقيق خمرجات التعمل التالية:
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•  ENGL 110لغة إجنلزيية
•  ENGL 111لغة إجنلزيية
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
1
2

مسار التخصص ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اختيار واحدة من مسارات التخصص الثالث :ويه
مسار التخصص التارخي اإلساليم ،أو مسار التخصص يف تارخي
أوروبا احلديث  ،أو مسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث..

مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية
والسلوكية

مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
االجبارية ملسار التخصص يف التارخي اإلساليم ،وما ال يقل عن 6
ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص يف التارخي
اإلساليم ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات
االختيارية االضافية ملسار التخصص يف التارخي اإلساليم  ،1وما ال يقل
عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات االختيارية االضافية ملسار
التخصص يف التارخي اإلساليم .2

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب.
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية
والرياضيات

متطلبات مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي االجبارية (3

ساعات معتمدة)
•  HIST 217احلضارة اإلسالمية

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

املقررات االختيارية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي (6
ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية ملسار التخصص يف التارخي اإلساليم :
•  HIST 314التارخي االقتصادي واالجمتايع للعامل اإلساليم
•  HIST 318تارخي األندلس
•  HIST 319تارخي احلروب الصليبية (غزو الفرجنة)
•  HIST 320تارخي احلراكت و املذاهب اإلسالمية
•  HIST 415تارخي العلوم يف اإلسالم
•  HIST 416تارخي الفنون والعامرة اإلسالمية
•  HIST 417موضوعات يف التارخي اإلساليم

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 27ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس االجبارية املطلوبة:
•  HIST 103مقدمة يف التارخي
•  HIST 111تارخي العامل اإلساليم )1187 - 600( 1
•  HIST 121تارخي قطر
•  HIST 131تارخي العامل منذ 1300
•  HIST 204عمل التأرخي
•  HIST 212تارخي العامل اإلساليم )1187-1516( 2
•  HIST 213تارخي العرب احلديث ()1919 1516
•  HIST 370التارخي العريب احلديث منذ عام 1919
•  HIST 407مرشوع التخرج ()Capstone

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي
 3 ( 1ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث االجبارية أو االختيارية.
املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي
 3 ( 2ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف تارخي اوروبا احلديث االجبارية أو االختيارية.

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  HIST 220االمراض الوبائية يف تارخي العامل
•  HIST 334اخلليج العريب يف العصور القدمية
•  HIST 336املرأة يف الرشق األدىن القدمي
•  HIST 380بناء أمرياك احلديثة
•  HIST 390تارخي الصني واليابان احلديث
•  INTA 302سياسات النفط
•  HIST 427األقليات املسملة يف العامل
•  HIST 436تارخي الفكر األورويب يف القرن 20
•  HIST 470التارخي احلديث ألمرياك الالتينية
•  HIST 345الرصاع العريب االرسائييل

مسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
االجبارية ملسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث  ،وما ال يقل عن
 6ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص يف تارخي
اخلليج احلديث  ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات
االختيارية االضافية ملسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث  ،1وما
ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات االختيارية االضافية
ملسار التخصص تارخي اخلليج احلديث .2
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•  HIST 434موضوعات يف التارخي األورويب

متطلبات مسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث االجبارية (3
ساعات معتمدة)
•  HIST 222اخلليج يف العرص احلديث

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا 3 ( 1

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف التارخي اإلساليم االجبارية أو االختيارية.

املقررات االختيارية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث ( 6
ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية ملسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث :
•  HIST 322إيران ودول اجلوار
•  HIST 323عالقات منطقة اخلليج و جنوب آسيا يف التارخي احلديث
واملعارص
•  HIST 324التارخي االقتصادي يف اخلليج
•  HIST 421اخلليج والعامل العريب
•  HIST 425موضوعات يف تارخي اخلليج
•  SOCI 462التغيري يف املجمتع العريب املعارص

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا 3( 2

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف تارخي اخلليج احلديث االجبارية أو االختيارية.

مجموعة متطلبات اللغة ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف واحدة
من مجموعات متطلبات اللغة الثالث اعمتادا عىل مسار التخصص
احملدد .ومجموعات متطلبات اللغة الثالث يه :مجموعة متطلبات اللغة
ملسار التخصص يف التارخي اإلساليم ،مجموعة متطلبات اللغة ملسار
التخصص يف تارخي اخلليج احلديث ،ومجموعة متطلبات اللغة ملسار
التخصص يف تارخي أوروبا.

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج
احلديث  3( 1ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف التارخي اإلساليم االجبارية أو االختيارية.

مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي
( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مجموعة
اللغة الفارسية أو مجموعة اللغة الرتكية

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج
احلديث  3( 2ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف تارخي اوروبا احلديث االجبارية أو االختيارية.

مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في تاريخ اخلليج
احلديث ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مجموعة
اللغة الفارسية أو مجموعة اللغة الرتكية

مسار التخصص في تاريخ أوروبا ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من متطلبات
املقررات االجبارية ملسار التخصص يف تارخي أوروبا  ،وما ال يقل عن
 6ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص يف تارخي
أوروبا ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات االختيارية
االضافية ملسار التخصص يف تارخي أوروبا  ،1وما ال يقل عن  3ساعات
معمتدة من مجموعة املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص يف
تارخي أوروبا .2

مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في تاريخ أوروبا (6

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مجموعة
اللغة الفرنسية أو مجموعة اللغة اإلسبانية

متطلبات مسار التخصص في تاريخ أوروبا االجبارية ( 3ساعات
معتمدة)
•  HIST 231أوروبا والعامل منذ عام 1500

مجموعة اللغة الفارسية ( 6ساعات معتمدة)
•  ARAB 271لغة فارسية 1
•  ARAB 372لغة فارسية 2

املقررات االختيارية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا (  6ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية ملسار التخصص يف تارخي أوروبا :
•  HIST 331اليونان وروما القدمية 1200 ،قبل امليالد إىل  500م
•  HIST 332أوروبا يف العصور الوسىط  -1400 500 ،م
•  HIST 333عرص الهنضة واالصالح 1400-1648 ،
•  HIST 337عرص االستبداد والثورة من  1648إىل 1815
•  HIST 431القومية ونتاجئها من 1815-1914
•  HIST 432أوروبا بني احلربني العامليتني 1914-1945 ،
•  INTA 433أوروبا ،احلرب الباردة والعامل منذ 1945

مجموعة اللغة التركية ( 6ساعات معتمدة)
•  TURK 101لغة تركية 1
•  TURK 201لغة تركية 2
مجموعة اللغة الفرنسية ( 6ساعات معتمدة)
•  FREN 101لغة فرنسية 1
•  FREN 201لغة فرنسية 2
مجموعة اللغة االسبانية ( 6ساعات معتمدة)
•  SPAN 101لغة اسبانية 1
•  SPAN 201لغة إسبانية 2
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•  HIST 320تارخي احلراكت واملذاهب اإلسالمية
•  HIST 322إيران ودول اجلوار
•  HIST 323عالقات اخلليج وجنوب آسيا يف التارخي احلديث واملعارص
•  HIST 324التارخي االقتصادي للخليج
•  HIST 331اليونان وروما القدمية 1200 ،قبل امليالد إىل  500م
•  HIST 332أوروبا يف العصور الوسىط  500-1400 ،م
•  HIST 333عرص الهنضة واالصالح 1400-1648 ،
•  HIST 334اخلليج العريب يف العصور القدمية
•  HIST 336املرأة يف الرشق األدىن القدمي
•  HIST 337عرص االستبداد والثورة من  1648إىل 1815
•  HIST 380بناء أمرياك احلديثة
•  HIST 390تارخي الصني واليابان احلديث
•  HIST 415تارخي العلوم يف اإلسالم
•  HIST 416تارخي الفنون والعامرة اإلسالمية
•  HIST 417موضوعات يف التارخي اإلساليم
•  HIST 421اخلليج والعامل العريب
•  HIST 425موضوعات يف تارخي اخلليج
•  HIST 427األقليات املسملة يف العامل
•  HIST 431القومية ونتاجئها من 1815-1914
•  HIST 432أوروبا بني احلربني العامليتني الثاين 1914-1945 ،
•  INTA 433أوروبا ،احلرب الباردة والعامل منذ 1945
•  HIST 434موضوعات يف التارخي األورويب
•  HIST 436تارخي الفكر األورويب يف القرن 20
•  HIST 470التارخي احلديث ألمرياك الالتينية
•  INTA 302سياسات النفط
•  INTA 345الرصاع العريب االرسائييل
•  SOCI 462التغيري يف املجمتع العريب املعارص

متطلبات التخصص الفرعي (  24ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم التارخي دراسة أي من مقررات
التخصص الفريع املوجودة يف اجلامعة .وإذا اكن التخصص الفريع
الذي جسل فيه الطلبة أقل من  24ساعة معمتدة ،جيب عىل الطلبة دراسة
مقررات إضافية مكقررات اختيارية حرة ليمتكنوا من استمكال متطلبات
 24ساعة معمتدة للتخصص الفريع.
مقررات اختيارية حرة (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية احلرة خارج ختصص التارخي الرئييس.
التخصص الفرعي في التاريخ
يعترب التخصص الفريع يف التارخي فرصة ممتازة للطلبة الراغبني يف
التعمق يف مقررات التخصص الرئييس ،وذلك من خالل اكتساب منظور
تارخيي يف جمال ختصصهم .وعند إضافة التخصصات املتعددة إىل
الدرجة العملية ،يتيح هذا التخصص الفريع للطلبة معرفة املزيد عن
التارخي كعمل ،مما يوفر هلم التدريب عىل استخدام األدوات واألساليب
األساسية يف دراسة التارخي .ومن خالل مجموعة واسعة من املناجه،
سوف يتعرف الطلبة عىل التارخي احلديث والقدمي عىل حد سواء ،مبا
يصوغ اخليارات وفقا الهمتاماهتم اخلاصة.
التخصص الفرعي في التاريخ (  24ساعة معتمدة)
عىل الطلبة الراغبني يف دراسة ختصص فريع يف التارخي اجتياز ما ال
يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس (التاريخ)

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 12ساعة ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من متطلبات
التخصص الفريع املطلوبة:
•  HIST 103مقدمة يف التارخي
•  HIST 111تارخي العامل اإلساليم )1187 - 600( 1
•  HIST 131تارخي العامل منذ 1300
•  HIST 213تارخي العرب احلديث ()1919 - 1516

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الفريع االختيارية .وميكن اختيار هذه الساعات املعمتدة من
قامئة التخصص الرئييس االختياري أو أي من مسارات التخصص
(مسار التخصص يف التارخي اإلساليم ،مسار التخصص يف تارخي
اخلليج احلديث ومسار التخصص يف تارخي أوروبا) :
وتتضمن املقررات:
•  HIST 217احلضارة اإلسالمية
•  HIST 222اخلليج يف العرص احلديث
•  HIST 231أوروبا والعامل منذ عام 1500
•  HIST 314التارخي االقتصادي واالجمتايع للعامل اإلساليم
•  HIST 318تارخي األندلس
•  HIST 319تارخي احلروب الصليبية (غزو الفرجنة)

رمز املقرر

عنوان املقرر
متطلب عام 1
متطلب عام 2
متطلب عام 3

3
3

متطلب عام 4
متطلب عام 5

3

متطلب عام 6
متطلب عام 7
متطلب عام 8
متطلب عام 9

متطلب عام 10

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة

15
3
3
3
3
3
15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

HIST 103

مقدمة يف التارخي

3

HIST111

تارخي العامل اإلساليم 1

3

HIST 121

تارخي قطر

3

HIST 131

تارخي العامل منذ 1300

3

لغة 1

3

( ) 1187- 600

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
HIST 204

عمل التأرخي

HIST 213

تارخي العرب احلديث
( ) 1919- 1516

3

متطلب عام 11

3

متطلب مسار ختصص إجباري

3

اختياري حر 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ختصص فريع 6

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
HIST 407

ربيع

الفصل
الدراسي

HIST 212

تارخي العامل اإلساليم 2
( ) 1516 - 1187

3

ختصص رئييس اختياري 1

3

ختصص فريع 1

3

خريف

ختصص فريع 2
لغة 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
HIST 370

التارخي العريب احلديث منذ عام 1919
مسار ختصص اختياري 1

ربيع

مسار ختصص اختياري 2
ختصص فريع 3
ختصص فريع 4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
15
3
3
3
3
3
15
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3
3
3
15

اختياري حر 2

3

اختياري حر 3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

3

مرشوع التخرج ()Capstone

ختصص فريع 8

الساعات
املعتمدة

3

3

ختصص فريع 7

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
رمز املقرر

مسار ختصص اختياري 4

ختصص رئييس اختياري 2
ختصص فريع 5

15

عنوان املقرر

مسار ختصص اختياري 3

خريف

15
3

ربيع

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3
3
3
15
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التخصص الفرعي في الفلسفة

قسم الشؤون الدولية

التخصص الفريع يف الفلسفة يرشك الطلبة يف مجموعة من املواضيع
الفلسفية ،واملشالك ،واملدارس الفكرية ،ودراسة استقصائية لتطورها
التارخيي ،جنبا إىل جنب مع التدريب املكثف عىل مجموعة من مهارات
التفكري النقدي اهلامة واليت هتدف مبجملها إىل تعزيز جتربة تعمل الطلبة
العام يف جامعة قطر.

لكية اآلداب والعلوم،

التخصص الفرعي في الفلسفة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  24ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
التخصص الفريع يف الفلسفة ،مبا يف ذلك:
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات التخصص الفريع
االختيارية
متطلبات التخصص الفرعي في الفلسفة االجبارية ( 18ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  PHIL 100املنطق والفكر النقدي
•  PHIL 110مقدمة يف الفلسفة
•  PHIL 200مقدمة يف األخالق
•  PHIL 210الفلسفة اإلسالمية
•  PHIL 300املعرفة والواقع
•  PHIL 310الفلسفة واحلياة املعارصة
مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية من بني اخليارات التالية:
•  PHIL 320القمي الرشق آسيوية
•  PHIL 330فلسفة التارخي
•  PHIL 400فلسفة العمل
•  PHIL 410موضوعات خاصة

مبىن البنات BCR B-121 -122
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4930 :

الربيد اإللكرتوينiap@qu.edu.qa :
املوعقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/international_af� :
fairs
رئيس القسم باإلنابة
بكيل الزنداين

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
أمحد إبراهمي ،العريب صادييق ،عدنان دمحم هياجنة ،يوسف بوعندل
أستاذ مشارك:
مظهر الزعيب ،عصمت زيدان ،عبداجلليل الصويف
أستاذ مساعد:
معاد منصور ،ليىل صاحل ،ابراهمي سعيدي  ،امحد بدران ،مشاري
الروحيي ،بكيل الزنداين ،طارق بن حسن ،دمحم اوريا ،أرشف مرشف،
املعزت حسن ،عبد اهلل أمحد ،فامطة املهندي.
محاضر
طيبة إبراهمي ،متارض املالك ،عائشة هادي الراشدي ،هند السلييط ،اميان
سلطان املعاضيد
مساعد تدريس
فامطة عيل ،الرمي سيف النعيمي ،مرمي دمحم الكواري ،نوف الدورسى،
هيا النعيمي ،عبداهلل العتييب ،دمحم حيدان ،هيا املري ،دمحم
االنصاري ،دمحم املري ،فهد هنيان ،عبداهلل هادي ،حنان السعدي ،الرمي
اخللييف ،دينا أبو رمان ،ناجفة الكواري
نبذة عن قسم الشؤون الدولية
يقدم قسم الشؤون الدولية درجة عملية متعددة التخصصات تركز عىل
توليد املعرفة وفهم سياسة ،وتارخي ،واقتصاد ،وثقافات املجمتعات العاملية
احلديثة .ومن خالل الرتكزي عىل القضايا الوطنية واإلقلميية ،والدولية،
تسىع الدرجة العملية يف الشؤون الدولية إىل إعداد خرجيهيا للتفوق
يف جممتع عاملي مرتابط عىل حنو مزتايد من خالل تسليحهم مبهارات
التفكري النقدي املستقل ،ومهارات القيادة ،والويع العاملي ،والتساحم،
واملسؤولية االجمتاعية .وسوف يكون اخلرجيون مؤهلني ملزيد من الدراسة
واحلياة املهنية يف لك من القطاعني العام واخلاص.
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األهداف
يسىع ختصص الشؤون الدولية إىل:
• تزويد املجمتع القطري باخلرجيني املؤهلني تأهيال عاليًا من أجل دمع
تطوير جممتع قامئ عىل املعرفة ،وفقا لرسالة جامعة قطر.
• تزويد قادة املستقبل باملعارف واملهارات البحثية املتقدمة لتلبية
احتياجات املجمتع القطري يف جماالت السياسة والشؤون احمللية
والدولية ،واملؤسسات الدولية.
• تزويد الطلبة باملهارات واملعرفة الالزمة لتقدير وفهم العامل وتراثه
التعددي من حيث التارخي ،والثقافات ،والسياسة ،واألعراف ،والقمي،
واالقتصاد ،واألديان.
• تعزيز فهم حراك العوملة وتأثريها عىل السياقات العاملية واحمللية.
• تزويد قطر خبرجيني عىل درجة عالية من الكفاءة ممن يفهمون التحديات
الوطنية واإلقلميية والعاملية املعارصة اليت تواجه جممتع اليوم.
مخرجات التعلم
• حتليل القضايا العاملية والنظم واالجتاهات يف إطار مجموعة متنوعة
لوجهات النظر (السياسية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واجلغرافية،
والدبلوماسية).
• االستفادة من املعلومات اخلاصة مبجاالت/نظم حمددة من املصادر
املناسبة.
• رشح أمهية تارخي وسياسة وثقافات ووجهات النظر من املناطق املختلفة
من العامل.
• حتليل الدور السيايس واالقتصادي والدبلومايس االسرتاتيجي لدولة
قطر يف اخلليج واملنطقة.
• تقيمي األثر السيايس واالقتصادي للطاقة واملوارد الطبيعية عىل
املجمتعات احلديثة والشؤون الدولية.
• تطبيق مهارات طرق البحث النوعية والمكية عىل القضايا املتعلقة
بالشؤون الدولية.
• إيصال النتاجئ بشلك واحض ،ومقنع من الناحية التحليلية يف لك
األشاكل الشفوية والكتابية.

التخصص الرئيسي في الشؤون الدولية
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الشؤون الدولية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  39ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف أي ختصص فريع أو مسارات
التخصص
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن 9

متطلبات احلصول على بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب الطلبة ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

الفرص
سيكون اخلرجيون جاهزين ملزيد من النجاح يف الدراسة واحلياة املهنية
يف القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك الشؤون اخلارجية واملنمظات
الدولية ،واحلكومة ،ووسائل اإلعالم ،واخلدمة املدنية والصحافة.

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

ساعات معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي  2.3جيب عىل الطلبة
احملولني احلصول عىل معدل ترامكي ال يقل عن .2.3

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
يعمتد حتقيق متطلبات مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات عىل مسار
التخصص الذي خيتاره الطلبة.
 جيب عىل الطلبة الذين خيتارون مسار التخصص يف االقتصادالسيايس الدويل دراسة مقرر .MATH 103
 جيب عىل الطلبة الذين خيتارون مسار التخصص غري مسار التخصصيف االقتصاد السيايس الدويل دراسة أي من املقررات املذكورة يف
برناجم املتطلبات العامة ملجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات.
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
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املتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 39ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  39ساعة معمتدة يف مقررات
املتطلبات العامة للتخصص الرئييس املطلوبة:
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  INTA 100حلقة حبث للسنة األوىل
•  INTA 101نظريات سياسية واجمتاعية
•  INTA 102مقدمة يف العلوم السياسية
•  INTA 103مقدمة يف العالقات الدولية
•  INTA 296املنمظات الدولية
•  INTA 302سياسات النفط
•  INTA 306دراسات اخلليج
•  INTA 308االقتصاد السيايس الدويل
•  INTA 313الثقافة والسياسة
•  INTA 411مرشوع التخرج
•  INTA 415تارخي الرشق األوسط يف القرن العرشين
•  LAWC 339القانون الدويل العام
املقررات االختيارية للتخصص الرئيسي ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف املقررات
االختيارية للتخصص الرئييس
•  INTA 201النظم السياسية املقارنة
•  INTA 203املرأة يف اإلسالم
•  INTA 204تارخي الرشق األوسط 1
•  INTA 205تارخي الرشق األوسط 2
•  INTA 206العوملة
•  INTA 209اإلسالم والغرب
•  INTA 300السياسة واملجمتع الصيين يف القرن احلادي والعرشين
•  INTA 301الفكر السيايس يف االسالم
•  INTA 305معل تدرييب
•  INTA 345الرصاع العريب  -اإلرسائييل
•  INTA 350السياسة اخلارجية للواليات املتحدة
•  INTA 401نظرية العالقات الدولية
•  INTA 403دراسات أمنية
•  INTA 404النوع والقانون
•  INTA 405النوع من املنظور الدويل
•  INTA 420حل الزناعات وحقوق اإلنسان
•  INTA 440سياسات التمنية
•  INTA 450أخالقيات العالقات الدولية
•  INTA 461موضوعات خاصة
•  INTA 465القيادة واملسؤولية املدنية
•  INTA 470دراسات يف جماالت متخصصة
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
•  JAPN 101لغة يابانية 1
•  JAPN 102لغة يابانية 2
متطلبات اللغة الفرنسية  6( 1ساعات معتمدة)
•  FREN 100لغة فرنسية 1
•  FREN 110لغة فرنسية 2

متطلبات اللغة اليابانية  6( 1ساعات معتمدة)
•  JAPN 101لغة يابانية 1
•  JAPN 102لغة يابانية 2
متطلبات اللغة الكورية  6( 1ساعات معتمدة)
•  KORN 101لغة كورية 1
•  KORN 102لغة كورية 2
مسار التخصص في األمن الدولي والدبلوماسية ( 24ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص ،وما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف
املتطلبات االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في األمن الدولي
والدبلوماسية ( 12ساعة معتمدة)
•  INTA 200نظريات وممارسة الدبلوماسية
•  INTA 350السياسة اخلارجية للواليات املتحدة
•  INTA 403دراسات أمنية
•  INTA 420حل الزناعات وحقوق اإلنسان
املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في األمن الدولي
والدبلوماسية ( 12ساعة معتمدة)
ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية ملسار التخصص:
•  FREN 301لغة فرنسية 3
•  HIST 322إيران ودول اجلوار
•  HIST 323عالقات اخلليج وجنوب آسيا يف التارخي احلديث واملعارص
•  INTA 345الرصاع العريب اإلرسائييل
•  INTA 404النوع والقانون
•  INTA 433أوروبا ،احلرب الباردة والعامل منذ 1945
•  INTA 450أخالقيات العالقات الدولية
•  INTA 470دراسات يف جماالت متخصصة
•  LAWC 102حقوق اإلنسان
•  SOCI 368القانون واملجمتع
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
•  SOCI 366اللغة ،والتواصل واملجمتع
مسار التخصص في االقتصاد السياسي الدولي ( 24ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص و 12ساعة معمتدة حكد أدىن يف املتطلبات
االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في االقتصاد السياسي
الدولي ( 12ساعة معتمدة)
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  INTA 440سياسات التمنية
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
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املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في االقتصاد السياسي
الدولي ( 12ساعة معتمدة)
ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية ملسار التخصص:
•  ECON 451التمنية االقتصادية
•  ECON 453االقتصاد الدويل
•  ECON 454اقتصاديات الطاقة
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  HIST 324التارخي االقتصادي للخليج
•  INTA 201النظم السياسية املقارنة
•  INTA 206العوملة
•  INTA 405النوع من املنظور الدويل
•  INTA 470دراسات يف جماالت متخصصة
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  SOCI 463العمل والطبقية يف املجمتعات البرتولية

•  SOCI 267دراسات التحرض
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
املقررات االختيارية احلرة ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية احلرة خارج التخصص الرئييس للشؤون الدولية.

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس (الشؤون الدولية)

مسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص و  12ساعة معمتدة حكد أدىن يف املتطلبات
االختيارية ملسار التخصص.

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث
( 12ساعة معتمدة)
•  HIST 131تارخي العامل
•  INTA 203املرأة يف اإلسالم
•  SOCI 121مدخل إىل األنرثوبولوجيا
•  SOCI 462التغيري يف املجمتع العريب املعارص

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث
( 12ساعة معتمدة)
ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية ملسار التخصص:
•  ARAB 483األدب املقارن
•  ARAB 482األدب املعارص يف اخلليج
•  ARAB 481النقد األديب احلديث
•  ENGL 209اللغة واملجمتع
•  ENGL 213اللغة والثقافة
•  HIST 231أوروبا والعامل منذ عام  1500م
•  HIST 334اخلليج العريب يف العصور القدمية
•  HIST 416تارخي الفنون والعامرة اإلسالمية
•  HIST 425موضوعات يف تارخي اخلليج
•  HIST 427األقليات املسملة يف العامل
•  INTA 206العوملة
•  INTA 209اإلسالم والغرب
•  INTA 300السياسة واملجمتع الصيين يف القرن احلادي والعرشين
•  INTA 301الفكر السيايس يف االسالم
•  INTA 470دراسات يف جماالت متخصصة
•  PHIL 110مقدمة يف الفلسفة
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 253املجمتع البدوي
•  SOCI 264العائلة والقرابة
•  SOCI 265الساكن واهلجرة
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ربيع

15

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

INTA 296

املنمظات الدولية

3

INTA 101

نظريات سياسية و اجمتاعية

3

INTA 102

مقدمة يف العلوم السياسية

3

INTA 100

حلقة حبث للسنة األوىل

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

خريف

INTA 308

3

INTA 306

دراسات اخلليج

3

INTA 103

مقدمة يف العالقات الدولية

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

3

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 5

3

مسار التخصص أو ختصص فريع 6

ربيع

3
15

INTA 411

مرشوع التخرج

3

Free Elective

مقرر اختياري حر

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

EDUC 201

مناجه البحث العيمل

3

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 7

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

3

-

15

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر
INTA 313

الثقافة والسياسة

3

LAWC 339

القانون الدويل العام

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

3

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 1

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3
15

INTA 302

سياسات النفط

3

Elective

اختياري ختصص شؤون دولية

3

Core

متطلب عام اختياري

3

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 3

-

مسار التخصص أو ختصص فريع 4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مسار التخصص أو ختصص فريع 8

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

خريف

Free Elective

مقرر اختياري حر

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

INTA 415

تارخي الرشق األوسط يف القرن العرشين

3

-

15

االقتصاد السيايس الدويل

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3
3
15
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3
15

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية

برنامج السياسات والتخطيط والتنمية

هيدف التخصص الفريع يف الشؤون الدولية لزتويد الطلبة باملعارف
والتخصصات يف جمال الشؤون الدولية ،وإعدادمه أيضا للعيش والعمل
مضن املجمتع الذي يصبح عامليًا عىل حنو مزتايد.

قسم الشؤون الدولية
لكية اآلداب والعلوم
مبىن البنني BCR B-121-122 -
اهلاتف )+ 974( 4930 - 4403 :
الربيد اإللكرتوينdia@qu.edu.qa :
املوقع :
http://www.qu.edu.qa/artssciences/international_affairs/policypd/index.php

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية ( 24ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة الراغبني بالتخصص الفريع يف الشؤون الدولية اجتياز
ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف املتطلبات االجبارية للتخصص
الفريع
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية للتخصص
الفريع

رئيس القسم
أمحد إبراهمي

املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الشؤون الدولية (18

عن البرنامج

ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف املتطلبات
االجبارية للتخصص الفريع املطلوبة:
•  INTA 101نظريات سياسية و اجمتاعية
•  INTA 102مقدمة يف العلوم السياسية
•  INTA 103مقدمة يف العالقات الدولية
•  INTA 308االقتصاد السيايس الدويل
•  INTA 415تارخي الرشق األوسط يف القرن العرشين
•  LAWC 339القانون الدويل العام

املقررات االختيارية للتخصص الفرعي ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية للتخصص الفريع:
•  INTA 203املرأة يف اإلسالم
•  INTA 206العوملة
•  INTA 209اإلسالم والغرب
•  INTA 300السياسة واملجمتع الصيين يف القرن احلادي والعرشين
•  INTA 306دراسات اخلليج
•  INTA 401نظرية العالقات الدولية
•  INTA 403دراسات أمنية
•  INTA 404النوع والقانون
•  INTA 405النوع من املنظور الدويل
•  INTA 440سياسات التمنية
•  INTA 450أخالقيات العالقات الدولية
•  INTA 470دراسات يف جماالت متخصصة
•  SOCI 200التمنية املستدامة

يقدم برناجم السياسات والتخطيط والتمنية درجة عملية متعددة
التخصصات تركز عىل توليد املعرفة والفهم للسياسات العامة ،وأمن
الطاقة ،والتخطيط والتمنية احلرضية ،والبيئة .ومن خالل الرتكزي عىل
القضايا الوطنية واإلقلميية ،والدولية ،يسىع هذا الربناجم إلعداد
اخلرجيني للتفوق يف جممتع عاملي مرتابط عىل حنو مزتايد من خالل
تسليحهم بالتفكري النقدي املستقل ،ومهارات القيادة ،والويع العاملي،
والتساحم ،واملسؤولية االجمتاعية .وسوف يكون اخلرجيون عىل استعداد
لملزيد من الدراسة واحلياة املهنية يف لك من القطاعني العام واخلاص.

بكالوريوس اآلداب في السياسات والتخطيط والتنمية
األهداف
هيدف ختصص السياسات والتخطيط والتمنية إىل متكني اخلرجي من:
 .1قيادة إدارة مؤسسات القطاع العام واملنمظات األخرى عىل حنو فعال
 .2املشاركة واملسامهة يف العملية السياسية
 .3صياغة وتطبيق اخلدمة املتفانية بالنيابة عن الصاحل العام
 .4حتليل ،ودجم ،والتفكري النقدي ،وحل املشكالت ،واختاذ القرارات
 .5التواصل والتفاعل البناء مع القوى العاملة وفائت املواطنني املتنوعة
واملتغرية
مخرجات التعلم
يمتتع الطلبة الذين يمكلون التخصص الرئييس بالكفاءة يف املجاالت
التالية:
 .1حتديد ورشح املفاهمي األساسية وتطبيق أساليب البحث ذات الصلة
لتحليل السياسات وتقيميها.
 .2حتليل وربط املعلومات هبدف تقيمي اخليارات والسياسات املختلفة حلل
املشالك اليت تتطلب السياسات العامة.
 .3القدرة عىل ايصال األفاكر املعقدة بشلك واحض وفعال يف أشاكل
مكتوبة وشفوية.
 .4حتليل احملددات املجمتعية وحتديد السياسات واسرتاتيجيات
التخطيط ،ومعليات التمنية ذات الصلة بالتخصصات الفرعية يف
الربناجم
 .5التقيمي النقدي واالبدايع لألدوار املتعددة ملصادر الطاقة املختلفة
مضن السياق الدويل ويف األحداث املركزية يف تارخي العامل
 .6تقيمي كيفية تأثري قرارات املجمتع وممارساته عىل االستدامة البيئة
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املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة مقررات اإلنسانيات واآلداب.

احمللية والعاملية
 .7دراسة وتفسري املبادئ واملامرسات احلالية للتخطيط احلرضي ذات
الصلة عىل مستويات متعددة من احلكومة والرشوط الالزمة لالنتقال
احلرضي.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقرر التايل مضن مقررات برناجم املتطلبات
العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
•  MATH 103اجلرب املتوسط

الفرص
سوف يكون اخلرجيون عىل استعداد لملزيد من الدراسة وللحياة املهنية
يف القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك الشؤون اخلارجية واملنمظات
الدولية ،واحلكومة ،ووسائل اإلعالم ،واخلدمة املدنية والصحافة.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الشروط واملستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التالي :
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن 9
ساعات معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن .2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئييس يف السياسات والتخطيط والتمنية
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص السياسات والتخطيط والتمنية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  48ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات مسار التخصص
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة ملقررات مشاريع التخرج ومتطلبات
التدريب امليداين
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب (  3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية (  48ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  INTA 102مقدمة يف العلوم السياسية
•  INTA 103مقدمة يف العالقات الدولية
•  INTA 440سياسات التمنية
•  INTA 465القيادة واملسؤولية املدنية
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  POPL 100مقدمة يف السياسة العامة والتحليل
•  POPL 200التطور األخاليق للسياسة العامة
•  POPL 210التخطيط ملواجهة الكوارث وأساسيات إدارة األزمات
•  POPL 229املالية العامة
•  POPL 300املبادئ واألدوات لصنع القرارات السياسية القامئة عىل
األدلة
•  POPL 400القيادة العامة وتطوير السياسات
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية للتخصص الرئييس من بني اخليارات التالية:
•  HIST 324التارخي االقتصادي للخليج
•  LAWC 339القانون الدويل العام
•  MAGT 302إدارة املوارد البرشية
•  POPL 221قضايا الطاقة الدولية
•  POPL 228مقدمة يف قانون الطاقة والسياسة
•  POPL 230حتليل سياسات تغري املناخ
•  POPL 232الطاقة واالقتصاد البييئ
•  POPL 241تطوير وحتليل السياسات املجمتعية
•  POPL 242القانون والسياسة العامة
•  POPL 245مقدمة يف نظرية وممارسة التخطيط العمراين
•  POPL 285دراسات تقيمي األثر
•  POPL 320إدارة خماطر الطاقة
•  POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا واستخدام اإلنسان
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•  POPL 325القانون واألمن الدويل
•  POPL 330السياسات الدولية لتغري املناخ البييئ
•  POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة
•  POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة يف هيائت اخلدمة العامة
•  POPL 345التنوع وتمنية املجمتع
•  POPL 350اإلساكن وتمنية املجمتع
•  POPL 353النقل والتمنية املوجهة العابرة
•  POPL 375االستدامة احلرضية
•  POPL 385موضوعات خاصة 1
•  POPL 386موضوعات خاصة 2
•  POPL 387احلفاظ عىل الطاقة
•  POPL 392التعايف من الكوارث والتخطيط
•  POPL 420الطاقة واألمن العاملي
•  POPL 431مناجه السياسة االقتصادية لالستدامة
•  POPL 432ختطيط االستدامة ومحاية املوارد الثقافية
•  POPL 439تقيمي األثر البييئ
•  POPL 450االقتصاد العمراين واإلقليمي
•  POPL 452التخطيط والتمنية العمرانية
•  POPL 470أسس االتصال للقادة يف السياسة العامة
•  POPL 485السياسة العامة واالقتصاد القامئ عىل املعرفة
•  POPL 486الطاقة البديلة
•  SOCI 265الساكن واهلجرة
مسار التخصص في السياسة العامة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص يف السياسة العامة و 9ساعات معمتدة من
املقررات االختيارية ملسار التخصص يف السياسة العامة.
مجموعة املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في السياسة
العامة ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  POPL 242القانون والسياسة العامة
•  POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة يف هيائت اخلدمة العامة
•  POPL 345التنوع وتطوير املجمتع
•  POPL 470أسس االتصال للقادة يف السياسة العامة
•  POPL 488ختطيط وحتليل السياسات العامة
املقررات االختيارية ملسار التخصص في السياسة العامة ( 9

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  9ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  ECON 214السياسة املالية
•  POPL 241تطوير وحتليل السياسات املجمتعية
•  POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة
•  POPL 392التعايف من الكوارث والتخطيط
•  POPL 485السياسة العامة واالقتصاد القامئ عىل املعرفة
•  SOCI 368القانون واملجمتع

مسار التخصص في البيئة واالستدامة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص يف البيئة واالستدامة و 9ساعات معمتدة من

املقررات االختيارية يف ملسار التخصص يف البيئة واالستدامة.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في البيئة واالستدامة (15

ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  GEOG 442البيئة والتلوث
•  POPL 431مقاربات السياسة االقتصادية لالستدامة
•  POPL 432التخطيط لالستدامة ومحاية املوارد الثقافية
•  POPL 439تقيمي األثر البييئ
•  SOCI 200التمنية املستدامة

املقررات االختيارية ملسار التخصص في البيئة واالستدامة ( 9

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  9ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  BIOL 345الصحة والسالمة والبيئة
•  GEOL 411جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر
•  LAWC 449القوانني واألنمظة البيئية
•  POPL 230حتليل سياسات تغري املناخ
•  POPL 232الطاقة واالقتصاد البييئ

مسار التخصص في الطاقة واألمن ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص يف الطاقة و االمن و  9ساعات معمتدة من
املقررات االختيارية يف ملسار التخصص يف الطاقة و االمن.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الطاقة واألمن ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  INTA 403دراسات أمنية
•  POPL 221قضايا الطاقة الدولية
•  POPL 228مقدمة يف قانون الطاقة والسياسة
•  POPL 320إدارة خماطر الطاقة
•  POPL 420الطاقة واألمن العاملي
املقررات االختيارية ملسار التخصص في الطاقة واألمن (  9ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  9ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  INTA 302سياسات النفط
•  POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا ،واستخدام اإلنسان
•  POPL 325القانون واألمن الدويل
•  POPL 387احلفاظ عىل الطاقة
•  POPL 486الطاقة البديلة
مسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني ( 24ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص يف التمنية والتخطيط العمراين و 9ساعات
معمتدة من املقررات االختيارية يف مسار التخصص يف التمنية والتخطيط
العمراين.
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املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في التنمية والتخطيط
العمراني ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  GEOG 346مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية
•  POPL 245مقدمة يف نظرية وممارسة التخطيط العمراين
•  POPL 353النقل والتمنية املوجهة العابرة
•  POPL 450االقتصاد العمراين واإلقليمي
•  POPL 452التخطيط والتمنية العمرانية

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

املقررات االختيارية ملسار التخصص في التنمية والتخطيط
العمراني (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  9ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  POPL 285دراسات تقيمي األثر
•  POPL 350اإلساكن وتمنية املجمتع
•  POPL 375االستدامة احلرضية
•  SOCI 265الساكن واهلجرة
•  SOCI 267دراسات التحرض

ربيع

متطلبات مشاريع التخرج و التدريب امليداني ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  POPL 490تدريب ميداين
•  POPL 499مرشوع خترج

الفصل
الدراسي

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

3

INTA 102

مقدمة يف العلوم السياسية

3

SOCI 120

مقدمة يف عمل االجمتاع

3

POPL 200

التطور األخاليق للسياسة العامة

3
15

INTA 103

مقدمة يف العالقات الدولية

3

EDUC 201

مناجه البحث العيمل

3

POPL 210

التخطيط ملواجهة الكوارث وأساسيات
إدارة األزمات

3

MAGT 101

مبادئ اإلدارة

3

STAT 220

اإلحصاء لإلدارة 1

3
15

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

POPL 300

املبادئ واألدوات لصنع القرارات
السياسية القامئة عىل األدلة

3

POPL 400

القيادة العامة وسياسات التمنية

3

MATH119

رياضيات لإلدارة 1

3

-

مسار ختصص 1
مسار ختصص 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3
15

Core

متطلب عام اختياري

3

POPL 229

المتويل العام

3

Core

متطلب عام اختياري

3

INTA 440

سياسات التمنية

3

اختياري ختصص رئييس 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

POPL 100

مقدمة يف السياسة العامة والتحليل

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

اخلطة الدراسية

خريف

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

برنامج بكالوريوس (السياسات والتخطيط والتنمية)

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

ربيع

15

Elective

Core

متطلب عام اختياري

3

-

Core

متطلب عام اختياري

3

-

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

Core

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مسار ختصص 3
مسار ختصص 4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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3
3
15

التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

POPL 490

تدريب ميداين

3

Elective

اختياري ختصص رئييس 2

3

-

مسار ختصص5

-

مسار ختصص 6

3

INTA 465

القيادة واملسؤولية املدنية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3

15

POPL 499

مرشوع خترج

3

Elective

اختياري حر 3

3

Elective
-

اختياري ختصص رئييس 4
مسار ختصص 7
مسار ختصص 8

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3
3
15

يقدم برناجم التخصص الفريع يف السياسات والتخطيط والتمنية للطلبة
املجسلني يف التخصصات الرئيسية األخرى املعرفة الشاملة واخلربة يف
السياسات والتخطيط والتمنية الستمكال ختصصاهتم الرئيسية .ويهسم
هذا التخصص الفريع يف تزويد الطلبة باملهارات القيادية وتعزيز قدرهتم
عىل حتليل وحتديد وتطوير اسرتاتيجيات التخطيط والتمنية من أجل
الصاحل العام للدولة ،واملنطقة ،واملجمتعات احمللية ،واملجمتع العاملي.
ويتناول الربناجم العديد من التخصصات الفرعية ،مبا يف ذلك االستدامة،
وأمن الطاقة  ،والسياسة العامة والتخطيط.
التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية ( 24ساعة
معتمدة)
جيب دراسة  24ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال التخصص الفريع
يف السياسات والتخطيط والتمنية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية للتخصص
الفريع
املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  POPL 100مقدمة يف السياسة العامة والتحليل
•  POPL 200التطور األخاليق للسياسة العامة
•  POPL 300املبادئ واألدوات لصنع القرارات السياسية القامئة عىل
األدلة
•  POPL 400القيادة العامة وسياسات التمنية
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
املقررات االختيارية للتخصص الفرعي (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية للتخصص الفريع من بني اخليارات التالية:
•  POPL 221قضايا الطاقة الدولية
•  POPL 230حتليل سياسات تغري املناخ
•  POPL 232الطاقة واالقتصاد البييئ
•  POPL 241تطوير وحتليل السياسات املجمتعية
•  POPL 245مقدمة يف نظرية وممارسة التخطيط العمراين
•  POPL 321الطاقة :العلوم والتكنولوجيا ،واستخدام اإلنسان
•  POPL 335العلوم والتكنولوجيا والسياسة
•  POPL 450االقتصاد العمراين واإلقليمي
•  POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة يف هيائت اخلدمة العامة
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قسم اإلعالم

بكالوريوس اآلداب في اإلعالم

مبىن البنات الرئييس ،غرفة ( 225قسم البنات)
مبىن البنني الرئييس ،قاعة ( 223قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4865/4866/4860 :
الربيد اإللكرتوينheaddepmasscommunication@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/macom/index.php :

األهداف
يسىع ختصص اإلعالم إىل:
• تزويد الطلبة بفهم نظري ومفهوم راخس يف جمال اإلعالم واالتصال
امجلاهريي.
• تعزيز مهارات الكتابة ،والتحرير واملهارات الشفوية لدى الطلبة.
• متكني الطلبة من إجراء البحوث املتعلقة باالتصاالت ووسائل اإلعالم ،مبا
يف ذلك مجع وحتليل ونقل البيانات.
• إعداد الطلبة لملهن يف جمال اإلعالم االسرتاتيجي (العالقات العامة/
الدعاية) ،والصحافة عرب اإلذاعة أو اإلنرتنت ،والصحافة املطبوعة أو
عرب اإلنرتنت.
• خلق املناخ الفكري الذي ميكن الطلبة من التفكري النقدي اخلالق
باستقاللية وخصوصا القضايا املتصلة باإلعالم عىل الصعيد الوطين
واإلقليمي ،والعاملي.
• تعزيز القمي املهنية واألخالقية املتصلة مبجاالت اإلعالم.
• احرتام التنوع الثقايف.

رئيس القسم
نور الدين امليالدي
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
دمحم قرياط  ،بسيوين ابراهمي عبداحللمي محاده ،نور الدين امليالدي
أستاذ مشارك
محمود قلندر ،نيشان رايف ،نور الدين امليالدي ،حيدر بدوي صادق،
عبدالرمحن دمحم سعيد الشايم ،ليون برخو ،مجال الزرن ،عبد اهلل
الزين احليدري ،الصادق راحب ،معز بن مسعود ،عبد اهلل الزين
احليدري
أستاذ مساعد
سعدية مالك ،مكال محيدو ،عبد اهلل زين حيدري ،دمحم األمني موىس،
هاله غوته ،فايز شاهني
محاضر
شاكر عيادي ،رنا حسن ،هند اإلبراهمي ،جنود اإلبراهمي ,السيد الكيالىن،
جمدي اخلويل ،إميان عبد املقصود عيىس ،فؤاد عبد العزيز دمحم ،
دمحم حسن ،دمحم الكفراوي ،أفسانة الشيباين ،أقىص نوري حسني،
فامطة الدح
مساعد تدريس
دالل الدورسي  ،بثينة الدورسي  ،محده املهندي  ،ابراهمي اهلامشي ،
نورهان العبايس ،امساعيل أمحد ،دمحم بومحيد ،عبداهلل فطيس ،فامطة
الرميحي

نبذة عن قسم اإلعالم

يسىع قسم اإلعالم لتحقيق تطلعات دولة قطر مكركز إعاليم عاملي نابض
باحلياة من خالل توفري أحدث املناجه اليت تعكس وترية التقدم يف جمال
وسائل اإلعالم .يوفر الربناجم بيئة تعلميية تمتحور حول الطالب تدجم
اجلوانب العملية مع اجلوانب النظرية .ويمتكن الطلبة من تطوير قدراهتم
عىل التفكري النقدي واكتساب الكفاءات املهنية من خالل االخنراط يف
التدريب العميل مضن بيئة تعمل منجسمة مع الناحية التكنولوجية اليت
تليب احتياجات صناعات وسائل اإلعالم يف املنطقة .ويقوم القسم
بتعلمي وتدريب الطلبة من منطقة الرشق األوسط وخارجها يف جماالت
الصحافة املطبوعة واإلنرتنت واإلذاعة والصحافة اإللكرتونية ،واالتصال
االسرتاتيجي .وتنخرط هيئة التدريس والطلبة يف البحث ،والتطوير املهين،
واألنشطة اإلبداعية واخلدمية لصاحل املجمتعات متعددة الثقافات يف
املنطقة.

متطلبات إضافية
جيب عىل الطلبة يف الربناجم إعداد مرشوع خترج للسنة الهنائية يف
جمال ختصصهم ،عىل أن ييف املرشوع مبتطلبات تطبيق النظريات
واملامرسات اليت مت تعملها يف مسارات التخصص املختلفة ،وجيب مكا
جيب أن يظهر تطبيقيا حتمكا يف للكفاءات املهارات والقمي الرئيسية
احملددة من طرف اخلاصة مبؤسسة االعمتاد األاكدميي العاملية لإلعالم
( ،)ACEJMCواليت يه تشلك حبد ذاهتايف نفس الوقت املخرجات
التعلميية لربناجم اإلعالم أيضا .يمت تقيمي مرشوع التخرج للسنة الهنائية
من قبل جلنة من األاكدمييني واملتخصصني من املؤسسات اإلعالمية.
ويقوم هذا الفريق بتقيمي املرشوع وعقد جلسة مدهتا  30دقيقة ملناقشة
الطالب لتقيمي مستوى الكفاءة يف مسار التخصص.
اخملرجات التعليمية
تمتحور أهداف قسم اإلعالم التعلميية حول تأهيل ثقيف اخلرجيني للقيام
مبا ييل:
• فهم وتطبيق قانون اإلعالم ومبادئ حرية التعبري وحرية الصحافة
ووسائل اإلعالم املالمئة لملامرسة احملرتفة.
• إظهار فهم لتارخي ودور املهنيني واملؤسسات يف تشكيل اإلعالم.
• التقيمي النقدي ألمعاهلم وأمعال اآلخرين للتأكد من دقهتا ونزاههتا،
ووضوحها ،وأسلوهبا املالمئ وسالمهتا اللغوية.
• فهم املفاهمي وتطبيق النظريات عند استخدام الصور واملعلومات
وعرضها.
• إظهار املهارات التقنية يف الكتابة وإعداد التقارير بشلك حصيح
وواحض لفائت امجلاهري املختلفة.
• إجراء البحوث وتقيمي املعلومات من خالل أساليب مناسبة لملهن
اإلعالمية اليت يعملون فهيا ،مبا يف ذلك تطبيق املفاهمي العددية
واإلحصائية األساسية.
• التفكري بشلك نقدي وخالق ومستقل.
• اكتساب وتطبيق أطر أخالقية ملامرسات اإلعالم والصحافة.
• إظهار فهم لتنوع امجلاعات يف جممتع عاملي فميا يتعلق باإلعالم
ووسائل االتصال.
• حتليل وتفسري الرسائل اإلعالمية.
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• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف املتطلبات االجبارية ملسار التخصص
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية ملسار
التخصص
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع ،أو
املتطلبات االجبارية املساندة ملسار التخصص
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

• تطبيق األدوات والتقنيات املناسبة لملهن اإلعالمية اليت يعملون فهيا.
• القدرة عىل فهم االجتاهات االجمتاعية أو العرقية أو االنمتاءات األثنية
أو اجلنسية ،وغريها من أشاكل التنوع يف املجمتع احمليل فميا يتعلق
باإلعالم.
الفرص
يستطيع خرجيو قسم اإلعالم اختاذ اتباع العديد من املسارات الوظيفية.
 ،فإىل جانب العمل مكراسلني وحمررين وكتاب يف واكالت األنباء
والصحف املطبوعة وعىل شبكة اإلنرتنتو االلكرتونية ،يستطيع خرجيو
قسم اإلعالم العمل مع املجالت الوطنية واإلقلميية واحمللية ،وملختلف
احملطات اإلذاعية والقنوات التلفزيونية ،وواكالت اإلعالن ،و/أو رشاكت
العالقات العامة .باإلضافة إىل وظائف التلفزيون واإلذاعة ،يستطيع
خرجيو قسم اإلعالم العمل مع واكالت اإلعالن أو إدارات التسويق يف
الرشاكت الكربى مبنطقة اخلليج اليت تهشد منوا رسيعًا ،ويمت تدريب
خرجيي القسم عىل كتابة وإنتاج األفالم الوثائقية ألغراض العالقات
العامة ومعالء االتصال يف الرشاكت.
ويمت دجم مجيع هذه اخليارات املهنية مضن دراسة وممارسة املهارات
اإلعالمية ،والتقنيات والنظريات وعمل امجلاليات ،اليت حيتاجها خرجيو
قسم اإلعالم للنجاح يف حقل اإلعالم املتغري باسمترار .وسوف مكا
يتعمل الطلبة أساسيات اإلعالم واالتصال امجلاهريي التجريبية واحلقيقية
فضال عن تقنيات وسائل اإلعالم الالزمة للتفوق يف هذا العامل املرتابط.
حصل قسم اإلعالم عىل اعمتاد جملس التعلمي يف جمال الصحافة
واإلعالم امجلاهريي مما جيعله القسم األول يف الرشق األوسط الذي
حيصل عىل هذا االعمتاد.

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة إلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية
واجتياز املقابالت الشفوية والنجاح يف االمتحان الكتايب.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا إعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات
معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن 2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اإلعالم

جيب عىل الطلبة اجتياز  126ساعة معمتدة الستمكال ختصص اإلعالم،
مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املتطلبات االجبارية املساندة
(املعززة) للتخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية املساندة
(املعززة) للتخصص الرئييس

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية “مقررات تارخي قطر واخلليج” واليت يه
جزء من مجموعة مقررات اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات االجبارية املساندة (املعززة) للتخصص الرئيسي (6

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املتطلبات
االجبارية املساندة للتخصص الرئييس مبا يف ذلك:
•  STAT 101اإلحصاء 1
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
املقررات االختيارية املساندة (املعززة) للتخصص الرئيسي (6

ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية املساندة (املعززة) للتخصص الرئييس التالية:
•  GEOG 344اجلغرافيا السياسية
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•  INTA 205تارخي الرشق األوسط
•  PSYC 300عمل نفس الخشصية
•  SOCI 368القانون واملجمتع
•  SOCI 465التنظمي الصنايع والعمل
2

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االجبارية املطلوبة:
•  MCOM 103وسائل االتصال واملجمتع
•  MCOM 212االتصال البرصي
•  MCOM 215الكتابة للوسائط املتعددة 1
•  MCOM 222نظريات االتصال
•  MCOM 317قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف لك من
مجموعة املقررات االختيارية النظرية للتخصص الرئييس واملجموعة
االختيارية العملية للتخصص الرئييس.
مجموعة املقررات االختيارية النظرية جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل
عن  3ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية “النظرية” للتخصص
الرئييس:
•  MCOM 223الكتابة ووسائل اإلعالم
•  MCOM 303املرأة و وسائل اإلعالم
•  MCOM 318االتصال العوملي
•  MCOM 349الصحافة الرياضية
مجموعة املقررات االختيارية العملية جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل
عن  3ساعات معمتدة من مجموعة املقررات االختيارية العملية للتخصص
الرئييس:
•  MCOM 226موضوعات خاصة يف اإلعالم
•  MCOM 315مناجه البحث يف االتصال
•  MCOM 348الصحافة االستقصائية
•  MCOM 360التصوير الصحيف
•  MCOM 382االتصال التنظيمي
•  MCOM 465حمتوى االنرتنت لإلذاعة
مسار التخصص في الصحافة املطبوعة وصحافة االنترنت ( 24
ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص ،و  6ساعات معمتدة حكد أدىن من املقررات
االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الصحافة املطبوعة
وصحافة االنترنت (  18ساعة معتمدة)
•  MCOM 341كتابة وحترير االخبار ()1
•  MCOM 342كتابة وحترير االخبار (اجنلزيي)
•  MCOM 343حصافة اإلنرتنت
•  MCOM 350الكتابة والتحرير للوسائط املتعددة 2
•  MCOM 447تدريب معيل يف الصحافة
•  MCOM 450الصحافة متعددة الوسائط (مرشوع خترج)

املقررات االختيارية ملسار التخصص في الصحافة املطبوعة
وصحافة االنترنت (  6ساعات معتمدة)
ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية ملسار التخصص:
•  MCOM 345االخراج والتصممي الصحيف
•  MCOM 346التحرير الصحيف عرب اإلنرتنت
•  MCOM 348الصحافة االستقصائية
•  MCOM 364اإلنتاج اإلذايع والتلفزيوين
•  MCOM 452الكتابة لملجلة
مسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون واالنترنت ( 24

ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص ،و  6ساعات معمتدة حكد أدىن من املقررات
االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في صحافة االذاعة
والتلفزيون واالنترنت (  18ساعة معتمدة)
•  MCOM 350الكتابة والتحرير للوسائط املتعددة 2
•  MCOM 361كتابة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية
•  MCOM 364اإلنتاج اإلذايع والتلفزيوين
•  MCOM 467تدريب معيل -اإلذاعة والتلفزيون
•  MCOM 469إنتاج الرباجم الوثائقية التلفزيونية
•  MCOM 470إنتاج إذايع (راديو و تلفزيون) -مرشوع خترج
املقررات االختيارية ملسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون
واالنترنت (  6ساعات معتمدة )
ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات االختيارية ملسار التخصص:
•  MCOM 363االلقاء اإلذايع للراديو والتلفزيون
•  MCOM 365كتابة النصوص االذاعية للراديو والتلفزيون
•  MCOM 366اإلخراج اإلذايع
•  MCOM 367كتابة وحترير األخبار يف الراديو والتلفزيون
•  MCOM 465حمتوى اإلنرتنت لإلذاعة
مسار التخصص في االتصال االستراتيجي (  24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة من املتطلبات
االجبارية ملسار التخصص يف االتصال االسرتاتيجي ،و 6ساعات
معمتدة حكد أدىن يف املقررات االختيارية ملسار التخصص.
املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في االتصال االستراتيجي
( 18ساعة معتمدة )
•  MCOM 381مبادئ العالقات العامة
•  MCOM 383مبادئ اإلعالن
•  MCOM 384كتابة وتصممي اإلعالن
•  MCOM 388الكتابة وتقدمي العروض يف العالقات العامة
•  MCOM 487تدريب معيل -العالقات العامة واإلعالن
•  MCOM 490مرشوع خترج  -االتصال االسرتاتيجي
املقررات االختيارية ملسار التخصص في االتصال االستراتيجي ( 6

ساعات معتمدة )
ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية:
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•  MCOM 364اإلنتاج اإلذايع والتلفزيوين
•  MCOM 382االتصال التنظيمي
•  MCOM 386العالقات العامة واإلعالم اجلديد
•  MCOM 491االتصاالت االسرتاتيجية
•  MCOM 492التسويق االجمتايع
•  MCOM 493حبوث الرأي العام

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس (اإلعالم) في (مسار التخصص :صحافة االذاعة
والتلفزيون واالنترنت)
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

متطلبات التخصص الفرعي أو املتطلبات االجبارية املساندة ملسار
التخصص ( 24ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة التجسيل يف ختصص فريع أو استمكال املتطلبات االجبارية
املساندة ملسار التخصص .إذا اكن طالب التخصص الفريع مجس ً
ال يف
أقل من  24ساعة معمتدة ،فيجب هيلع دراسة مقررات إضافية مكقررات
اختيارية حرة الستمكال متطلبات  24ساعة .وإذا اختار الطالب استمكال
املتطلبات االجبارية املساندة ملسار التخصص ،فيجب هيلع الدراسة
حبسب مسار التخصص الذي قام باختياره.
املتطلبات االجبارية املساندة ملسار التخصص يف الصحافة املطبوعة
وحصافة االنرتنت ومسار التخصص يف حصافة االذاعة والتلفزيون
واالنرتنت:
•  HIST 445التارخي احلديث واملعارص للخليج العريب
•  INTA 103مقدمة يف العالقات الدولية
•  INTA 201النظم السياسية املقارنة
•  INTA 306دراسات اخلليج
•  INTA 440سياسات التمنية
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 267دراسات التحرض
•  SOCI 363الدراسة العرقية
•  SOWO 361املجمتع وحقوق اإلنسان

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MCOM 103

وسائل االتصال واملجمتع

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر اختياري حر 1

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

MCOM 222

نظريات االتصال

3

STAT 101

اإلحصاء 1

3

متطلب عام 4

3

متطلب عام 5

3

مقرر اختياري حر 2

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

املتطلبات االجبارية املساندة ملسار التخصص يف االتصال االسرتاتيجي:
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAKT 101مبادئ التسويق (إجنلزيي)
•  MAKT 301سلوك املسهتلك
•  MAKT 303التسويق الدويل
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  PSYC 206مقدمة يف عمل النفس االجمتايع
•  SOCI 261املناجه المكية
•  SOCI 262املناجه الكيفية
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 267دراسات التحرض

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MCOM 103

االتصال البرصي

3

متطلب عام 6

3

مقدمة يف عمل االجمتاع

3

مقررات اختيارية مساندة – سلة A

3

متطلب عام 7

3

SOCI 120

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MCOM 215

ربيع

املقررات االختيارية احلرة (  12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية احلرة من خارج ختصص اإلعالم.

الكتابة للوسائط املتعددة 1

3

مقررات اختيارية مساندة – سلة B

3

متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

مقرر اختياري حر 3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

MCOM 350

الكتابة والتحرير للوسائط املتعددة 2

3

مجموعة مقررات معلية لتخصص
اإلعالم

3

خريف

الساعات
املعتمدة

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

متطلب عام 2

3
3
3

مقرر ختصص فريع 1

3

مقرر ختصص فريع 2

3

متطلب عام 3

18

مقرر اختياري حر 1

MCOM 361

3

MCOM 364

اإلنتاج اإلذايع والتلفزيوين
مقررات اختيارية ملسار التخصص

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

3

MCOM 222

نظريات االتصال

3

3

STAT 101

اإلحصاء )E( 1

3

متطلب عام 4

3

متطلب عام 10

3

ربيع

مقرر ختصص فريع 3

3

مقرر ختصص فريع 4

متطلب عام 5

3

3

مقرر اختياري حر 2

3

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
رمز املقرر
MCOM 317

قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم

3

MCOM 469

إنتاج الرباجم الوثائقية التلفزيونية

3

مقرر ختصص فريع 5

3

الساعات
املعتمدة

مقرر ختصص فريع 6

3

مقررات اختيارية ملسار التخصص

3

الفصل
الدراسي
خريف

MCOM 470

إنتاج إذايع (راديو و تلفزيون)-
مرشوع خترج

MCOM 467

تدريب معيل -اإلذاعة والتلفزيون

3

متطلب عام 11

3

مقرر ختصص فريع 7

3

مقرر ختصص فريع 8

3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MCOM 212

االتصال البرصي

3

متطلب عام 6

3

مقدمة يف عمل االجمتاع

3

مقررات اختيارية دامعة – سلة A

3

SOCI 120

متطلب عام 7

15
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام 1

3

مقرر اختياري حر 4
مقرر من مجموعة املقررات االختيارية
النظرية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

MCOM 103

وسائل االتصال واملجمتع

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

كتابة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية

ربيع

برنامج بكالوريوس (اإلعالم) في (مسار التخصص :الصحافة
املطبوعة وصحافة االنترنت)

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MCOM 215

ربيع

115

15

الكتابة للوسائط املتعددة 1

3

مقررات اختيارية مساندة – سلة B

3

متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

مقرر اختياري حر 3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

3

15

اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

MCOM 341

كتابة و حترير االخبار ()1

3

MCOM 342

كتابة وحترير االخبار (اجنلزيي)

3

مقررات اختيارية ملسار التخصص

3

مقرر من مجموعة املقررات االختيارية
النظرية

3

مقرر ختصص فريع 1

3

مقرر ختصص فريع 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MCOM 343

ربيع

الساعات
املعتمدة

برنامج بكالوريوس (اإلعالم) في (مسار التخصص :االتصال
االستراتيجي)
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

حصافة اإلنرتنت
مجموعة مقررات معلية لتخصص
اإلعالم

3

مقرر اختياري حر

3

متطلب عام 10

3

متطلب عام 2

3

متطلب عام 3

3

مقرر اختياري حر 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

MCOM 222

نظريات االتصال

3

STAT 101

اإلحصاء 1

3

متطلب عام 4

3

ربيع

مقرر ختصص فريع 3

3

متطلب عام 5

3

مقرر ختصص فريع 4

3

مقرر اختياري حر 2

3

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

رمز املقرر
MCOM 350

الكتابة و التحرير للوسائط املتعددة 2

3

MCOM 317

قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم

3

مقررات اختيارية ملسار التخصص

3

مقرر ختصص فريع 5

3

مقررات اختيارية دامعة – سلة A

مقرر ختصص فريع 6

3

متطلب عام 7

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي
خريف

15

MCOM 450

مرشوع خترج  -الصحافة متعددة
الوسائط

3

MCOM 447

تدريب معيل يف الصحافة

3

متطلب عام 11

3

مقرر ختصص فريع 7

3

مقرر ختصص فريع 8

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام 1

3

خريف

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

خريف

MCOM 103

وسائل االتصال واملجمتع

3

18
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MCOM 212

االتصال البرصي

3

متطلب عام 6

3

مقدمة يف عمل االجمتاع

3
3
3

SOCI 120

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MCOM 215

ربيع

الكتابة للوسائط املتعددة 1

3

مقررات اختيارية مساندة – سلة B

3

متطلب عام 8

3

متطلب عام 9

3

مقرر اختياري حر 3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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التخصص الفرعي في اإلعالم

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MCOM 381

مبادئ العالقات العامة

3

مبادئ اإلعالن

مبادئ اإلعالن

3

مت تصممي التخصص الفريع يف اإلعالم لزتويد الطلبة مبجموعة واسعة
من املعارف يف جمال اإلعالم من خالل املقررات اليت تغيط جماالت
رئيسية يف الصحافة املطبوعة وعىل شبكة اإلنرتنت ،والصحافة اإلذاعية
واإلعالم االسرتاتيجي.

مقرر اختياري حر 4

3

مقرر من مجموعة املقررات االختيارية
النظرية

3

مقرر ختصص فريع 1

3

مقرر ختصص فريع 2

3

التخصص الفرعي في اإلعالم ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني بدراسة ختصص فريع يف اإلعالم اجتياز ما
ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية للتخصص
الفريع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

MCOM 384

كتابة وتصممي اإلعالن

3

MCOM 388

الكتابة وتقدمي العروض يف العالقات
العامة

3

اختياري مسار ختصص 1

3

ربيع

متطلب عام 10

3

مقرر ختصص فريع 3

3

مقرر ختصص فريع 4

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

MCOM 317

قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم

3

مجموعة مقررات معلية لتخصص
اإلعالم

3

اختياري مسار ختصص 2

3

مقرر ختصص فريع 5

3

مقرر ختصص فريع 6

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة

15

MCOM 490

مرشوع خترج  -االتصال
االسرتاتيجي

3

MCOM 487

تدريب معيل -العالقات العامة
واإلعالن

3

متطلب عام 11

3

مقرر ختصص فريع 7

3

مقرر ختصص فريع 8

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف متطلبات
التخصص الفريع االجبارية املطلوبة:
•  MCOM 103وسائل االتصال واملجمتع
•  MCOM 222نظريات االتصال
•  MCOM 223الكتابة لوسائل اإلعالم
املقررات االختيارية للتخصص الفرعي( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف املقررات
االختيارية للتخصص الفريع:
•  MCOM 303املرأة ووسائل اإلعالم
•  MCOM 315مناجه البحث يف االتصال
•  MCOM 318االتصال العوملي
•  MCOM 341كتابة وحترير االخبار ()1
•  MCOM 342كتابة وحترير االخبار (اجنلزيي)
•  MCOM 343حصافة اإلنرتنت
•  MCOM 345االخراج والتصممي الصحيف
•  MCOM 363االلقاء اإلذايع للراديو والتلفزيون
•  MCOM 364اإلنتاج اإلذايع والتلفزيوين
•  MCOM 381مبادئ العالقات العامة
•  MCOM 382االتصال التنظيمي
•  MCOM 452الكتابة لملجلة
جهات التوظيف:
• مجيع املدارس واجلامعات واكفة املؤسسات التعلميية.
• املؤسسات اإلنتاجية والصناعية.
• االستشارات العائلية.
• مؤسسات امحلاية والتأهيل.
• الرشطة املجمتعية.
• االجتار بالبرش واملؤسسات احلقوقية.
• إدارات اخلدمة االجمتاعية الطبية ومراكز الصحة األولية.
• الوزارات اخلدمية بدولة قطر.
• مؤسسات رعاية االحداث.
• املراكز التمنوية والثقافية.
• مؤسسات رعاية الشباب.
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• مؤسسات رعاية املسنني.
• مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
• مؤسسات الصحة النفسية.
• مؤسسات رعاية املجسونني.

املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج واليت يه جزء
من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية ،اجتياز اختبار قبول كتايب و اجتياز املقابلة الخشصية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات
معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن .2.3

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اخلدمة االجتماعية
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اخلدمة االجمتاعية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  54ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 54ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  54ساعة معمتدة يف املقررات
املطلوبة للتخصص الرئييس:
•  SOWO 101مقدمة يف اخلدمة والرعاية االجمتاعية
•  SOWO 200اخلدمة االجمتاعية والقانون
•  SOWO 311التنوع االجمتايع والثقايف
•  SOWO 320السلوك اإلنساين والبيئة االجمتاعية I
•  SOWO 321السلوك اإلنساين والبيئة االجمتاعية 2
•  SOWO 330سياسات وخدمات الرعاية االجمتاعية ()1
•  SOWO 350املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية ()1
•  SOWO 360مناجه البحث يف اخلدمة االجمتاعية 1
•  SOWO 370اخلدمة االجمتاعية يف جمال االرسة والطفولة
•  SOWO 400سياسة وخدمات الرعاية االجمتاعية 2
•  SOWO 420التدريب امليداين()2
•  SOWO 430املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية ()3
•  SOWO 442المناذج املتقدمة يف املامرسة املهنية
•  SOWO 444التدريب امليداين 1
•  SOWO 445التدريب امليداين 2
•  SOWO 450مرشوع التخرج

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  SOWO 301اخلدمة االجمتاعية الطبية
•  SOWO 302الصحة النفسية يف اخلدمة االجمتاعية
•  SOWO 303اخلدمة االجمتاعية يف املدرسة
•  SOWO 361املجمتع وحقوق اإلنسان
•  SOWO 304تقومي الرباجم واملشاريع االجمتاعية
•  SOWO 305امحلاية االجمتاعية
•  SOWO 306اخلدمة االجمتاعية يف جمال اإلعاقة والتأهيل
•  SOWO 307اخلدمة االجمتاعية والبيئة
•  SOWO 308إدارة االزمات والكوارث
•  SOWO 309العمل االجمتايع التطويع

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات

متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة (  18ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
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التخصص الرئييس الدامعة:
•  BIOL 110البيولوجية البرشية
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  PSYC 206مقدمة يف عمل النفس االجمتايع
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  STAT 101اإلحصاء 1

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

ربيع

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

SOWO 101

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقدمة يف اخلدمة والرعاية االجمتاعية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب اختياري حر ()1

3

SOCI 120

مقدمة يف عمل االجمتاع

3

PSYC 201

اسس عمل النفس

3

متطلب عام
متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

15
3

BIOL 110

البيولوجية البرشية

3

PSYC 205

مقدمة يف عمل النفس االجمتايع

3

STAT 101

االحصاء 1

3

SOCI 200

التمنية املستدامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اختياري ختصص رئييس ()2

3

SOWO 311

التنوع االجمتايع والثقايف

3

SOWO 320

السلوك اإلنساين والبيئة االجمتاعية ()1

3

SOWO 330

سياسات وخدمات الرعاية االجمتاعية ()1

3

SOWO 350

املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية ()1

3

15
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية

خريف

متطلب عام

3

اختياري ختصص رئييس ()1

برنامج بكالوريوس (اخلدمة االجتماعية)

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

املقررات االختيارية احلرة (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
االختيارية احلرة خارج ختصص اخلدمة االجمتاعية.

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

ربيع

SOWO 200

اخلدمة االجمتاعية والقانون

3

SOWO 370

اخلدمة االجمتاعية يف جمال االرسة والطفولة

3

SOWO 321

السلوك اإلنساين والبيئة االجمتاعية 2

3

SOWO 400

سياسات وخدمات الرعاية االجمتاعية ()2

3

SOWO 420

التدريب امليداين ()2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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15

15

قسم العلوم االجتماعية

السنة الرابعة ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

اختياري ختصص رئييس ()3

3

متطلب اختياري حر ()2

3

SOWO 430

املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية ()3

3

SOWO 360

مناجه البحث يف اخلدمة االجمتاعية ()1

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري
ختصص فريع ()8

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

15

SOWO 440

حلقة نقاشية

3

SOWO 410

مناجه البحث يف اخلدمة االجمتاعية ()2

3

SOWO 441

التدريب العميل عىل اخلدمة االجمتايع

12

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

مبىن البنات الرئييس ،غرفة 231
اهلاتف)+ 974( 44034750 :
الفاكس)+ 974( 44034751 :

الربيد اإللكرتوينsosciences@qu.edu.qa :
املوقع http://www.qu.edu.qa/artssciences/sosciences :
رئيس القسم
دكتورة فامطة الكبييس

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
عبدالنارص صاحل اليافيع ،عبد الصمد دمحم عيل دمحم ،فؤاد
الصاليح ،محود سامل جالل العلميات ،ماجدي عاطف حمفوظ (منسق
برناجم اخلدمة االجمتاعية )  ،إبراهمي الكعيب ،لكمث الغامن ، .عبدربه
سلميان ( منسق برناجم عمل النفس )
أستاذ مشارك
طارق بلعج ،حمسن بوعزيزي ،ماهر خليفة ،الرحي عمثان ،أمحد السيد،
عيل الشاوي املري ،لكمث جرب الكواري.
استاذ مساعد
منرية الرميحي ،يوسف حسن ،يرسي مرزويق ،عيد أبومحزة ،الرا
احلديد ،خالد بدير ،يارس صنوبر ،شيخة هالل الكواري.
محاضر
الشاذيل بيه شيط  ،امساء ملاكوي  ،دمحم فرج  ،مصطىف العزب  ،امل
عبد املريض امجلال  ،ماجده فريد رسور  ،محمود رضوان  ،إهياب حامد
 ،دمحم خلف ،هاجر نصار.
مساعد تدريس
مرمي العيىس  ،رىب أبوطربوش ،يوسف مهدي ،أفراح العتييب ،مرمي
العبداهلل ،سارة االنصاري ،رمي الكواري ،شيخة اهلاجري ،هتاين
المشري ،العنود فطيس.
نبذة عن قسم العلوم االجتماعية
يقدم قسم العلوم االجمتاعية املقررات اليت تعاجل كال املنظورين
الكالسييك واملعارص للعوامل االجمتاعية اليت يعيش فهيا البرش .ومن
خالل التدريب الواسع واخلربة العملية يف بيئة ذات توجه حبيث ،يكتسب
الطلبة يف القسم املهارات واملعرفة الالزمة اليت متكهنم من اإلهسام
الفاعل يف املجمتع ،أو متابعة مقرر رئييس شامل يف العلوم االجمتاعية،
والتعامل مع اجلوانب االجمتاعية والثقافية لوجودنا امجلايع .وتتشارك
يف هذه املهمة ثالثة براجم تابعة للقسم ،يه :عمل االجمتاع ،وعمل النفس،
واخلدمة االجمتاعية.
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بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

نبذة عن برنامج علم االجتماع

التخصص الرئيسي في علم االجتماع

مهمة هذا الربناجم يه تدريب الطلبة عىل األساليب والنظريات التأسيسية
اليت يه جزء ال يتجزأ من عمل االجمتاع والعلوم االجمتاعية ،وامجلع بني
التدريب واخلربة العملية ومهارات البحث الالزمة لتخرجي طلبة قادرين
عىل اإلهسام يف مجموعة متنوعة واسعة من املجاالت العملية وجماالت
البحث .وقد وضعت مقررات برناجم عمل االجمتاع لبناء الفهم االجمتايع
والثقايف الراخس لإلقلمي احمليل ،ويف نفس الوقت خلق مواطنني عامليني
ميتلكون الويع وحيرتمون التنوع الثقايف وأساليب احلياة األخرى.

جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص عمل االجمتاع ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

األهداف
يسىع ختصص عمل االجمتاع إىل :تعريف الطلبة بأساليب مجع وحتليل
البيانات امليدانية املسمتدة بشلك مهنيج.
• تطوير فهم الطلبة ملفاهمي العلوم االجمتاعية األساسية.
• تزويد الطلبة باألسس األخالقية إلجراء البحث يف القضايا االجمتاعية
والثقافية لرشح أمناط أو مشالك جممتعية.
• تزويد الطلبة بفهم لك من التجانس والتنوع امللحوظ يف النظم
االجمتاعية والثقافية.

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

اخملرجات التعليمية
عند االنهتاء من التخصص الرئييس ،سيكون الطلبة قادرين عىل:
• تعريف املفاهمي االجمتاعية والثقافية.
• رشح وإعطاء أمثلة من القضايا االجمتاعية والثقافية.
• حتليل البيانات المكية والنوعية املتعلقة بالقضايا االجمتاعية.
• تصممي االسرتاتيجيات املناسبة مجلع البيانات وإجراء البحوث
االجمتاعية.
• تطبيق املدونة السوسيولوجية الدولية لألخالقيات.
• دمع التنوع االجمتايع والثقافة.
الفرص
يستطيع خرجيو برناجم عمل االجمتاع العمل يف اهليائت احلكومية
واملنمظات غري احلكومية ،ومنمظات املساعدات الدولية والواكالت
اإلمنائية ،والقطاع اخلاص يف وظائف اإلدارة ،وخدمة املجمتع ،واخلدمة
االجمتاعية ،وهيائت البحث .وتتيح مهارات البحث اليمك والنويع
للخرجيني االستفادة مهنا يف واكالت التسويق والبحوث واالستشارات.

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج واليت يه جزء
من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات
معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن 2.00

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف مقررات
املتطلبات العامة االجبارية للتخصص الرئييس املطلوبة مبا يف ذلك ما ال
يقل عن  3ساعات معمتدة يف مجموعة  1لملتطلبات االجبارية للتخصص
الرئييس و 21ساعة معمتدة يف املجموعة  2لملتطلبات االجبارية
للتخصص الرئييس.
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مجموعة  1ملتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية (  3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة مأخوذة من
املقررات التالية:
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 121مدخل إىل األنرثوبولوجيا
مجموعة  2ملتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية (  21ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة من مقررات
املجموعة  2لملتطلبات االجبارية للتخصص الرئييس:
•  SOCI 261املناجه المكية
•  SOCI 262املناجه الكيفية
•  SOCI 360نظرية عمل االجمتاع
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
•  SOCI 460اإلحصاء يف العلوم االجمتاعية
•  SOCI 462التغيري يف املجمتع العريب املعارص
•  SOCI 469مرشوع خترج

•  SOCI 467العوملة
•  SOCI 470دراسات مستقلة
•  SOCI 471دراسات خاصة
متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم عمل االجمتاع دراسة أي من
التخصصات الفرعية داخل اجلامعة .إذا اكن طلبة التخصص الفريع
مجسلني يف أقل من  24ساعة معمتدة ،جيب علهيم دراسة مقررات
إضافية اختيارية حرة الستمكال متطلبات  24ساعة معمتدة.
املقررات االختيارية احلرة ( 12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املقررات
االختيارية احلرة خارج التخصص الرئييس لعمل االجمتاع.

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس (علم االجتماع)
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 27ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس االختيارية ،مبا يف ذلك ما ال يقل عن  3ساعات
معمتدة واحلد األقىص من  6ساعات معمتدة من مقررات املجموعة
اإلقلميية االختيارية ،و 21ساعة معمتدة حكد أدىن و 24ساعة معمتدة
حكد أعىل من املجموعة املوضوعية االختيارية.

الفصل
الدراسي

خريف

مقررات اجملموعة اإلقليمية االختيارية (  6 - 3ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما بني  3إىل  6ساعات معمتدة من مقررات
املجموعة اإلقلميية االختيارية:
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 362ثقافات مقارنة
•  SOCI 363الدراسة العرقية
•  SOCI 463العمل والطبقية يف املجمتعات البرتولية
•  SOCI 464التخطيط والسياسات االجمتاعية

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

SOCI 120

مقدمة يف عمل االجمتاع او مدخل إىل
األنرثوبولوجيا

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر اختياري حر ()1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

اجملموعة املوضعية االختيارية (  24 - 21ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما بني  21إىل  24ساعة معمتدة من مقررات
املجموعة املوضعية االختيارية:
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  SOCI 264العائلة والقرابة
•  SOCI 265الساكن واهلجرة
•  SOCI 267دراسات التحرض
•  SOCI 268الثقافة والصحة واملرض
•  SOCI 364العنف
•  SOCI 365دراسة النوع
•  SOCI 366اللغة ،والتواصل واملجمتع
•  SOCI 367األديان املقارنة
•  SOCI 368القانون واملجمتع
•  SOCI 465التنظمي الصنايع والعمل
•  SOCI 466احلراكت االجمتاعية والدينية والسياسية

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر اختياري حر ()2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

SOCI 261

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر ختصص فريع  /اختياري
ختصص فريع ()1

3

املناجه المكية

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري
ختصص فريع ()2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
SOCI 262

ربيع

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

املناجه الكيفية
اختياري ختصص رئييس ()1

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري
ختصص فريع ()3

3

مقرر اختياري حر ()3

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري
ختصص فريع ()4

3

ربيع

15

رمز املقرر

عنوان املقرر

SOCI 360

نظرية عمل االجمتاع

3

اختياري ختصص رئييس ()2

3

متطلب عام

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري ختصص
فريع ()5

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري ختصص
فريع ()6

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
SOCI 361

ربيع

15

حقوق اإلنسان

3

متطلب عام

3

اختياري ختصص رئييس ()3

3

اختياري ختصص رئييس ()4

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري ختصص
فريع ()7

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

SOCI 462

التغيري يف املجمتع العريب املعارص

3

اختياري ختصص رئييس ()5

3

اختياري ختصص رئييس ()6

3

مقرر ختصص فريع  /اختياري ختصص
فريع ()8

3

SOCI 461/
469

رسالة متزي (مرشوع خترج)

15
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15
3

اختياري ختصص رئييس ()7

3

اختياري ختصص رئييس ()9

3

مقرر اختياري ()4

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

خريف

SOCI 460

اإلحصاء يف العلوم االجمتاعية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

خريف

15
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

15

التخصص الفرعي في علم االجتماع

بكالوريوس اآلداب في اخلدمة االجتماعية

سيكون لدى الطلبة الراغبني يف التخصص الفريع يف عمل االجمتاع
فرصة ملعرفة املزيد عن الظواهر االجمتاعية اليت تؤثر عىل العمل
اإلنساين داخل املجمتع .وسيقدم هلم التخصص الفريع أيضا مجموعة
من املعارف لمتكيهنم من فهم املفاهمي األساسية للقضايا املجمتعية
والتفكري بشلك نقدي بشأهنا.

نبذة عن برنامج اخلدمة االجتماعية

التخصص الفرعي في علم االجتماع ( 24ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين يريدون التخصص الفريع يف عمل االجمتاع
استمكال ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية
متطلبات التخصص الفرعي (  12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف متطلبات
التخصص الفريع:
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 261املناجه المكية
•  SOCI 262املناجه الكيفية
•  SOCI 360نظرية عمل االجمتاع
مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية:
•  SOCI 121مدخل إىل األنرثوبولوجيا
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 264العائلة والقرابة
•  SOCI 265الساكن واهلجرة
•  SOCI 267دراسات التحرض
•  SOCI 268الثقافة والصحة واملرض
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
•  SOCI 362ثقافات مقارنة
•  SOCI 363الدراسة العرقية
•  SOCI 364العنف
•  SOCI 365دراسة النوع
•  SOCI 366اللغة ،والتواصل واملجمتع
•  SOCI 367األديان املقارنة
•  SOCI 368القانون واملجمتع
•  SOCI 460اإلحصاء يف العلوم االجمتاعية
•  SOCI 462التغيري يف املجمتع العريب املعارص
•  SOCI 463العمل والطبقية يف املجمتعات البرتولية
•  SOCI 464التخطيط والسياسات االجمتاعية
•  SOCI 465التنظمي الصنايع والعمل
•  SOCI 466احلراكت االجمتاعية والدينية والسياسية

تمتحور رسالة الربناجم حول إجياد اختصاصيني اجمتاعيني قادرين
عىل أن يكونوا مفكرين اسرتاتيجيني ،ومتعملني مدى احلياة وقادة للرأي
واحداث التغيري اإلجيايب يف االفراد وامجلاعات واملجمتعات .ويمت
تدريس قاعدة املعرفة ،واملهارات ،والقمي الالزمة للعاملني يف اخلدمة
االجمتاعية يف بيئة تعزز خصوصية وتاكمل الثقافة القطرية ،والتطوير
املهين ،والتفكري النقدي ،والقيادة .ويمت إعداد الطلبة الختاذ اإلجراءات
املناسبة مسرتشدين بأفضل األدلة العملية املتاحة.
األهداف
تتحدد أهداف برناجم اخلدمة االجمتاعية من منطلق رسالة الربناجم اليت
تسىع إلعداد الطلبة ملامرسة دورمه يف املجمتع .وترمس هذه األهداف
املعىن والغرض من وجود األخصائيني االجمتاعيني املتخصصني يف هذه
املهنة ،والذين جيب أن يكونوا قادرين عىل ممارسة مهامهم بفعالية مع أي
خشص مها اختلف املاكن أو السياق .ويقوم برناجم اخلدمة االجمتاعية
بإعداد الطلبة ملا ييل:
• تطوير فهم شامل عن اخلدمة االجمتاعية مكهنة تارخيية وثقافية ،وعىل
الصعيد العاملي
• إدخال منظور عىل األطر النظرية للعمل االجمتايع
• توفري منظور يف اخلدمة االجمتاعية مبين عىل القمي األساسية والعدالة
االجمتاعية واألخالق
• تطوير منظور لملهارات املهنية األساسية يف املامرسة العامة للخدمة
االجمتاعية
مخرجات التعلم
عند االنهتاء من التخصص الرئييس ،سيكون الطلبة قادرين عىل:
• حيلل اجلوانب الثقافة ودورها يف سياق مهنة اخلدمة االجمتاعية.
• يطبق األخالقيات يف املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية.
• يستخدم معارف ومهارات ومناذج املامرسة املهنية للخدمة االجمتاعية.
• يقمي االسرتاتيجيات احمللية والعاملية املالمئة للتغلب عىل التحديات
االقتصادية واالجمتاعية لملجمتع باستخدام النظريات املناسبة يف
املجال.
• يوظف مهارات البحث الفعالة يف القضايا املهنية للخدمة االجمتاعية.
• يطبق مهارات االتصال الفعالة واهلامة ملامرسات اخلدمة االجمتاعية.
الفرص
لدى خرجيي برناجم اخلدمة االجمتاعية القدرة عىل تلبية االحتياجات
للجهات املعنية فيدولة قطر  ،حيث تتاح فرص معل للخرجيني يف اهليائت
احلكومية واملنمظات غري احلكومية  ،ومجيع منمظات املجمتع اخلدمية
واإلنتاجية .
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الفرص
يقوم برناجم عمل النفس بإعداد الطلبة ملجموعة واسعة من املهن
مكستشارين لألرسة واختصاصيني نفسيني وفنيني االختبارات النفسية
واختصاصيني يف يف جمال اخلدمات اإلنسانية .وميكن لألخصائيني
النفسيني تقدمي الدمع النفيس لألطفال واألزواج والعائالت واملجموعات
يف البيائت املختلفة .وهناك فرص أيضا لألخصائيني النفسيني للعمل
يف املنمظات غري الرحبية واملؤسسات الصحية مبا يف ذلك املستشفيات
وهيائت الصحة النفسية.

بكالوريوس اآلداب في علم النفس
نبذة عن برنامج علم النفس
إن رسالة برناجم عمل النفس يه تزويد الطلبة بتعلمي عايل اجلودة من
خالل إرشاكهم يف التعمل القامئ عىل التحقق وتطوير تفكريمه النقدي،
والتواصل الفعال ،ومهارات بناء توافق اآلراء .ويقوم الربناجم بإعداد
الطلبة حلياة مهنية ناحجة يف جمال عمل النفس مبا يف ذلك وظائف يف
جمال التدريس والبحوث واخلدمات الرسيرية ،مكا ميكهنم من متابعة
دراسهتم.
األهداف
سيمتكن طلبة ختصص عمل النفس من القدرة عىل:
• التعرف عىل املفاهمي الرئيسية ،والرؤى النظرية ،والنتاجئ التجريبية،
واالجتاهات الرئيسية يف عمل النفس
• فهم وتطبيق أساليب البحوث األساسية يف عمل النفس ،مبا يف ذلك
تصممي البحث وحتليل البيانات ،وتفسريها
• احرتام واستخدام التفكري الناقد واإلبدايع ،والتحقيق املتشكك ،وعندما
يكون ذلك ممكنا إتباع الهنج العيمل يف حل املشالك املتعلقة بالسلوك
والعمليات العقلية
• فهم وتطبيق املبادئ النفسية للقضايا الخشصية واالجمتاعية،
والتنظميية
• فهم تقيمي األدلة ،ومحتل الغموض ،والترصف بشلك أخاليق ،وإظهار
القمي األخرى اليت يه من أسس عمل النفس مكجال من جماالت
الدراسة
• احلصول عىل التدريب الالزم ليكونوا قادرين عىل توضيح كفاءة
املعلومات والقدرة عىل استخدام أجهزة المكبيوتر وتكنولوجيا املعلومات
يف القرن احلادي والعرشين
• التواصل بشلك فعال يف مجموعة متنوعة من الصيغ والسياقات
• اكتساب املهارات الالزمة للتعرف عىل تعقيد التنوع االجمتايع والثقايف
والدويل وفهمه وحتليله
• تطوير نظرة ثاقبة لسلوكهم وسلوك األخرين والعمليات العقلية ،وتطبيق
اسرتاتيجيات فعالة إلدارة وحتسني الذات
• تعزيز قدراهتم فميا يتعلق بكيفية تطبيق معارفهم النفسية واملهارات،
والقمي يف املجاالت املهنية مضن مجموعة متنوعة من املواقع والظروف
اخملرجات التعليمية
عند إمكال التخصص الرئييس ،سيكون الطلبة قادرين عىل:
• القدرة عىل رشح األهداف األساسية لعمل النفس وخصائص جماالته
املختلفة
• القدرة عىل تطبيق املفاهمي األساسية يف عمل النفس مبا يساعد عىل
رشح العمليات السلوكية والذهنية
• القدرة عىل استخدام مناجه البحث حلل املشكالت املتعلقة بعمل النفس
• تطوير العمليات الالزمة ألساليب التدخل النفسية والتقنيات العالجية
• القدرة عىل تطبيق املعايري املهنية األخالقية لتقيمي املعارف واملامرسات
املتصلة بعمل النفس
• القدرة عىل كتابة احلجج العملية وتقدمي املعلومات شفويًا باستخدام
املفاهمي العملية والنفسية .

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات
معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن .2.00
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في علم النفس
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص عمل النفس ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف التدريب
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
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مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

املقررات االختيارية احلرة (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية احلرة من املقررات خارج التخصص الرئييس لعمل النفس6 ،
ساعات معمتدة مهنا جيب أن تكون من مقررات مستوى  300أو أعىل.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس (علم النفس)
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 9ساعات
معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية (  36ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  PSYC 203عمل النفس الصحة
•  PSYC 206مقدمة يف عمل النفس االجمتايع
•  PSYC 221تصممي البحوث واإلحصاء
•  PSYC 300عمل نفس الخشصية
•  PSYC 301عمل النفس المنو
•  PSYC 303عمل نفس املريض
•  PSYC 304عمل النفس املعريف
•  PSYC 400مبادئ العالج املعريف السلويك
•  PSYC 401مهارات املساعدة النفسية
•  PSYC 403عمل النفس الفسيولويج
•  PSYC 406مرشوع خترج

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر ()1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PSYC 201

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب اختياري حر ()2

3

متطلب عام

3

مدخل اىل عمل النفس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التدريب العملي (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز مقرر التدريب التايل:
•  PSYC 405التدريب العميل

15

15

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية من بني اخليارات التالية:
•  PSYC 306العاطفة والدافع
•  PSYC 402املشورة طويلة األجل
•  PSYC 404سيكولوجية العالقات األرسية
•  PUBH 202السلوك اليحص واملجمتع
•  SOCI 262املناجه الكيفية
•  SOCI 365دراسة النوع
•  SPSC 308عمل النفس الريايض

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PSYC 203

عمل النفس الصحة

3

اختياري ختصص رئييس ()1

3

متطلب اختياري حر ()3

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلبات التخصص الفرعي (  24ساعة معتمدة )
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم عمل النفس دراسة أي من التخصصات
الفرعية داخل اجلامعة .إذا اكن التخصص الفريع ينطوي عىل اقل
من  24ساعة معمتدة ،فيجب علهيم دراسة مقررات إضافية مكقررات
اختيارية حرة الستمكال دراسة متطلبات مبا مجموعه  24ساعة معمتدة.

PSYC 206

مقدمة يف عمل النفس االجمتايع

3

PSYC 221

تصممي البحوث واإلحصاء

3

متطلب عام

3

اختياري ختصص رئييس ()2

3

ختصص فريع ()1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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التخصص الفرعي في علم النفس

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PSYC 300

عمل نفس الخشصية

3

PSYC 301

عمل النفس التمنوي

3

متطلب عام

3

ختصص فريع ()2

3

اختياري ختصص رئييس ()3

3
15
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PSYC 303

عمل االضطرابات النفسية

3

PSYC 304

عمل النفس املعريف

3

اختياري ختصص رئييس ()4

3

ربيع

ختصص فريع ()3

3

ختصص فريع ()4

3
15
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السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PSYC 400

مبادئ العالج السلويك املعريف

3

PSYC 401

مهارات املساعدة النفسية

3

PSYC 403

عمل النفس الفسيولويج

3

ختصص فريع ()5

3

ختصص فريع ()6

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3

PSYC 405

تدريب معيل

PSYC 406

مرشوع خترج

3

ختصص فريع ()7

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في علم النفس
جيب عىل الطلبة اجتياز  24ساعة معمتدة حكد ادىن الستمكال
التخصص الفريع يف عمل النفس ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية
متطلبات التخصص الفرعي في علم النفس (  18ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز املقررات التالية :
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  PSYC 203عمل النفس الصحة
•  PSYC 206مقدمة يف عمل النفس االجمتايع
•  PSYC 301عمل نفس التمنوي
•  PSYC 303عمل االضطرابات النفسية
•  PSYC 304عمل النفس املعريف
مقررات التخصص الفرعي االختيارية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية من بني اخليارات التالية:
•  PSYC 300عمل نفس الخشصية
•  PSYC 306العاطفة والدافع
•  PSYC 401مهارات املساعدة النفسية
•  PSYC 404سيكولوجية العالقات األرسية

15
6

ختصص فريع ()8

مت تصممي التخصص الفريع يف عمل النفس لزتويد الطلبة مبقدمة لعمل
النفس واطالعهم عىل املفاهمي الرئيسية يف عمل النفس .يزود التخصص
الفريع الطلبة باملهارات الالزمة ملعرفة ،وفهم ،واحرتام تعقيد التنوع
الثقايف االجمتايع والدويل.

3
15
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أما باكلوريوس العلوم البيئية فهو برناجم معمتد وميتاز بأنه أول برناجم يف دولة
قطر .وقد وضع هذا الربناجم ملعاجلة القضايا واملشالك املتصاعدة املرتبطة
ً
فضل عن االحتياجات املتوقعة الوشيكة ألحصاب
بالبيئة يف دولة قطر واملنطقة،
املصلحة .وحتقق هذه الرباجم األربعة بيئة ممزية وممتازة للتدريس والبحوث.

قسم العلوم البيولوجية والبيئية
مبىن لكية اآلداب والعلوم
الغرف( C218 - C219 ،قسم البنات) و ( B107قسم البنني)
اهلاتف+ 974 4403 4570 / 4534 :
الربيد اإللكرتوينbiology@qu.edu.qa :
املوقع/http://www.qu.edu.qa/artssciences/bioenvi :

بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية
األهداف

هيدف ختصص العلوم البيولوجية إىل:
• حتقيق الفهم ملبادئ العلوم البيولوجية.
• تزويد الطلبة خبربات العمل يف املختربات والتجارب امليدانية املكثفة.
• إجراء البحوث األساسية والتطبيقية يف العلوم البيولوجية.
• تعزيز قدرات الطالب عىل التواصل بشلك فعال يف القضايا البيولوجية.

رئيس القسم باإلنابة

دمحم حسني سامل عيل السفران

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ

عبد العزيز البيويم ،مسري بن دمحم اجلوة ،نبيل الزواري ،إيبيك غوكتييب ،عالل
اوهتيت ،سعيد سيف.

مخرجات التعلم

أستاذ مشارك

طلعت عبد الفتاح أمحد ،جامس اخلياط ،روضة فهد آل ثاين ،دمحم أبو دية،
حمسن العنيس ،دمحم الغويط ،إبراهمي عبد اهلل املسملاين ،نوبويويك
ياماغوتيش ،حجا االتالو.

أستاذ مساعد

خالد عبداهلل العيل ،إبراهمي دمحم األنصاري ، ،فهد محد امجلايل ،عبد الرمحن
املفتاح ،محدة النعيمي ،محد حسني سامل عيل السفران ،فامطة النعيمي ،يرسية
سلميان الفحام ،مرمي املفتاح ،رضوان بن محاد ،مزيان الرمحن ،هيمث صاحل.

محاضر

الفرص

محمود كردوشة ،بريومال باالكريشىىش ،فامطة اخلياط.

جيد خرجيو العلوم البيولوجية وظائف يف اهليائت احلكومية واملنمظات غري
احلكومية ،ويف القطاع اخلاص واملختربات الكمييائية وجهات البحث واملختربات
الطبية.

مساعد تدريس

عبدالرمحن جحموب ،هدى املرخيى ،حياة اجلابر ،غادة احملمود ،رادوسال
ستيفان ،اميان صاحل ،دمحم نعمي

نبذة عن قسم العلوم البيولوجية والبيئية

ختصصا رئيس ًيا يف العلوم البيولوجية مما
سوف يمتكن الطلبة املتخصصون
ً
ييل:
• حتديد تكوين ووظائف الاكئنات احلية.
• وصف النظم البيئية.
• فهم طبيعة وطرق استخدام األدوات اجلزيئية.
• االخنراط يف التفكري النقدي املتعلق بأنشطة حل املشكالت اخلاصة مبسألة
بيولوجية.
• إثبات كفاءة الكتابة عرب كتابة رسالة موجزة ،وواحضة ،ومنمظة بشأن املفهوم
البيولويج.
• إثبات كفاءة التواصل الشفهي عرب تقدمي العروض الشفهية املوجزة،
والواحضة ،واملنمظة حول املواضيع البيولوجية.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة

يوفر قسم العلوم البيولوجية والبيئية أربعة براجم دراسية ،مهنا برناجمني
للدراسات العليا لدرجة الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية ،ودرجة
املاجستري يف العلوم البيئية .والربناجمني اآلخرين لدراسة الباكلوريوس مها
عىل التوايل درجة الباكلوريوس يف العلوم البيولوجية ،ودرجة الباكلوريوس يف
العلوم البيئية .ومتتاز درجة الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية بأهنا تزود
الطلبة مبهارات متقدمة يف جمال البحوث ،مما ميكهنم من إجراء األحباث بشلك
مستقل ،ونرشها وإظهار قدراهتم عىل االبتاكر واإلبداع .أما درجة املاجستري يف
العلوم البيئية ،واليت بدأت يف خريف  ،2011فهي برناجم معمتد من (تشيسرت
أساسا بتخرجي املهنيني والباحثني امللزتمني بتطوير
– اململكة املُتحدة) هيمت
ً
بيئة مستدامة يف دولة قطر .وهو برناجم للدراسات العليا متعدد التخصصات
يف العلوم البيئية ،وهو اخليار األول للخرجيني الذين يعدون أنفهسم لرباجم
الدكتوراه والصناعة عىل حد سواء .وقد مت تصممي برناجم باكلوريوس يف العلوم
البيولوجية بطريقة توفر التدريب والتأهيل املناسب يف جمال البيولوجيا احلديثة،
وذلك متاش ًيا مع التقدم غري املسبوق يف هذا املجال واستجابة الحتياجات
وتطلعات املجمتع القطري.

جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :

http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي

جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئيسيي مبا
فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة معمتدة .باإلضافة إىل
ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من املتطلبات
العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن  02.0و اجتياز مقرر .BIOL101
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متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في العلوم البيولوجية
جيب عىل الطالب اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال ختصص
العلوم البيولوجية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس االجبارية
• ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس املساندة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس االختيارية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع

برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )

املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)

مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)

مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)

جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة
يف املجموعة الفرعية "مقررات تارخي قطر واخلليج" واليت يه جزء من مجموعة
اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)

مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)

مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)

•  BIOL 311البيولوجيا اجلزيئية
•  BIOL 351ترشحي وعمل وظائف أعضاء النبات
•  BIOL 362ترشحي وعمل وظائف أعضاء احليوان
•  BIOL 497مرشوع البحث

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة (  21ساعة معتمدة)

جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص
الرئييس املساندة التالية:
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  PHYS 110الفزيياء العامة لعمل األحياء
•  PHYS 111الفزيياء العملية لعمل األحياء
•  STAT 151مقدمة يف اإلحصاء التطبييق

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 24ساعة معتمدة)

عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص
الرئييس االختيارية التالية:
•  BIOL 211عمل أحياء اخللية
•  BIOL 212الوراثة
•  BIOL 312عمل األنجسة
•  BIOL 321مبادئ عمل األحياء البييئ
•  BIOL 322عمل األحياء الصحراوية
•  BIOL 344دراسة الطفيليات العامة
•  BIOL 412اهلندسة الوراثية وتكنولوجيا امحلض النووي
•  BIOL 421الفزييولوجيا البيئية
•  BIOL 422إدارة ومحاية البيئة
•  BIOL 442التكنولوجيا احليوية
•  BIOL 444عمل املناعة
•  BIOL 451زراعة اخلاليا واألنجسة

متطلبات التخصص الفرعي ( 18ساعة معتمدة)

جيب عىل الطلبة املجسلني يف برناجم العلوم البيولوجية دراسة التخصص
الفريع يف الكميياء لتحقيق متطلبات احلصول عىل الدرجة العملية.

•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 24ساعة معتمدة)

جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة من مقررات التخصص
الرئييس املطلوبة :
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
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يف العلوم البيولوجية بطريقة توفر التدريب والتأهيل املناسب يف جمال
البيولوجيا احلديثة ،وذلك متاش ًيا مع التقدم غري املسبوق يف هذا املجال
واستجابة الحتياجات وتطلعات املجمتع القطري.
أما باكلوريوس العلوم البيئية فهو برناجم معمتد وميتاز بأنه أول برناجم
يف دولة قطر .وقد وضع هذا الربناجم ملعاجلة القضايا واملشالك
ً
فضل عن االحتياجات
املتصاعدة املرتبطة بالبيئة يف دولة قطر واملنطقة،
املتوقعة الوشيكة ألحصاب املصلحة .وحتقق هذه الرباجم األربعة بيئة
ممزية وممتازة للتدريس والبحوث.

قسم العلوم البيولوجية والبيئية
مبىن لكية اآلداب والعلوم
الغرف( C218 - C219 ،قسم البنات) و ( B107قسم البنني)
اهلاتف974+ 4403 4570 / 4534 :
الربيد اإللكرتوينbiology@qu.edu.qa :
املوقع/http://www.qu.edu.qa/artssciences/bioenvi :
رئيس القسم باإلنابة
رضوان بن محادو

بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية

أعضاء هيئة التدريس

األهداف
هيدف ختصص العلوم البيولوجية إىل:
• حتقيق الفهم ملبادئ العلوم البيولوجية.
• تزويد الطلبة خبربات العمل يف املختربات والتجارب امليدانية املكثفة.
• إجراء البحوث األساسية والتطبيقية يف العلوم البيولوجية.
• تعزيز قدرات الطالب عىل التواصل بشلك فعال يف القضايا البيولوجية.

أستاذ
مسري بن دمحم اجلوة ،نبيل الزواري ،إيبيك غوكتييب ،عالل اوهتيت،
سعيد سيف ,دمحم جنيب دايل حيىي
أستاذ مشارك
جامس اخلياط ،روضة فهد آل ثاين ،دمحم أبو دية ،حمسن العنيس،
دمحم الغويط ،إبراهمي عبد اهلل املسملاين ،نوبويويك ياماغوتيش ،حجا
االتالو ، .رضوان بن محادو

مخرجات التعلم
ختصصا رئيس ًيا يف العلوم البيولوجية
سوف يمتكن الطلبة املتخصصون
ً
مما ييل:
• حتديد تكوين ووظائف الاكئنات احلية.
• وصف النظم البيئية.
• فهم طبيعة وطرق استخدام األدوات اجلزيئية.
• االخنراط يف التفكري النقدي املتعلق بأنشطة حل املشكالت اخلاصة
مبسألة بيولوجية.
• إثبات كفاءة الكتابة عرب كتابة رسالة موجزة ،وواحضة ،ومنمظة بشأن
املفهوم البيولويج.
• إثبات كفاءة التواصل الشفهي عرب تقدمي العروض الشفهية املوجزة،
والواحضة ،واملنمظة حول املواضيع البيولوجية.

أستاذ مساعد
خالد عبداهلل العيل ،إبراهمي دمحم األنصاري ، ،فهد محد امجلايل ،عبد
الرمحن املفتاح ،محدة النعيمي ،محد حسني سامل عيل السفران ،فامطة
النعيمي ،يرسية سلميان الفحام  ،مزيان الرمحن ،هيمث صاحل ، .فامطة
اخلياط.
محاضر
محمود كردوشة ،بريومال باالكريشىىش

الفرص
جيد خرجيو العلوم البيولوجية وظائف يف اهليائت احلكومية واملنمظات
غري احلكومية ،ويف القطاع اخلاص واملختربات الكمييائية وجهات البحث
واملختربات الطبية.

مساعد تدريس
عبدالرمحن جحموب ،هدى املرخيى ،حياة اجلابر ،غادة احملمود،
رادوسال ستيفان ،اميان صاحل ،دمحم نعمي ,,دمحم اجلنايدة ,بالل
نارص ،مرية النعيمي.

نبذة عن قسم العلوم البيولوجية والبيئية

يوفر قسم العلوم البيولوجية والبيئية أربعة براجم دراسية ،مهنا برناجمني
للدراسات العليا لدرجة الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية ،ودرجة
املاجستري يف العلوم البيئية .والربناجمني اآلخرين لدراسة الباكلوريوس
مها عىل التوايل درجة الباكلوريوس يف العلوم البيولوجية ،ودرجة
الباكلوريوس يف العلوم البيئية .ومتتاز درجة الدكتوراه يف العلوم
البيولوجية والبيئية بأهنا تزود الطلبة مبهارات متقدمة يف جمال البحوث،
مما ميكهنم من إجراء األحباث بشلك مستقل ،ونرشها وإظهار قدراهتم
عىل االبتاكر واإلبداع .أما درجة املاجستري يف العلوم البيئية ،واليت بدأت
يف خريف  ،2011فهي برناجم معمتد من (تشيسرت – اململكة املُتحدة)
أساسا بتخرجي املهنيني والباحثني امللزتمني بتطوير بيئة مستدامة
هيمت
ً
يف دولة قطر .وهو برناجم للدراسات العليا متعدد التخصصات يف
العلوم البيئية ،وهو اخليار األول للخرجيني الذين يعدون أنفهسم لرباجم
الدكتوراه والصناعة عىل حد سواء .وقد مت تصممي برناجم باكلوريوس

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئييس
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن
 9ساعات معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن 02.0
واجتياز مقرر .BIOL101
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متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في العلوم البيولوجية
جيب عىل الطالب اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص العلوم البيولوجية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
•  BIOL 311البيولوجيا اجلزيئية
•  BIOL 351ترشحي وعمل وظائف أعضاء النبات
•  BIOL 362ترشحي وعمل وظائف أعضاء احليوان
•  BIOL 497مرشوع البحث

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة (  21ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة يف متطلبات
التخصص الرئييس املساندة التالية:
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  PHYS 110الفزيياء العامة لعمل األحياء
•  PHYS 111الفزيياء العملية لعمل األحياء
•  STAT 151مقدمة يف اإلحصاء التطبييق
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 24ساعة معتمدة)
عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات
التخصص الرئييس االختيارية التالية:
•  BIOL 211عمل أحياء اخللية
•  BIOL 212الوراثة
•  BIOL 312عمل األنجسة
•  BIOL 321مبادئ عمل األحياء البييئ
•  BIOL 322عمل األحياء الصحراوية
•  BIOL 344دراسة الطفيليات العامة
•  BIOL 412اهلندسة الوراثية وتكنولوجيا امحلض النووي
•  BIOL 420موضوعات خاصة
•  BIOL 421الفزييولوجيا البيئية
•  BIOL 422إدارة ومحاية البيئة
•  BIOL 442التكنولوجيا احليوية
•  BIOL 444عمل املناعة
•  BIOL 451زراعة اخلاليا واألنجسة
متطلبات التخصص الفرعي ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة املجسلني يف برناجم العلوم البيولوجية دراسة
التخصص الفريع يف الكميياء لتحقيق متطلبات احلصول عىل الدرجة
العملية.

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة :
•  BIOL 101عمل األحياء 1
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السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARAB 100

لغة عربية 1

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

3

DAWA 111

الثقافة االسالمية

3

BIOL 101

عمل األحياء 1

3

CHEM

3

BIOL

1

CC Elective

CHEM 101
CHEM 103

الكميياء العامة 1

الكميياء التجريبية العامة 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ARAB 200
ENGL 203

ربيع

السنة الثالثة ( 32ساعة معتمدة)

BIOL 102
CHEM 102
CHEM 104
MATH 101

لغة عربية 2

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

عمل األحياء 2

الكميياء العامة 2

الكميياء التجريبية العامة 2

حساب التفاضل والتاكمل 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

3

خريف

16

خريف

3

CHEM

مقرر اختياري من التخصص الفريع

3

مقرر اختياري من التخصص الفريع

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

متطلب عام اختياري

3
17

BIOL 351

ترشحي وعمل وظائف أعضاء النبات

3

BIOL

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

BIOL

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

3

CHEM

مقرر اختياري من التخصص الفريع

3

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

3

ربيع

1

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)

رمز املقرر
BIOL 221

أساسيات عمل البيئة

3

BIOL 241

عمل األحياء الدقيقة

3

CHEM 211

الكميياء العضوية 1

3

PHYS 110

الفزيياء العامة لعمل األحياء

3

BIOL

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

PHYS 111

الفزيياء العملية لعمل األحياء

1

الفصل
الدراسي
خريف

BIOL 311
BIOL 212

الوراثة

3

متطلب عام اختياري

3

CHEM 351

الكميياء احليوية األساسية

3

CHEM 352

الكميياء احليوية التجريبية

3

STAT 151

مقدمة يف اإلحصاء التطبييق

1

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

BIOL

BIOL 497

مرشوع البحث

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

البيولوجيا اجلزيئية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

BIOL

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

عنوان املقرر

ربيع

BIOL 362

ترشحي وعمل وظائف أعضاء احليوان

3

3

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

ربيع

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

CHEM

مقرر اختياري من التخصص الفريع

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

BIOL 497

مرشوع البحث (إمكال)

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16
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التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية

بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية

ختصصا فرع ًيا يف العلوم
يقدم قسم العلوم البيولوجية والبيئية
ً
البيولوجية لدرجة الباكلوريوس .وهيدف هذا التخصص الفريع إىل زيادة
براجم الطلبة الذين اكنت ختصصاهتم الرئيسية خارج العلوم البيولوجية
والذين يرغبون يف احلصول عىل منظور أوسع يف جمال البيولوجيا.

األهداف
هيدف ختصص العلوم البيئية إىل:
• امتالك املعرفة األساسية يف جماالت العلوم البيئية.
• الرباعة يف التقنيات احلالية املستخدمة يف جمال البحوث البيئية.
• إجراء البحوث األساسية والتطبيقية يف جمال العلوم البيئية.
• تطوير مستويات عالية من مهارات االتصال.
• االطالع والتحديث عىل التقدم يف العلوم البيئية.
• االستعداد لملامرسة املهنية والعمل بطريقة أخالقية مع الفرق احملرتفة
وإظهار التطوير املهين يف املسار الوظييف.

التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الساعني للتخصص الفريع يف العلوم البيولوجية دراسة
ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل :
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية
متطلبات التخصص الفرعي ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الفريع املطلوبة:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات
التخصص الفريع االختيارية:
•  BIOL 211عمل أحياء اخللية
•  BIOL 212الوراثة
•  BIOL 311البيولوجيا اجلزيئية
•  BIOL 321مبادئ عمل األحياء البييئ
•  BIOL 344عمل الطفيليات العام
•  BIOL 442التكنولوجيا احليوية
•  BIOL 444عمل املناعة

مخرجات التعلم
سيكون خرجيي ختصص العلوم البيئية قادرين عىل:
• حتديد ورشح املبادئ واملفاهمي األساسية اخلاصة بالبيائت والنظم
اإليكولوجية املختلفة.
• رشح األسباب الاكمنة وراء التدهور البييئ واحلفاظ عىل البيئة.
• إجراء التجارب باستخدام تقنيات املختربات احلديثة ،وحتليل وتقيمي
وتفسري البيانات.
• استخدام املناجه العملية يف جمال البحوث املتعددة التخصصات
بطريقة آمنة وأخالقية ،والعمل بلواحئ تقيمي املخاطر والصحة والسالمة،
فضال عن القوانني البيئية.
• حتديد ورشح املبادئ واملفاهمي األساسية اخلاصة بالبيائت والنظم
اإليكولوجية املختلفة.
• رشح األسباب الاكمنة وراء التدهور البييئ واحلفاظ عىل البيئة.
• إجراء التجارب باستخدام تقنيات املختربات احلديثة ،وحتليل وتقيمي
وتفسري البيانات.
• استخدام املناجه العملية يف جمال البحوث املتعددة التخصصات
بطريقة آمنة وأخالقية ،والعمل بلواحئ تقيمي املخاطر والصحة والسالمة،
فضال عن القوانني البيئية.
الفرص
لدى خرجيي برناجم العلوم البيئية القدرة عىل معاجلة االحتياجات
املتوقعة جلهات التوظيف واالستجابة للسوق العاملية .مكا سيكون خرجيي
الربناجم قادرين عىل احلصول عىل فرص معل يف اجلهات احلكومية
والغري احلكومية والصناعية والقطاع اخلاص .وميكن الربناجم خرجييه
من فرص يف عدد كبري من املجاالت اليت تمشل وال تقترص عىل:
االستدامة البيئية ،محاية البيئة (إدارة احلفظ) ،مراقبة البيئة ،وإدارة
املخاطر البيئية التخطيط احلرضي والبيئة البحرية ،العلوم البيئية
والكميياء البيئية والتكنولوجيا البيئية واألحياء البحرية ،املوارد
املائية (إدارة) ،التحليل البييئ والرصد والبحوث يف علوم البحار او
البيوتكنولوجيا.
الفرص الوظيفية
• وزارة البلديات والبيئة
• مركز الدراسات البيئية
• قطاع الصناعة (قطر للبرتول ،راس غاز ،شيل ،وغريها)
• وزارة البلدية والتخطيط العمراين
• كهرماء
• خمتربات البحوث
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•  ENGL 202لغة إجنلزيية  1-ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  2-ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

• جامعة قطر
• مؤسسة قطر
• املجلس األعىل للصحة
• التدريس يف املدارس واجلامعات
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن 9
ساعات معمتدة من مضهنا مقرر  BIOL101مبعدل ترامكي ال يقل عن
. 2.00
يعد القبول وف ًقا ألعىل املتوسطات والسعة االستيعابية يف قسم العلوم
البيولوجية والبيئة .ويكون تجسيل الطالب يف فصل الربيع

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
 .جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

التخصص الرئيسي في العلوم البيئية
جيب عىل الطلبة اجتياز  126ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص العلوم البيئية يف مسار التخصص للتكنولوجيا احليوية .يف
حني جيب اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال ختصص
العلوم البيئية يف مسار التخصص لعلوم البحار.
وتمشل متطلبات ختصص العلوم البيئية ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  54ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  14أو  15ساعة معمتدة يف متطلبات مسار التخصص •
ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من مسار التخصص يف التكنولوجيا
احليوية ،وما ال يقل عن  14ساعة معمتدة من مسار التخصص يف علوم
البحار.

اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1

مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
•  SOCI 200التمنية املستدامة

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة دراسة  33ساعة معمتدة من املتطلبات العامة

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 54ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  54ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
•  BIOL 322عمل األحياء الصحراوية
•  BIOL 345الصحة والسالمة والبيئة
•  BIOL 399التدريب
•  BIOL 422إدارة ومحاية البيئة
•  BIOL 496مرشوع البحث
•  CHME 361تقنيات البرتول والغاز
•  CHEM 275مبادئ الكميياء البيئية
•  CVEN 342املوارد املائية وإدارهتا
•  CVEN 352إدارة النفايات
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GEOG 442البيئة والتلوث
•  LAWC 449القوانني واألنمظة البيئية
•  MARS 101مقدمة يف علوم البحار
•  MARS 251عمل األحياء البحرية
•  MARS 459تقيمي األثر البييئ
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مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  BIOL 212الوراثة
•  BIOL 312عمل األنجسة
•  BIOL 344عمل الطفيليات العام
•  BIOL 346الصحة البيئية
•  BIOL 351ترشحي وعمل وظائف أعضاء النبات
•  BIOL 362ترشحي وعمل وظائف أعضاء احليوان
•  BIOL 421الفزييولوجيا البيئية
•  BIOL 444عمل املناعة
•  BIOL 493موضوعات خاصة
•  BIOM 324عمل الفريوسات الطبية
•  GEOG 204اجلغرافيا االقتصادية العامة
•  GEOG 242الطقس واملناخ
•  GEOG 243مقدمة يف االستشعار عن بعد
•  GEOG 346مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية
•  GEOG 441جغرافية قطر
•  GEOG 448اجلغرافيا املائية

اخلطة الدراسية للعلوم البيئية التكنولوجيا احليوية
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARAB 100

لغة عربية 1

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

SOCI 200

التمنية املستدامة ( ) E

3

CHEM 101
CHEM 103

عمل األحياء 1

الكميياء العامة 1

الكميياء التجريبية العامة 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ARAB 200
ENGL 203
BIOL 102
CHEM 102

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من متطلبات
التخصص الرئييس املساندة التالية:
•  BIOL 103حلقة دراسية لطلبة السنة األوىل
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 102الكميياء العامة 2
•  CHEM 104الكميياء التجريبية العامة 2
•  PHYS 110الفزيياء العامة لعمل األحياء
•  PHYS 111الفزيياء العملية لعمل األحياء
•  STAT 151مقدمة يف اإلحصاء التطبييق

3
3

BIOL 101

ربيع

الساعات
املعتمدة

CHEM 104

لغة عربية 2

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

عمل األحياء 2

الكميياء العامة 2

الكميياء التجريبية العامة 2

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

BIOL 103

حلقة دراسية لطلبة السنة األوىل علوم
بيئية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3
1
16
3
3
3
3
3
1

16

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

مسار التخصص في التكنولوجيا احليوية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف التكنولوجيا احليوية
•  BIOL 310عمل أحياء اخللية اجلزيئية
•  BIOL 433الرصد وعمل المسوم
•  BIOL 443التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية
•  BIOL 451زراعة اخلاليا واألنجسة
•  BIOL 452التقنيات اجلزيئية التحليلية

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر
BIOL 221

أساسيات عمل البيئة

3

MARS 101

مقدمة يف علوم البحار

3

PHYS 110

الفزيياء العامة لعمل األحياء

3

PHYS 111

الفزيياء العملية لعمل األحياء

3

DAWA 111

الثقافة االسالمية

3

GEOG 442

البيئة و التلوث ( ) E

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مسار التخصص في علوم البحار ( 14ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  14ساعة معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف علوم البحار
•  MARS 222علوم احمليطات الكمييائية
•  MARS 325التلوث البحري
•  MARS 327العوالق واإلنتاجية
•  MARS 455عمل البيئة البحرية
•  MARS 458مصائد األمساك وتربية األحياء املائية

ربيع

BIOL 241

عمل األحياء الدقيقة

3

MARS 251

عمل األحياء البحرية

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

STAT 151

مقدمة يف اإلحصاء التطبييق

3

CHEM 275

مبادئ الكميياء البيئية

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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16

18

اخلطة الدراسية للعلوم البيئية  -علوم البحار

السنة الثالثة ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL 310

عمل أحياء اخللية اجلزيئية

3

BIOL 322

عمل األحياء الصحراوية

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

HIST 121

تارخي قطر

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
BIOL 443

3

MARS 459

تقيمي األثر البييئ

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

إدارة النفايات

3

LAWC 449

القوانني واألنمظة البيئية

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

CVEN 352

الفصل
الدراسي
خريف

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOL 345

الصحة والسالمة والبيئة

3

BIOL 422

إدارة ومحاية البيئة

3

CVEN 342

املوارد املائية وإدارهتا

3

CHME 361

تقنيات البرتول والغاز

3

BIOL 496

مرشوع البحث

-

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

SOCI 200

التمنية املستدامة ( ) E

ARAB 200
ENGL 203
BIOL 102
CHEM 102
CHEM 104

الساعات
املعتمدة

عمل األحياء 1

الكميياء العامة 1

الكميياء التجريبية العامة 1
لغة عربية 2

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

عمل األحياء 2

الكميياء العامة 2

الكميياء التجريبية العامة 2

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

BIOL 103

حلقة دراسية لطلبة السنة األوىل علوم
بيئية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

12

خريف

رمز املقرر

3
3
3
3
1
3

16

BIOL 221

أساسيات عمل البيئة

MARS 101

مقدمة يف علوم البحار

3

PHYS 110

الفزيياء العامة لعمل األحياء

3

الفزيياء العملية لعمل األحياء

1
3
3

BIOL 433
BIOL 451

PHYS 111

BIOL 452

التقنيات اجلزيئية التحليلية

3

CHEM 275

مبادئ الكميياء البيئية

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

GEOG 442

البيئة والتلوث (باللغة االجنلزيية)

مرشوع البحث (إمكال)

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

الصيف (بعد السنة الثالثة) ( 0ساعة معتمدة)
مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

3

زراعة اخلاليا واألنجسة

BIOL 399

1

عنوان املقرر

3

التدريب

3

الساعات
املعتمدة

الرصد وعمل المسوم

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)

3

BIOL 496

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة
3

CHEM 103

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

ARAB 100

لغة عربية 1

CHEM 101

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOL 101

15

التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية

ربيع

السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)

ربيع

0
0

BIOL 241

عمل األحياء الدقيقة

3

MARS 251

عمل األحياء البحرية

3

MARS 222

علوم احمليطات الكمييائية

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

STAT 151

مقدمة يف اإلحصاء التطبييق

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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قسم الكيمياء وعلوم األرض

السنة الثالثة ( 35ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL 322

عمل األحياء الصحراوية

3

MARS 327

العوالق واإلنتاجية

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

الثقافة االسالمية

3

HIST 121

تارخي قطر

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3

DAWA 111

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MARS 325

التلوث البحري

2

MARS 455

عمل البيئة البحرية

3

MARS 459

تقيمي األثر البييئ

3

CVEN 352

إدارة النفايات

3

LAWC 449

القوانني واألنمظة البيئية

3

CC Elective

متطلب عام اختياري

3
17

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

اهلاتف+974 4403 4650 / 4403 4654 :

الربيد اإللكرتوينheaddepchemistry@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/artssciences/departments/ :
dept%E2%80%93chemistry/chemistry%E2%80%93program
رئيس القسم
خالد عبد اهلل ماجد ال سعد
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
هالة سلطان سيف العيىس ،جان كورنليس كواك ،دمحم معروف الطاهر،
هسام يوسف القرضاوي ،الكمشيه رسيراما ،يوسف دمحم جحي،
إبراهمي صاحل النعيمي(إجازة)  ،مليس عبد اهلادي حشادة  ،هاين درويش
طباع  ،عدنان محمود سلمي ابو رصه  ،نرص بن صاحل  ،محد عبد
الرمحن ال سعد الكواري ،عبداالله عبدالقادر داوود.
أستاذ مشارك
إبراهمي أمحد زينل األنصاري  ،أمينة سلطان جابر اجلابر ،خالد عبد
اهلل ماجد ال سعد ،نرسين عبداهلل اهلامشي ،عبد العيل م .صادق، ،
حسن ابراهمي منر ،اجمد رشمي ،محيد املدفع
أستاذ مساعد
يارس حسني عبد الرازق  ،مروة دمحم سعيد دمحم العزازي ،لطيفة
النعيمي ،مرمي املال ،سعيد هامش املري ،حزام حيىي العوه ،وائل سعيد
عيل مطر.

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL 345

الصحة والسالمة والبيئة

3

BIOL 422

إدارة ومحاية البيئة

3

CVEN 342

املوارد املائية وإدارهتا

3

CHME 361

تقنيات البرتول والغاز

3

BIOL 496

مرشوع البحث

-

محاضر
ليكيتا رسيفنىت ،دمحم يرسى ،مهند شكور ،دمحم مصطىف ،كفاح
صاحل ،أسيا اجلابري

12

مساعد تدريس
أمساء اليافيع ،جواهر املري ،ناهيد شاه ،فندانا ثوتاسيل ،امال
مهشراوي ،داليا عيد ،أمحد سعيد ،مروة مهشارى ،مهند عبداهلل

نبذة عن قسم الكيمياء وعلوم األرض

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MARS 458

ربيع
BIOL 496

مصائد األمساك وتربية األحياء املائية

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مرشوع البحث (إمكال)

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

12

الصيف (بعد السنة الثالثة) ( 0ساعة معتمدة)
صيف

مبىن لكية العلوم ،غرفة ( B 222قسم البنات)
لكية اآلداب والعلوم ،ممر  ،4غرفة ( 121قسم البنني)

BIOL 399

التدريب

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

0
0

أنشئ قسم الكميياء وعلوم األرض يف عام  .1973ويقدم القسم هشادة
الباكلوريوس يف ختصص الكميياء (للبنني والبنات) والتخصص الفريع
يف الكميياء (للبنني والبنات) والتخصص الفريع يف اجليولوجيا (للبنني).
مكا يقدم برناجم الكميياء ً
أيضا مقررات ملختلف الرباجم يف جامعة قطر
مبا يف ذلك اهلندسة الكمييائية ،والعلوم البيولوجية والبيئية ،وتغذية
اإلنسان ،والعلوم احليوية الطبية ،والصيدلة و الطب .ويقدم برناجم
ً
فضل عن
اجليولوجيا مقررات متهيدية ملجموعة واسعة من الطلبة،
ختصصا فرع ًيا
مقررات ذات مستوى متقدم للطلبة الذين يتخصصون
ً
يف اجليولوجيا .والشك يف أن برناجم الكميياء يقدم خدمات لملجمتع
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القطري يف عديد من اجلوانب ،من خالل تقدمي االستشارات ،واقرتاح
احللول للعديد من املشالك العملية ،وعقد الندوات ،واحملارضات العامة.
مكا تقدم هيئة تدريس الكميياء ورش العمل والتدريب لملوظفني يف العديد
من القطاعات .باإلضافة إىل ذلك ،فالعديد من خرجيي برناجم الكميياء
يعملون مكعملني يف عدد من املدارس واملؤسسات األاكدميية .مكا أنه
جتدر اإلشارة اىل أن برناجم الباكلوريوس للتخصص الرئييس يف
الكميياء معمتد من قبل امجلعية الكندية للكميياء منذ العام  2009وحىت
العام .2020

بكالوريوس العلوم في الكيمياء
األهداف
امتالك املعرفة األساسية مجليع املجاالت الرئيسية يف الكميياء احلديثة
الرباعة يف استخدام أحدث التقنيات املختربية
امتالك املعرفة الالزمة لتطبيق األساليب المكية واحلاسوبية عىل املشالك
العملية
العمل كباحثني مبدعني وخمتصني يف حل املشالك
ممارسة اإلجراءات املختربية اآلمنة وتقيمي األثر البييئ للعمليات الكمييائية
حتقيق مستوى عال من مهارات االتصال
تطبيق املسؤوليات األخالقية واملهنية ككمييائيني ومكواطنني
مالحظة هامة تتعلق باالعتماد:
مت اعمتاد برناجم الباكلوريوس يف الكميياء من قبل امجلعية الكندية
للكميياء يف عام  2009وحىت عام  .2020والطلبة الذين يمكلون برناجم
الكميياء سوف يكونون مؤهلني للحصول عىل هشادة من امجلعية الكندية
للكميياء يؤكد خترجهم من هذا الربناجم املعمتد مهنا ،و ال يقترص منح
االعمتاد عىل ختصصات فرعية بعيهنا.
مخرجات التعلم
عند التخرج سوف يكون الطلبة قادرين عىل:
 .1إظهار التفكري الناقد ومهارات حل املشالك يف املجاالت الرئيسية
للكميياء.
 .2تطبيق اإلجراءات واللواحئ املناسبة للتعامل اآلمن مع املواد
الكمييائية واملعدات.
 .3استخدام األجهزة والتقنيات احلديثة لتصممي التجارب ومجتيع
النتاجئ.
 .4استخدام أساليب البحث العيمل احلديثة للحصول عىل معلومات
حول مواضيع الكميياء املختلفة.
 .5إجراء البحوث (النظرية أو العملية) يف جمال العلوم الكمييائية
وتوثيق النتاجئ وفقا لملعايري املهنية واألخالقية.
 .6ايصال النتاجئ إىل الكمييائيني وغري الكمييائيني.
الفرص
جيد خرجيو الكميياء وظائف يف العديد من اهليائت احلكومية واملنمظات
غري احلكومية ،ويف القطاع اخلاص واملختربات الكمييائية وجهات البحث
واملختربات عىل سبيل املثال:
• قطر غاز
• راس غاز

• رشكة قطر للبرتوكمياويات (قابكو)
• رشكة قطر لألمسدة (قافكو)
• رشكة قطر للصلب (قاسكو)
• قطر للزيوت احملدودة (قالكو)
• رشكة قطر للكمياويات ( كيو -كمي )
• رشكة قطر إلضافات الطاقة (كفاك)
• رشكة قطر للفينيل ( كيو يف يس )
• رشكة القطرية للصناعات التحويلية ( كيو اي م يس)
• وزارة البيئة
• قسم الطب الرشيع ،قطاع األمن الداخيل
• اهليئة الوطنية للصحة
• املجلس األعىل للتعلمي
• وزارة البلدية والتخطيط العمراين
• خمتربات ماكحفة املنشطات
• وزارة الصحة
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط
واملستندات املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل احلد األدىن يف
الهشادة الثانوية وهو .70%
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز مقرر CHEM101
و ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال
يقل عن 2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الكيمياء
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الكميياء ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  41ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  13ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة دراسة  33ساعة معمتدة من املتطلبات العامة
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املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة أدناه
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املتطلبات العامة اإلضافية للكلية/القسم ( 3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
التالية:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 41ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  41ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 102الكميياء العامة 2
•  CHEM 103الكميياء العامة التجريبية 1
•  CHEM 104الكميياء العامة التجريبية 2
•  CHEM 211الكميياء العضوية 1
•  CHEM 212الكميياء العضوية 2
•  CHEM 213الكميياء العضوية التجريبية
•  CHEM 221الكميياء غري العضوية 1
•  CHEM 222الكميياء غري العضوية التجريبية
•  CHEM 231الكميياء التحليلية 1
•  CHEM 234الكميياء التحليلية التجريبية
•  CHEM 241الكميياء الفزييائية 1
•  CHEM 242الكميياء الفزييائية التجريبية1
•  CHEM 331الكميياء التحليلية 2
•  CHEM 341الكميياء الفزييائية 2

•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  CHEM 442الكميياء الفزييائية التجريبية 2
•  CHEM 462مرشوع البحث
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  CHEM 311الكميياء العضوية 3
•  CHEM 312الكميياء العضوية 4
•  CHEM 315كميياء البيئة
•  CHEM 321الكميياء غري العضوية 2
•  CHEM 322الكميياء غري العضوية 3
•  CHEM 342الكميياء الفزييائية 3
•  CHEM 375الكميياء الصناعية
•  CHEM 391الكميياء التطبيقية
•  CHME 431معلية تكرير البرتول
•  CHME 433تكنولوجيا البرتوكمياويات
متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ( 13ساعة معتمدة)
•  CMPS 101مقدمة يف علوم احلاسب
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  PHYS 101الفزيياء العامة 1
•  PHYS 102الفزيياء العامة 2
•  PHYS 103الفزيياء العامة العملية
متطلبات التخصص الفرعي (  18ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم الكميياء التجسيل يف أي من
التخصصات الفرعية داخل اجلامعة ،رشيطة أن يكون العدد اإلمجايل
للساعات الدراسية املعمتدة للتخصص الفريع هو  18ساعة .إذا جسل
ختصصا فرع ًيا ألقل من  18ساعة معمتدة ،فيجب علهيم أخذ
الطلبة
ً
مقررات إضافية مكقررات اختيارية حرة الستمكال متطلبات  18ساعة
معمتدة.
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اخلطة الدراسية

بكالوريوس العلوم في الكيمياء
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARAB 100

لغة عربية 1

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

DAWA 111

ثقافة اسالمية

3

3

CHEM 351

الكميياء احليوية األساسية

3

CHEM 101

الكميياء العامة 1

3

CHEM 352

الكميياء احليوية العملية

1

CHEM 103

الكميياء العامة العملية 1

1

CHEM 241

الكميياء الفزييائية 1

3

MATH 101

حسبان 1

3

UNIV100 111

سمينار

1

ENGL 202

لغة إجنلزيية  1ما بعد التأسييس

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الثالثة ( 33-32ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

ARAB 200

لغة عربية 2

ENGL 203

3

CHEM 102

الكميياء العامة 2

3

CHEM 104
MATH 102
BIOL 101

تفاضل وتاكمل 2

عمل األحياء 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

CHEM 242
CHEM 331

16

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

الكميياء العملية العامة 2

الفصل
الدراسي

3

خريف

CHEM 341
CHEM 442

3

ربيع

1
3
16

رمز املقرر

عنوان املقرر

CMPS 101

مقدمة يف علوم احلاسب

3

CHEM 211

الكميياء العضوية 1

4

CHEM 231

الكميياء التحليلية 1

2

CHEM 234

الكميياء التحليلية العملية

1

PHYS 101

الفزيياء العامة 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

17/16

الكميياء الفزييائية 2

3

الكميياء الفزييائية العملية 2

1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

متطلب عام

3

مقرر من التخصص الفريع 4

3
16

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

CHEM 462

16/15

CHEM 212

الكميياء العضوية 2

CHEM 213

الكميياء العضوية العملية

1

CHEM 221

الكميياء غري العضوية 1

3

CHEM 222

الكميياء غري العضوية العملية

1

PHYS 102

الفزيياء العامة 2

3

PHYS 103

الفزيياء العامة العملية

1

مقرر من التخصص الفريع 2

3
15

رمز املقرر

خريف

*3/2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مقرر من التخصص الفريع 3

*3/2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
الساعات
املعتمدة

مقرر من التخصص الفريع 1

الكميياء التحليلية 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 31-30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

الكميياء الفزييائية العملية 1

1

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

مقرر اختياري من التخصص الفريع

*3/4

مرشوع البحث

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

13/12

متطلب عام

3

مقرر اختياري من التخصص الفريع

*3/2

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

12/13

* ستكون مقررات الطلبة املجسلني بالتخصص الفريع للتغذية بساعتني
مكتسبتني
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التخصص الفرعي في الكيمياء

مقررات التخصص الفرعي االجبارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع املطلوبة:
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  GEOL 321اجليولوجيا البنائية والتكتونية اجلغرافية

يوفر التخصص الفريع يف الكميياء للطلبة املعرفة باجلوانب العامة
للكميياء ،ويتيح هلم تطبيق هذه املعرفة يف ختصصات أخرى.
التخصص الفرعي في الكيمياء ( 18ساعة مكتسبة)
جيب عىل الطلبة الساعني للتخصص الفريع يف الكميياء دراسة ما ال
يقل عن  18ساعة مكتسبة ،مبا يف ذلك ما ييل:
ما ال يقل عن  11ساعة مكتسبة يف مقررات التخصص الفريع االجبارية
ما ال يقل عن  7ساعات مكتسبة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية:
•  GEOL 201البلورات واملعادن
•  GEOL 211مبادئ عمل املتحجرات
•  GEOL 303الرواسب والرتسيب
•  GEOL 322املسح امليداين واجليولوجيا
•  GEOL 332اجليوفزيياء
•  GEOL 401الكميياء اجلغرافية
•  GEOL 403اجليولوجيا االقتصادية
•  GEOL 411جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر
•  GEOL 421جيولوجيا التصوير واالستشعار عن بعد
•  GEOL 432جيولوجيا البرتول
•  GEOL 434اجليولوجيا املائية

مقررات التخصص الفرعي االجبارية ( 11ساعة مكتسبة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  11ساعة مكتسبة يف مقررات
التخصص الفريع املطلوبة:
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 102الكميياء العامة 2
•  CHEM 103الكميياء العامة العملية 1
•  CHEM 104الكميياء العامة العملية 2
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
مقررات التخصص الفرعي االختيارية ( 7ساعات مكتسبة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  7ساعات مكتسبة يف مقررات
التخصص الفريع االختيارية من التايل:
•  CHEM 221الكميياء غري العضوية 1
•  CHEM 222الكميياء غري العضوية العملية
•  CHEM 231الكميياء التحليلية 1
•  CHEM 234الكميياء التحليلية العملية
•  CHEM 241الكميياء الفزييائية 1
•  CHEM 242الكميياء الفزييائية العملية 1
•  CHEM 341الكميياء الفزييائية 2
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية العملية
•  CHEM 391الكميياء احليوية املتقدمة

التخصص الفرعي في اجليولوجيا
التخصص الفريع يف اجليولوجيا يوفر للطلبة حملة عامة عن املواضيع
الرئيسية للنظام ،مما يحمس للطلبة بتطبيق هذه املعرفة يف جماالت أخرى.
التخصص الفرعي في اجليولوجيا ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الساعني للتخصص الفريع يف اجليولوجيا دراسة ما ال
يقل عن  18ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية
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توفري التعلمي اجلاميع املمتزي .حال ًيا ،يقدم القسم ختصص مينح درجة
باكلوريوس العلوم يف اإلحصاء مع ختصص فريع يف علوم احلاسب،
اإلدارة ،أو العلوم االجمتاعية.
ويقدم ختصص مينح درجة الباكلوريوس يف الرياضيات مع الرتكزي عىل
الرياضيات االكتوارية او عىل الرياضيات التطبيقية .ويقدم القسم أيضا
برناجم املاجستري يف اإلحصاء التطبييق باإلضافة ملقررات خدمية لللكيات
والرباجم املختلفة داخل اجلامعة.

قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء
مبىن لكية اآلداب والعلوم
ممر  ،1غرفة ( A105قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4605/4604 :
الربيد اإللكرتوينmath-physics@qu.edu.qa :
املوقع/http://www.qu.edu.qa/artssciences/mathphysta:

درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

رئيس القسم
د .متارض خليفة املعاضيد

أهداف البرنامج
• مجع البيانات اليت تتوافق مع املبادئ اإلحصائية
• استخدام التصممي التجرييب ذا الصلة للتحقيقات العملية
• وصف أنواع خمتلفة من البيانات رمق ًيا وبيان ًيا
• حتليل أنواع خمتلفة من البيانات باستخدام احلزم اإلحصائية
• االستخدام الفعال للحزم اإلحصائية إلجراء أنواع خمتلفة من املهام
اإلحصائية
• رشح األساس النظري لألساليب اإلحصائية
• توفري تقنيات بديلة لتحليل البيانات استنا ًدا إىل الهنج املختلفة

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
أمين بالكزيي ،دمحم صاحلي ،حسني القامس ،سفري دمحم خان  ،دمحم
طاهر مصطىف ،دمحم مسعد سعيد نارص ،دمحم جرادات ،أبوزيد
شليب.
أستاذ مشارك
ميثاء املرخيي ،حسني مرابط ،مؤمن حسنة ،عصام مهدي ،زياد يوسف
مصطىف ،عبدالواحد محدي ،دمحم بن احلاج رحومه ،فايز الفيق ،امحد
إبراهمي عايش ،الياس اكسياكس  ،أمحد الدويك ،املصطىف لكمون.
أستاذ مساعد
مهيان الكواري ،دانة العبد امللك ،متارض املعاضيد ،مهند اخلصاونة ،لينا
السلييط  ،خليفة اهلزاع ،عبدالسالم مجعة عبدالسالم ،صدام ربكا
عبايس ،دمحم غرايبة ،عبده عطا ،اقتدار حسني ،حسني أيوب.
محاضر
حسن عبداهلل ،حصيب عياري ،دمحم عيل عياري ،خالد القايض ،مسر
جعفر ،خالد العارضة ،اميان النرباوي ،مؤنس ملويل ،وسام املدهون ،وليد
حازم رشيف ،يارس حامد.
مساعد تدريس
هدى فضل ،منرية السبييع ،اجناتيوس بنتو ،دمحم خان ،توفيق بن جرب،
فاحتة مزيان ،سائد مراعبة ،هنلة البشري ،إهياب صاحل ،مسري ناقوس،
عبداهلل السويدي ،دمحم فالياكبارمبيل
فني مختبر
معر مدين ،امحد ادريس ،مىن الريايش ،امحد الشاعر ،امحد امني
إداري
موزة األسود ،فامطة عبداهلل ،جوهرة عبد القادر

نبذة عن قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء
مت دجم أقسام الرياضيات ،والفزيياء واإلحصاء يف قسم واحد يف
سبمترب  ،2004والذي منى يف احلجم والعدد ليمشل  55موظ ًفا،
مهنم من القطريني .ويتكون قسم الرياضيات واإلحصاء والفزيياء من
ثالثة براجم خمتلفة ،يه :الرياضيات واإلحصاء والفزيياء ،وهيدف إىل
8

مخرجات التعلم
• مجع وتقدمي املشورة بشأن كيفية مجع البيانات اليت تتوافق مع املبادئ
اإلحصائية مجلع البيانات
• تصممي أو تقدمي املشورة بشأن كيفية تصممي املسوح والتجارب
للحصول عىل بيانات عالية اجلودة
• وصف أنواع خمتلفة من البيانات رمق ًيا وبيان ًيا
• حتليل أنواع خمتلفة من البيانات اليت تنشأ يف بعض أنواع التحقيق
العيمل
• استخدام احلزم اإلحصائية بشلك فعال إلجراء عدد من أنواع املهام
اإلحصائية
• كتابة وتقدمي التقارير اإلحصائية املهنية ،والتواصل الفعال مع خمتلف
املستخدمني لإلحصاءات
• رشح األساس النظري لألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حالة معينة
الفرص
لدى خرجيو التخصص الرئييس يف اإلحصاء الكثري من فرص العمل.
فهناك فرص يف اهليائت احلكومية واملنمظات غري احلكومية والقطاع
اخلاص يف املؤسسات املالية والتعلمي واملنمظات البحثية .وتعيط معرفة
تقنيات حتليل البيانات اإلحصائية للخرجيني فرصة العمل مع هيائت
البحوث واالستشارات.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
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مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات
معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن 2.00

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 39ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  39ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  STAT 101االحصاء 1
•  STAT 102االحصاء 2
•  STAT 211مقدمة يف نظرية االحمتاالت
•  STAT 221اإلحصاء الريايض 1
•  STAT 231حتليل االحندار التطبييق
•  STAT 312العمليات العشوائية
•  STAT 322اإلحصاء الريايض 2
•  STAT 332تصممي التجارب
•  STAT 333السالسل الزمنية
•  STAT 361طرق أخذ العينات
•  STAT 371احلزم اإلحصائية
•  STAT 481التحليل متعدد املتغريات
•  STAT 499مرشوع التخرج

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اإلحصاء
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اإلحصاء ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  39ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج واليت يه جزء
من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  STAT 241اإلحصاء احليوي
•  STAT 242عمل الساكن
•  STAT 341االحصاء اإلكتواري 1
•  STAT 343حتليل البقاء عىل قيد احلياة التطبييق
•  STAT 344ضبط اجلودة
•  STAT 372احملااكة اإلحصائية
•  STAT 381حتليل البيانات الفوئية
•  STAT 382الطرق غري احلدودية
•  STAT 434المناذج الطولية العامة
•  STAT 442االحصاء اإلكتواري 2
•  STAT 445املوثوقية واختبارات احلياة
•  STAT 464اإلحصاءات البيئية
•  STAT 482النظرية االفرتاضية لإلحصاء
•  STAT 498موضوعات خاصة
متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ( 12ساعة معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  MATH 251الرياضيات لإلحصاء
متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم االحصائيات أخذ أي من التخصصات
الفرعية املوجودة داخل اجلامعة.

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
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السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر
STAT 101

خريف

MATH 101

عنوان املقرر
االحصاء 1

حساب التفاضل والتاكمل 1

متطلب عام 1

ربيع

MATH 102

الفصل
الدراسي

3

STAT 312

العمليات العشوائية

3

3

STAT 322

اإلحصاء الريايض 2

3

STAT 371

احلزم اإلحصائية

3

الساعات
املعتمدة

خريف

3

متطلب عام 2

3

مقرر من التخصص الفريع 1

متطلب عام 3

3

مقرر من التخصص الفريع 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
STAT 102

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

اإلحصاء 2

حساب التفاضل والتاكمل 2

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3

متطلب عام 4

3

متطلب عام 5

3

ربيع

STAT 332

تصممي التجارب

3

STAT 333

السالسل الزمنية

3

STAT 361

طرق أخذ العينات

3

مقرر من التخصص الفريع 3
مقرر من التخصص الفريع 4

متطلب عام 6

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

STAT 211

مقدمة يف نظرية االحمتاالت

3

MATH 231

اجلرب اخليط

3

MATH 251

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر
مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1
مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

خريف

الساعات
املعتمدة
3
3

الرياضيات لإلحصاء

3

متطلب عام 7

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

3

متطلب عام 8

مقرر من التخصص الفريع 5

3

3

مقرر من التخصص الفريع 6

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

15

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

15

15

STAT 221

اإلحصاء الريايض 1

3

STAT 231

حتليل االحندار التطبييق

3

متطلب عام 9

3

متطلب عام 10

3

متطلب عام 11

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

15

STAT 499

مرشوع التخرج

3

STAT 481

التحليل متعدد املتغريات

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

مقرر من التخصص الفريع 7

3

مقرر من التخصص الفريع 8

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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التخصص الفرعي في اإلحصاء

درجة بكالوريوس العلوم في الرياضيات

مت تصممي التخصص الفريع يف اإلحصاء لزتويد الطلبة بأساس متني
من الناحية النظرية اإلحصائية حىت يمتكنوا من مجع وحتليل البيانات
اخلاصة هبم مبساعدة من احلزم اإلحصائية.

أهداف البرنامج
 - 1إعطاء الطالب أساسا قويا ومتناسقا يف الرياضيات
 - 2جتهزي الطلبة لدراسة الرياضيات حكقل ااكدميي وجمال تطبييق
وكتخصص
 - 3بناء قدرة الطالب عىل فهم التفكري الريايض وبناء المناذج
 - 4إعطاء االماكنية للتعمق يف دراسة الرياضيات املتعلقة باالجتاه املهين
 - 5لتطوير مهارات التعمل عند الطلبة ومتكيهنم من التعمل مدى احلياة
 - 6الرتكزي عىل التطبيقات احلديثة من خالل التطرق للتطبيقات احلديثة
املناسبة والرضورية ملهن واسعة النطاق يف العلوم الرياضية.

التخصص الفرعي في اإلحصاء ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني يف التخصص الفريع يف اإلحصاء دراسة ما
ال يقل عن  24ساعة معمتدة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الفريع
االختيارية
متطلبات التخصص الفرعي (  18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف متطلبات
التخصص الفريع:
•  STAT 101االحصاء 1
•  STAT 102االحصاء 2
•  STAT 211مقدمة يف نظرية االحمتاالت
•  STAT 231حتليل االحندار التطبييق
•  STAT 361طرق أخذ العينات
•  STAT 371احلزم اإلحصائية
مقررات التخصص الفرعي االختيارية (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات
التخصص الفريع االختيارية:
•  STAT 221اإلحصاء الريايض 1
•  STAT 241اإلحصاء احليوي
•  STAT 242عمل الساكن
•  STAT 332تصممي التجارب
•  STAT 333السالسل الزمنية
•  STAT 343حتليل البقاء عىل قيد احلياة التطبييق
•  STAT 344ضبط اجلودة
•  STAT 372احملااكة اإلحصائية
•  STAT 381حتليل البيانات الفوئية
•  STAT 382الطرق غري احلدودية

مخرجات التعلم
عند االنهتاء من الربناجم ،الطالب سوف يكونون قادرين عىل:
 .1صياغة ودراسة حصة احلجج الرياضية.
 .2حتليل المناذج الرياضية من مسائل احلياة احلقيقية.
 .3حل املسائل من وجهات النظر البرصية والرمقية والرمزية.
 .4توصيل األفاكر الرياضية شفويا وخطيا.
 .5االستفادة من وسائل وأدوات الریاضیات ،مبا يف ذلك تقنیة املعلومات.
 .6تطبيق اسرتاتيجيات حل املشالك املناسبة.
 .7توضيح المناذج الرياضية باستخدام حزم المكبيوتر
 .8تقدمي مسامهات لبعض املشاريع البحثية والتطبيقات اجلديدة يف هذا
املجال
الفرص
مت جتهزي الطالب املتخرجني مع درجة جامعية يف الرياضيات بقدرات
للعمل يف جماالت متنوعة مثل القطاعات املالية ،والصناعة ،واألمعال
التجارية ،والتعلمي ،واملنمظات احلكومية أو التجارية .ميكن للخرجيني مع
الرتكزي يف الرياضيات االكتوارية العمل يف التأمني عىل احلياة والتأمني
العام واملعاشات والتأمني اليحص واملجاالت املالية ورشاكت االستمثار
والبنوك ورشاكت إدارة املخاطر وقطاع الرعاية الصحية وأي منمظة حملية
أو دولية اليت تتعامل مع حتليل املخاطر وتأثريها املايل .مكا يعد الربناجم
الطالب ملتابعة الدراسات العليا
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن 9
ساعات معمتدة من املتطلبات العامة مبعدل ترامكي ال يقل عن 2.0
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•  MATH 220أسس الرياضيات
•  MATH 222التحليل احلقييق
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  MATH 291رياضيات ماليه
•  MATH 365حسابات عمليه وبرجمه
•  MATH 366التحليل العددي 1
•  STAT 101االحصاء 1
•  STAT 102االحصاء 2
•  STAT 211مقدمة يف نظرية االحمتاالت
•  STAT 312العمليات العشوائية
•  MATH 496مقرر خربات تاكمليه
•  MATH 499تدريب ميداين

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

1

التخصص الرئيسي في الرياضيات

جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اإلحصاء ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  6ساعة معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  9ساعة معمتدة يف مسار التخصص
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة

مسار التخصص ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اختيار واحدة من مسارات التخصص التالية

برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج واليت يه جزء
من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 45ساعة معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 312حسبان IV
•  MATH 213معادالت تفاضلية

متطلبات مسار التخصص في الرياضيات التطبيقية ( 9ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من متطلبات
املقررات االجبارية ملسار التخصص يف الرياضيات التطبيقية
•  MATH 314معادالت تفاضلية جزئيه
•  MATH 324التحليل املركب
•  MATH 471منذجه رياضيه
متطلبات مسار التخصص في الرياضيات االكتوارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من متطلبات
املقررات االجبارية ملسار التخصص يف الرياضيات االكتوارية
•  MATH 292معمل حل مسائل االكتواريه
•  MATH 391احتاطيات احلياة 1
•  MATH 392احتاطيات احلياة 2
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  MATH 233اجلرب التجريدي
•  MATH 335نظرية األعداد
•  MATH 341اهلندسة احلديثة
•  MATH 368حبوث معليات 1
•  MATH 371طرق رياضيه متقدمه
•  MATH 413نظريه املعادالت التفاضلية
•  MATH 443مقدمه يف اهلندسة التفاضلية
•  MATH 466حتليل عددي 2
•  MATH 498مواضيع خاصة
•  STAT 231حتليل االحندار التطبييق
•  STAT 333السالسل الزمنية
•  STAT 341االحصاء اإلكتواري 1
•  STAT 442االحصاء اإلكتواري 2
متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة)
ميكن للطلبة املجسلني يف برناجم الرياضيات التجسيل يف أي من
التخصصات الفرعية داخل اجلامعة.
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املقررات االختيارية احلرة ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية احلرة من املقررات خارج التخصص الرئييس ىف الرياضيات.
اخلطة الدراسية للرياضيات

درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام 1

3

متطلب عام 2

3

UNIV 100

سميينار السنة االوىل

3

STAT 101

االحصاء 1

3

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
متطلب عام 4
متطلب عام 5

3

متطلب عام 6

3

STAT 102

اإلحصاء 2

3

MATH 102

حساب التفاضل والتاكمل 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
الفصل
الدراسي
خريف

مقرر من التخصص الفريع 1
مقرر من التخصص الفريع 1

3

MATH 212

حساب التفاضل والتاكمل 4

3

MATH 231

جرب خيط

3

MATH 391/314

مادة ختصص دقيق

3

مقرر من التخصص الفريع 3

3

مقرر من التخصص الفريع 4

3

حتليل حقييق
مادة ختصص دقيق

3

MATH 365

احلسابات العملية والربجمة

3

MATH 499

تدريب معيل

0

MATH 222
MATH
392/471

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

15

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

STAT 211

مقدمة يف نظرية االحمتاالت

3

MATH 211

اجلرب اخليط

3

STAT 312

MATH 291

رياضيات مالية

3

MATH 366

متطلب عام 7

3

متطلب عام 8

3

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

العمليات العشوائية

3

حتليل عددي 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

ربيع

15

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

متطلب عام 4

3

مقرر اختياري

3

MATH
292/324

مادة ختصص دقيق

3

مقرر خترج

3

MATH 213

املعادالت التفاضلية

3

MATH 220

اساسيات الرياضيات

3

ربيع

متطلب عام 4

15

3

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة
3

ربيع

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
رمز املقرر

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
3

ربيع

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

MATH 496

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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برنامج علوم الرياضة
مبىن البنات الرئييس ،غرفة ( 205قسم البنات)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4971 :
الربيد اإللكرتوينsportscience@qu.edu.qa :
املوقع/http://www.qu.edu.qa/sportscience :
مدير البرنامج
حمفوظ معارة
هيئة التدريس
أستاذ مساعد
برينا اكثرين  ،فريمان كونيمكان  ،لينا ماجد  ،حمفوظ معارة ،وليد
برييك ،جورج جبور ،منعم حداد ،مها ساليم ,هسيل هرمايس ،وديع
إحساق.
مساعد تدريس
زالتان أجانوفيتش ،خلود مطيبع ،اكيس فريرش ،دمحم الثاين – القطريني
املبتعثني
محاضر
سنيد املري – القطريني املبتعثني
منسق إداري
مليا اكمظ منصور
نبذة عن برنامج
يقدم برناجم علوم الرياضة درجة الباكلوريوس ،ويوفر اخلربة الدراسية
وامليدانية الشاملة اليت من شأهنا تسليح طالبه لملهن يف جمال االدارة
الرياضية ،و اللياقة البدنية و الصحة ،الرياضة املدرسية .
وحنن ملزتمون بتقدمي مهناج مبتكر سيمت حتديثه باسمترار ،وينقسم
الربناجم إىل ثالثة مسارات ختصص:
 .1الرتبية البدنية (مت مجتيد القبول هلذا املسار)
 .2ممارسة الرياضة واللياقة البدنية
 .3إدارة الرياضة
يتكون برناجم علوم الرياضة من ثالثة مسارات :اللياقة البدنية وإدارة
الرياضة والرتبية البدنية.
 1مسار «إدارة الرياضة» يرتكز عىل تدريب الطالب للعمل يف سوقوصناعة الرياضة املتنايم يف قطــر و مع املنطقة (مثل الرياضة والتسويق
وإدارة األحداث الرياضية ،والرياضة والتمنية أو (التطوير الريايض).
 2مسار «اللياقة البدنية» يرتكز عىل اآلثار الفسيولوجية والنفسية،واالجمتاعية والنشاط احليوي ملامرسة النشاط البدين ملختلف القطاعات،
و ذلك لتعزيز حصة و الرفاهية يف قطر.
 3أما مسار «الرتبية البدنية» فإنه هيدف إىل تدريب الطالب ليكونوامؤهلني للعمل مكدرسني يف املدارس االبتدائية ،اإلعدادية والثانوية.
وقد أنشئت هذه التخصصات لتطابق احتياجات الدولة املتعلقة برؤية قطـر
الوطنية  ،2030واسرتاتيجية قطاع الرياضة  ،2011-2016وبالتأكيد
ممتاث ً
ال مع كأس العامل لكرة القدم عام  2022والبطوالت العاملية اليت

ستحتضهنا فطر بالسنوات القادمة (العاب القوى و السباحة و غريها من
الرياضات).
ُصم برناجمنا الفريد هبدف احلاجة إىل الرشوع لتغيري منط احلياة
بني الساكن والرتوجي ألسلوب حياة أكرث حصة ونشاطًا ،ملعاجلة قضايا
هامة مثل مرض المسنة ومرض السكري وغريها من املشالك الصحية
ذات الصلة بامخلول البدين .وذلك هبدف دراسة أثر األنشطة الرياضية
املنتمظة أو الغري منتمظة عىل حصة ورفاهية الساكن.
وأخريًا ،تستضيف قطر حوايل  45حدث ريايض دويل لك عام ،و
الربناجم يقدم تدريب للطلبة يف جمال إدارة الرياضة (مبا يف ذلك متويل
الرياضة وإدارة الرياضة والرياضة والتسويق).
باإلضافة إىل التدريس ،هيدف الربناجم إىل املسامهة يف تقدمي البحوث
متعددة التخصصات يف جماالت خمتلفة يف الدراسات الرياضية
برشاكة مع عدة هيائت عىل املستوى احمليل و الدويل ،نمظت حتت
الراكئز التالية :الرياضة والثقافة واهلوية؛ أداء الرياضة؛ الرياضة
والصحة وذلك هبدف تلبية األولويات الوطنية للبحوث وهذا مبجاالت
متعددة من بيهنا :عمل النفس الريايض ،عمل االجمتاع الريايض،
سياسات الرياضة ،التغذية الرياضية ،والرياضة واحلركة  ،وفسيولوجيا
الرياضة ,التدريب ،اإلدارة الرياضية و الرياضة املدرسة.

بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة
األهداف
• يدرب الربناجم الطلبة عىل فهم الترشحي واملياكنياك احليوية الوظيفية
للجسم البرشي
• يقدم الربناجم للطلبة األسس الفسيولوجية ملامرسة الرياضة والنشاط
البدين
• يلقن الطلبة األسس العملية لقيام بتقيمي الوضع اليحص ،وإجراء اختبار
اللياقة البدنية وبرجمة المتارين الرياضية املناسبة حسب القدرات و
االحتياجات.
• تعريف الطلبة بتأثريات القوى االجمتاعية واالقتصادية والسياسية،
والنفسية عىل املنظومة الرياضية عىل املستوى احمليل و الدويل.
• تدريب الطالب عىل العمل يف خمتلف املنمظات والقطاعات الرياضية،
مبا يف ذلك االدارة الرياضية؛ والرياضة والصحة؛ الرياضة النخبة
وتمنية الرياضة املجمتعية؛ الرياضة املدرسية؛ جماالت العلوم الرياضية
األخرى
• سيساعد الربناجم الطلبة والكتابة التحليلية لملقال العيمل ،وتقدمي
األفاكر و صياغهتا بطريقة عملية  ،و كيفية تقدميها.
• تطوير مهارات حل املشكالت ،والتفكري بشلك خالق ،ومجع املعلومات
املناسبة مبهنجية ومصداقية
• الربناجم يتيح للطلبة عىل املستجدات يف ميدان البحث العيمل يف علوم
الرياضة وتطبيقهتا
• سيعد الربناجم الطلبة للجمع وحمتيص املعلومات :مع تكنولوجيا شبكة
اإلنرتنت ،مع معدات املختربات واألجهزة ،ومجع وحتليل البيانات
وإعدادها للعروض التقدميية.
متطلبات إضافية
• هشادة طبية بالصالحية لملشاركة يف النشاط البدين.
سيطلب من مجيع املتقدمني لربناجم علوم الرياضة احلضور إلجراء مقابلة
خشصية .سوف جترى املقابلة بعد اختبار اللياقة البدنية ،يف نفس اليوم.
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مخرجات التعلم
• مناقشة النشاط البدين العام مكجال واسع ومعقد يف املامرسة والبحث.
• وصف مبادئ عمل وظائف األعضاء ،وعمل النفس وعالقهتام بالتدريب،
واالختبار ،والربجمة.
• تطبيق مهارات البحث لتوليد األسئلة اليت تدجم املعرفة األساسية يف
جماالت الرياضة العملية.
• حتليل البيانات ووضع حلول لملشالك املتعلقة بالرياضة.
• التحدث بفعالية يف جماالت الصحة العامة والقضايا املتعلقة بالرياضة.
• إدارة املشاريع الرياضية ذات الصلة يف القطاعني العام واخلاص.
• خمرجات تعمل إضافية ملسار التخصص يف إدارة الرياضة.
• حل املشالك اإلدارية املتعلقة بالرياضة.
• اختاذ القرارات يف بيائت معقدة من اإلدارة الرياضية والتسويق
الريايض.
• مناقشة املسؤوليات االقتصادية يف التسويق الريايض.
• خمرجات تعمل إضافية ملسار التخصص يف ممارسة الرياضة واللياقة
البدنية.
• رشح الفزييولوجيا املرضية لألمراض غري املعدية.
• إدارة براجم الصحة العامة والتدخالت املتعلقة بالنشاط البدين.
• وضع اسرتاتيجيات للوقاية من األمراض غري املعدية لألفراد واملجمتعات
• ختطيط وتنفيذ التدريس الفعال لزيادة تعمل الطلبة للرتبية البدنية.
• دجم املعرفة يف ممارسات تدريس الرتبية البدنية.
• تعزيز التغيريات اإلجيابية يف الرتبية البدنية.
الفرص
مت تطوير التخصص الرئييس لباكلوريوس العلوم يف الرياضة هبدف تلبية
احتياجات السوق املتصاعدة يف جماالت الرتبية البدنية ،وإدارة الرياضة،
والمتارين الرياضية واللياقة البدنية .وتوفر الطبيعة متعددة التخصصات
للربناجم ونتاجئه املتوقعة مجموعة واسعة من فرص العمل خلرجيي
الربناجم .سوف يكون اخلرجيني جاهزين للعمل مكعملني ملادة الرتبية
البدنية يف املدارس أو مكدراء للنوادي الرياضية ،ومدراء للفعاليات ،أو
مدراء لملرافق ،أو مسوئلني يف االحتادات الرياضية الوطنية والدولية،
وكذلك خمتصني يف الرياضة الياقته وأمناط احلياة الصحية.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز ما ال يقل عن 9
ساعات معمتدة مبعدل ترامكي عام  2.00فأعىل من مضهنا BIOL 101
أو اجتياز  9ساعات معمتدة ومبعدل ترامكي  2.5فأعىل.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في علوم الرياضة
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص علوم الرياضة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  51ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من متطلبات مسار التخصص
برنامج املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة معمتدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
 .جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات .ويمت تجشيع الطلبة الذين خيتارون مسار التخصص يف
إدارة الرياضة عىل دراسة مقرر  MATH 103املدرج يف هذه املجموعة.
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 51ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  51ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOM 211ترشحي جسم اإلنسان
•  BIOM 215فسيولوجيا اإلنسان
•  SPSC 101األلعاب التقليدية واحلديثة
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•  SPSC 200االلعاب الفردية  - 1نظري ومعيل
•  SPSC 201االلعاب امجلاعية  - 1نظري ومعيل
•  SPSC 202االلعاب امجلاعية  - 2نظري ومعيل
•  SPSC 203فسيولوجيا الرياضة 1
•  SPSC 204االلعاب الفردية  - 2نظري ومعيل
•  SPSC 206مناجه البحث يف علوم وحصة الرياضة
•  SPSC 210مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 1
•  SPSC 306التعمل احلريك
•  SPSC 308عمل النفس الريايض
•  SPSC 310مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 2
•  SPSC 400اجلانب النفيس االجمتايع لأللعاب
•  SPSC 401حتليل وتقيمي األداء
•  SPSC 490مرشوع علوم الرياضة
مسار التخصص في التربية البدنية (  36ساعة معتمدة)  -مت
جتميد القبول لهذا املسار -
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف الرتبية البدنية
•  EDEC 411حصة وسالمة األطفال الصغار
•  EDUC 310اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EDUC 312املناجه والتقيمي
•  EDUC 316إدارة الفصول الدراسية
•  EDUC 317الفصول الشاملة
•  SPSC 209املياكنياك احليوية وحتليل احلركة
•  SPSC 349عمل النفس التمنوي
•  SPSC 399الرتبية البدنية يف املدارس
•  SPSC 449تدريس الرتبية البدنية يف املدارس االبتدائية
•  SPSC 475تدريس الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية
•  SPSC 499التدريب

•  SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1
•  SPSC 311اإلسعافات األولية واإلنعاش القليب الروئي
•  SPSC 406مفاهمي اللياقة البدنية والتغذية
•  SPSC 407االحاكم الرياضية واالقتصاد 1

مسار التخصص في إدارة الرياضة (  36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة من مسار
التخصص يف إدارة الرياضة و 12ساعة معمتدة من متطلبات مسار
التخصص املساندة.
املتطلبات العامة ملسار التخصص في إدارة الرياضة ( 24ساعة
معتمدة)
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 306إدارة األمعال الدولية
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
متطلبات مسار التخصص في إدارة الرياضة املساندة ( 12ساعة
معتمدة)
•  SPSC 305التسويق واإلدارة الرياضية 1
•  SPSC 407االحاكم الرياضية واالقتصاد 1
•  SPSC 409التسويق واإلدارة الرياضية 2
•  SPSC 410االحاكم الرياضية واالقتصاد 2

مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية (  36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من مسار
التخصص يف الرياضة واللياقة البدنية و 9ساعات معمتدة من متطلبات
مسار التخصص املساندة.
املتطلبات العامة ملسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية
( 27ساعة معتمدة )
•  SPSC 209املياكنياك احليوية وحتليل حركة
•  SPSC 302اختبار اللياقة البدنية والتدريب
•  SPSC 303التدريب الريايض والمتثيل الغذايئ
•  SPSC 307فسيولوجيا الرياضة 2
•  SPSC 309الرياضة والشيخوخة
•  SPSC 318عمل النفس الريايض
•  SPSC 403الرياضة والمسنة ومرض السكري
•  SPSC 404الرياضة وأمراض القلب
•  SPSC 405االختبار ووصف المتارين
متطلبات مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية املساندة
( 9ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة دراسة مجيع املقررات املذكورة أدناه:
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اخلطة الدراسية ملسار التخصص في التربية البدنية

برنامج علوم الرياضة

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز
املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL
101

عمل األحياء 1

3

SPSC
101

األلعاب التقليدية واحلديثة

3

SPSC
201

االلعاب امجلاعية  - 1نظري و معيل

3

MATH
103

اجلرب املتوسط

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 33ساعة معتمدة)

خريف

متطلب عام

مجموعة العلوم االجمتاعية/السلوكية

BIOM
211

ترشحي جسم اإلنسان

3

BIOM
215

فسيولوجيا اإلنسان

3

SPSC
200

االلعاب الفردية  - 1نظري و معيل

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

ربيع

الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر
SPSC 202

االلعاب امجلاعية  - 2نظري ومعيل

الفصل
الدراسي

SPSC 206

مناجه البحث يف علوم وحصة الرياضة

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

SPSC 308

عمل النفس الريايض

3

EDUC 317

الفصول الشاملة

3

SPSC 399

الرتبية البدنية يف املدارس

3

ربيع

3

SPSC 210

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 1

SPSC 306

التعمل احلريك

3

SPSC 209

املياكنياك احليوية وحتليل حركة

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

18

EDUC 316

إدارة الفصول الدراسية

3

SPSC 310

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 2

3

SPSC 400

اجلانب النفيس االجمتايع لأللعاب

3

SPSC 449

تدريس الرتبية البدنية يف املدارس االبتدائية

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3
15

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

EDEC 411

حصة وسالمة األطفال الصغار

3

SPSC 475

تدريس الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية

3

SPSC 401

حتليل وتقيمي األداء

3

متطلب عام

املجموعة الفرعية تارخي قطر واخلليج

3

متطلب عام

مجموعة املعارف العامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

3

SPSC 203

SPSC 204

ربيع

الساعات
املعتمدة

فسيولوجيا الرياضة 1

االلعاب الفردية  - 2نظري ومعيل

SPSC 349

عمل النفس التمنوي

3

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

15

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

EDUC 312

املناجه والتقيمي

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

EDUC 310

اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح
املدريس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

SPSC 499

التدريب

6

SPSC 490

مرشوع علوم الرياضة

3

متطلب عام

مجموعة املهارات العامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

151

15

12

اخلطة الدراسية ملسار التخصص في الرياضة واللياقة
البدنية

برنامج علوم الرياضة

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOL 101

عمل األحياء 1

الساعات
املعتمدة

3

SPSC 302

اختبار اللياقة البدنية والتدريب

3

SPSC 101

األلعاب التقليدية واحلديثة

3

SPSC 303

التدريب الريايض والمتثيل الغذايئ

3

SPSC 201

االلعاب امجلاعية  - 1نظري و معيل

3

SPSC 307

فسيولوجيا الرياضة 2

3

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

SPSC 308

عمل النفس الريايض

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

SPSC 311

اإلسعافات األولية واإلنعاش القليب الروئي

0

15

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

خريف

متطلب عام

مجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية

3

BIOM 211

ترشحي جسم اإلنسان

3

SPSC 309

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3

SPSC 200

االلعاب الفردية  - 1نظري و معيل

SPSC 305

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الرياضة والشيخوخة

التسويق واإلدارة الرياضية 1

الفصل
الدراسي
خريف

SPSC 202

االلعاب امجلاعية  - 2نظري و معيل

3

SPSC 400

اجلانب النفيس االجمتايع لأللعاب

3

15

متطلب عام

املجموعة الفرعية تارخي قطر واخلليج

3

الفصل
الدراسي

3

SPSC 203

فسيولوجيا الرياضة 1

SPSC 206

مناجه البحث يف علوم وحصة الرياضة

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

SPSC 204

ربيع

الساعات
املعتمدة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

خريف

15

رمز املقرر

عنوان املقرر

SPSC 318

عمل النفس الريايض

3

SPSC 406

مفاهمي اللياقة البدنية والتغذية

3

SPSC 401

حتليل وتقيمي األداء

3

SPSC 407

االحاكم الرياضية و االقتصاد 1

3

متطلب عام

مجموعة املعارف العامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

SPSC 404

الرياضة وأمراض القلب

3

SPSC 405

االختبار ووصف المتارين

3

مرشوع علوم الرياضة

3

مجموعة املهارات العامة

3

SPSC 210
SPSC 306

التعمل احلريك

3

SPSC 209

املياكنياك احليوية وحتليل حركة

3

SPSC 490

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

152

15

SPSC 403

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 1

ربيع

الساعات
املعتمدة

الرياضة والمسنة ومرض السكري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

3

االلعاب الفردية  - 2نظري و معيل

3

SPSC 310

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
رمز املقرر

3

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

عنوان املقرر

15

3

15
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اخلطة الدراسية ملسار التخصص في ادارة الرياضة

برنامج علوم الرياضة

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

3

MAGT 101

مبادئ اإلدارة

3

MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

3

ACCT 110

احملاسبة املالية

3

SPSC 101

األلعاب التقليدية واحلديثة

3

ECON 111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

SPSC 201

االلعاب امجلاعية  - 1نظري و معيل

3

SPSC 308

عمل النفس الريايض

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

عمل األحياء 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL 101

خريف

عنوان املقرر

السنة الثالثة ( 33ساعة معتمدة)

خريف

15

متطلب عام

مجموعة العلوم االجمتاعية/السلوكية

3

BIOM 211

ترشحي جسم اإلنسان

3

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان

3

SPSC 200

االلعاب الفردية  - 1نظري و معيل

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر
SPSC 202

االلعاب امجلاعية  - 2نظري و معيل

ربيع

SPSC 305
SPSC 310

3

SPSC 400

3

15

متطلب عام

املجموعة الفرعية تارخي قطر واخلليج

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

3

SPSC 203
SPSC 206

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

18

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

الساعات
املعتمدة

فسيولوجيا الرياضة 1

SPSC 204

التسويق واإلدارة الرياضية 1

3

اجلانب النفيس االجمتايع لأللعاب

مناجه البحث يف علوم وحصة الرياضة

االلعاب الفردية  - 2نظري و معيل

FINA 201

مبادئ المتويل

3

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

MAKT 101

مبادئ التسويق

3

3

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

15

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ECON 112

مبادئ اقتصاد لكي

3

SPSC 407

االحاكم الرياضية و االقتصاد 1

3

SPSC 409

التسويق واإلدارة الرياضية 2

3

3

SPSC 401

حتليل وتقيمي األداء

3

15

متطلب عام

مجموعة املهارات العامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

15

SPSC 210

مبادئ التدريب والتوجيه الريايض 1

3

MAGT 306

SPSC 306

التعمل احلريك

3

SPSC 410

االحاكم الرياضية و االقتصاد 2

متطلب عام

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات

3

SPSC 490

مرشوع علوم الرياضة

3

متطلب عام

املجموعة اإلجبارية

3

مجموعة املعارف العامة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام

15

إدارة األمعال الدولية

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

153

12

نة الرابعة ( 27ساعة معمتدة)
صل
عنوان املقرر
رمز املقرر
رايس
 ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
االحاكم الرياضية و االقتصاد 1
SPSC 407
التسويق واإلدارة الرياضية 2
SPSC 409
حتليل وتقيمي األداء
SPSC 401
يف
مجموعة املهارات العامة
متطلب عام
مجموع الساعات املعمتدة يف الفصل الدرايس
 MAGT 306إدارة األمعال الدولية
االحاكم الرياضية واالقتصاد 2
SPSC 410
مرشوع علوم الرياضة
SPSC 490
ع
مجموعة املعارف العامة
متطلب عام

3

مجموع الساعات املعمتدة يف الفصل الدرايس

12

الساعات
املعمتدة
3
3
3
3
3
15
3
3
3
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كلية العلوم الصحية

نرصاهلل ،حسني خوجة اخليل

مبىن لكية علوم( ،قسم البنات)
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوينhealth@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/chs :

أستاذ مساعد
حامت زايد ابراهمي ،ابراهمي مصطىف ،مها االمصخ ،اهلام رشيف،
مشاعل الشافيع ،ليىل مقرالدين ،منري رقص

)+ 974( 4403 4800

مساعد تدريس
أمنة أل ثاين ،هالة برجل ،مارية عيل ،متمي هدوان ،سنبل برشى ،رشا أبو
الرز ،تغريد أبو الندى

العميد
أمساء آل ثاين

بكالوريوس العلوم في العلوم احليوية الطبية

العميد املساعد للشؤون األكادميية
امحد ماليك
العميد املساعد لشؤون الطالب
ندا الكبييس

معلومات عن الكلية

أنشأت لكية العلوم الصحية يف عام  ،2016حكجر اساس يف السيع
الدامئ لملعرفة والمتزي األاكدميي ،ولكية العلوم الصحية يه واحدة من
أ كرث مؤسسات التعلمي العايل فكرا وحيوية يف دولة قطر .تتألف لكية
العلوم الصحية من اربعة أقسام:
 العلوم احليوية الطبية (برناجم الباكلوريوس واملاجستري،). الصحة العامة (برناجم الباكلوريوس واملاجستري). التغذية البرشية (برناجم باكلوريوس) العالج الطبييع وإعادة التأهيل (برناجم باكلوريوس)لكية العلوم الصحية ملزتمة بتعزيز البيئة التعلميية اليت تركز عىل منح
الطالب العمل واملعرقة من خالل البحث والتعمل مدى احلياة وانشاء قادة
يف جمال العلوم الصحية معروفني عىل املستوى الوطين والدويل .
توفر لكية العلوم الصحية خدمات ممتزية للطالب ،من مضهنا خمتربات عالية
اجلودة جمهزه بأحدث االجهزة واالدوات ،واملرافق احلديثة املتاحة مجليع
الطلبة .باإلضافة ألعضاء هيئة التدريس املمتزيين واملتخصصني يف خمتلف
املجاالت  ,هذه العوامل جممتعة ختلق بيئة مثالية لالبتاكر واالبداع االاكدميي.
تتعاون لكية العلوم الصحية مع مؤسسات الرعاية الصحية املختلفة يف
قطر ,واليت هتدف اىل خترجي مهنيني ذوي مهارات عالية وعىل مستوى
عايل من املعرفة ،هؤالء املهنيني لدهيم القدرة عىل تطوير حلول جديدة
مبتكرة لملشالك الصحية اهلامة اليت يواجهها املواطنني يف دولة قطر ,
وبالتايل تعزيز جودة و نوعية اخلدمة يف قطاع الرعاية الصحية يف دولة
قطر ،والذي من شأنه تأمني حياة افضل للشعب القطري الكرمي .

قسم العلوم احليوية الطبية
رئيس القسم
مروان ابومايض
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
أمساء آل ثاين
أستاذ مشارك
امحد ماليك ،مروان أبو مايض ،نارص رزق ،جيانفرنكو بينتس ،غياث

األهداف
تمتحور رسالة ختصص العلوم احليوية الطبية جبامعة قطر حول توفري
تعلمي ميتاز باجلودة ،حبيث يعد أخصائيني يف جمال العلوم احليوية
الطبية مسلحني باملعرفة النظرية واملهارات العملية والتفكري النقدي،
ومهارات البحث والتواصل ،مع الرتكزي عىل اجلانب األخاليق يف جمال
الرعاية الصحية .ان خرجيو هذا التخصص حريصون عىل مواصلة
التعمل والتمنية املهنية والتأقمل مع التكنولوجيا املتغرية واحتياجات
املجمتع .هيدف ختصص العلوم احليوية الطبية ملساعدة الطلبة عىل:
• اكتساب املعرفة املتعلقة مبجال العلوم احليوية الطبية
• اكتساب املهارات العملية املتعلقة بالعمل يف املختربات
• تطوير مهارات االتصال
• تعزيز مهارات التفكري النقدي
• توظيف تكنولوجيا املعلومات احلديثة املتعلقة مبجال الصحة
• احلفاظ عىل األخالقيات والسلوك املهين العايل
• إجراء البحوث املتعلقة بالعلوم احليوية الطبية
• االهمتام مبواصلة التعمل والتطور الوظييف مدى احلياة
مخرجات التعلم
إظهار املعرفة املفاهميية يف جمال الطب احليوي
تطبيق التقنيات املختربية األساسية يف املختربات الطبية احليوية
االمتثال لقواعد السالمة واالحتياطات العاملية
التواصل الفعال مع الزمالء والعمالء
حل املشالك املتعلقة بالتناقضات يف نتاجئ االختبار
إدماج بيانات املرىض لتقيمي حصة نتاجئ االختبارات املعملية
تطبيق تكنولوجيا احلاسوب يف معاجلة البيانات املخربية الرسيرية،
واإلبالغ عن البيانات واسرتجاع املعلومات
احلفاظ عىل أخالقيات مهنية عالية
التأقمل الفعال مضن معل الفريق
املشاركة يف البحوث الطبية احليوية
الفرص
أخصايئ العلوم احليوية الطبية هو خشص ينفذ ويقمي الفحوصات
املخربية مستخد ًما مجموعة متنوعة من األساليب .وتوفر نتاجئ هذه
الفحوصات املعلومات الالزمة لتخشيص املرض أو مراقبة عالج املرىض.
وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل  % 70 - 60من املعلومات اليت
تستخدم لعالج املرىض تأيت من املختربات الرسيرية.
ويبدأ معظم عملاء و خمتصو املختربات الرسيرية حياهتم املهنية بالعمل
يف خمترب مبستشىف للرعاية احلثيثة أو املستشفيات .ومع ذلك ،تتوفر
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ً
أيضا فرص العمل يف ماكتب األطباء ،وخمتربات الصحة العامة،
واملختربات الرسيرية ،وخمتربات األحباث ،وخمتربات الطب الرشيع .مكا
تتوفر فرص العمل يف الصناعة .ويف هذه املواقع ميكن ألخصايئ العلوم
احليوية الطبية أن يشارك يف البحث والتطوير إلنتاج األدوية والكواشف
الكمييائية ،أو غريها من املنتجات البيولوجية.
يعد ختصص العلوم احليوية الطبية مناسبا ألي خشص لديه اهمتام
قوي يف العلوم ،ويريد مسا ًرا مهن ًيا يف جمال الصحة مع حد أدىن من
االتصال مع املرىض .وهذا الخشص سوف يسمتتع بالعمل «الفعيل» يف
املختربات .وجيب أن يكون قاد ًرا عىل العمل مضن فريق ،ولديه دوافع
ذاتية ويؤدي معله بشلك جيد حتت الضغوط .باإلضافة إىل ذلك ،ينبيغ
بارعا يف استخدام يديه ،وأن هيمت بالتفاصيل ويسمتتع
لملرء أن يكون ً
بالعمل الدقيق.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام .
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعه قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس
قبل اجتياز  36ساعة مكتسبة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني
اجتياز ما ال يقل عن 16ساعة مكتسبة تمشل  CHEM 101/103و MEDI
 ,102و  PUBH 151مبعدل ترامكي ال يقل عن  02.0وما ال يقل عن درجة
 Dيف مقررMEDI 101
متطلبات إضافية
جيب عىل الطلبة استمكال املرشوع البحيث الهنايئ يف الفصل الدرايس
األخري يف الربناجم .كذلك ،يتطلب برناجم العلوم احليوية الطبية ً
أيضا من
الطلبة استمكال التدريب امليداين يف خمتربات املستشفيات باملنطقة .ويمت
تنسيق دورات التدريب امليداين من قبل منسقو الربناجم وتمشل مقررات
الفصل الدرايس األخري للطالب.
االعتماد
وقد مت اعمتاد برناجم العلوم احليوية الطبية من قبل الواكلة األمريكية
الوطنية العمتاد علوم املختربات الرسيرية للفرتة من ابريل  2013إىل
مارس  .2020وهذا هو الربناجم األاكدميي األول خارج الواليات املتحدة
الذي حيصل عىل االعمتاد من الواكلة األمريكية الوطنية العمتاد علوم
اخملتبرات السريرية.
الواكلة األمريكية الوطنية العمتاد علوم املختربات الرسيرية
.N. River Rd 5600
Suite 720
Rosemont, IL 60018-5119
773.714.8880
)FAX( 773.714.8886

www.naacls.org

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في العلوم احليوية الطبية

جيب عىل الطلبة اجتياز  135ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص العلوم احليوية الطبية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  61ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  24ساعة يف متطلبات التخصص الرئييس املساندة
• ما ال يقل عن  13ساعة معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  4ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  1-ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 61ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  61ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  BIOM 320البيولوجيا اجلزيئية الطبية
•  BIOM 301إدارة وسالمة املخترب وضبط اجلودة
•  BIOM 322عمل األحياء الدقيقة الطبية
•  BIOM 323عمل الطفيليات الطبية
•  BIOM 324عمل الفريوسات الطبية
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•  BIOM 346الكميياء الرسيرية
•  BIOM 418األدوية والمسوم
•  BIOM 422التخشيص امليكروبيولويج
•  BIOM 426املناعة الرسيرية
•  BIOM 444الترشحي املريض
•  BIOM 446حتليل البول وسوائل اجلسم
•  BIOM 451أمراض الدم واإلرقاء
•  BIOM 452الدمويات املناعية وبنك الدم
•  BIOM 463عمل الغدد الصامء
•  BIOM 491املامرسة الرسيرية يف الكميياء
•  BIOM 492املامرسة الرسيرية ألمراض الدم
•  BIOM 493املامرسة الرسيرية لملناعة
•  BIOM 494املامرسة الرسيرية لألحياء املجهرية
•  BIOM 495املامرسة الرسيرية يف الدمويات املناعية
•  BIOM 496التمنية املهنية
•  BIOM 497مرشوع البحث

اخلطة الدراسية للعلوم احليوية الطبية:

للطالب املنضمني للبرنامج في اخلريف
خريف الفصل الدراسي األول
Cr

املقررات

3

 ENGL 202لغة اجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

3

التعلمي الطيب

MEDI 102

3

الكميياء العامة 1

CHEM 101

1

تطبيقات الكميياء العامة

CHEM 103

3

االحصاء احليوي

PUBH 151

3

البنية والوظيفة اإلنسانية 1

MEDI 101

16

املجموع

رمز املقرر

ربيع الفصل الدراسي الثاني

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس اإلضافية:
•  MEDI 103عالبنية والوظيفة اإلنسانية
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
•  BIOM 217وراثة برشية
•  BIOM 243مقدمة يف عمل األمراض
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  CMPS 101مقدمة يف علوم احلاسب

Cr

املقررات

رمز املقرر

3

 ENGL 203لغة اجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

3

البنية والوظيفة اإلنسانية 2

MEDI 103

3

عمل األنجسة البرشية

BIOM 212

3

أساسيات الكميياء العضوية

CHEM 209

6

متطلبات عامة

18

املجموع

خريف الفصل الدراسي الثالث

متطلبات الكلية الرئيسية ( 13ساعة معتمدة)
•  MEDI 101البنية والوظيفة اإلنسانية
•  MEDI 102التعلمي الطيب
•  CHEM 101الكميياء العامة
•  CHEM 103تطبيقات الكميياء العامة
•  PUBH 151اإلحصاء احليوي
متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية ( 4ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  4ساعات معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس االختيارية:
•  BIOM 213عمل األجنة
•  BIOM 400حلقة دراسية
•  BIOM 401موضوعات خاصة
•  BIOM 402موضوعات خاصة
•  BIOM 411علوم الطب الرشيع
•  CHEM 231الكميياء التحليلية 1
•  CHEM 234الكميياء التحليلية التجريبية
•  PHYS 110الفزيياء العامة لعمل األحياء
•  PHYS 111الفزيياء العملية لعمل األحياء
•  PUBH 200العوملة و الصحة العامة

Cr

املقررات

رمز املقرر

3

وراثة برشية

BIOM 217

3

الكميياء احليوية األساسية

CHEM 351

1

الكميياء احليوية التجريبية

CHEM 352

2

مقدمة يف عمل األمراض

BIOM 243

9

متطلبات عامة

18

املجموع

ربيع الفصل الدراسي الرابع
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Cr

املقررات

رمز املقرر

3

عمل األحياء الدقيقة

BIOL 241

3

مقدمة يف عمل المكبيوتر

CMPS 101

2

موضوعات خاصة

BIOM 402

9

متطلبات عامة

17

املجموع

قسم العلوم في تغذية اإلنسان

خريف الفصل الدراسي اخلامس
Cr

املقررات

3

البيولوجيا اجلزئية الطبية

BIOM 320

4

عمل األحياء الدقيقة الطبية

BIOM 322

4

أمراض الدم واالرقاء

BIOM 451

3

عمل الطفيليات الطبية

BIOM 323

رمز املقرر

متطلبات عامة
17

بكالوريوس العلوم في تغذية االنسان
رئيس القسم
طاهرة العبيد
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
هبه امحد عبد بوادي

املجموع

ربيع الفصل الدراسي السادس
Cr

املقررات

رمز املقرر

2

عمل الفريوسات الطبية

BIOM 324

4

الكميياء الرسيرية

BIOM 346

3

املناعة الرسيرية

BIOM 426

2

التخشيص امليكروبيولويج

BIOM 422

2

حتليل البول وسوائل اجلسم

BIOM 446

3

الدميويات املناعية وبنك الدم

BIOM 452

16

املجموع

أستاذ مشارك
عبدامحليد كراكدي ،فيجي قاجني ،زومن يش
محاضر
متارا العبدي
مساعدي تدريس
نانيس ميالن ،جويس معوض ،قريس عطية ،رمي صاحل ،اجلازي
القحطاين
فني معامل
جعفر باكري

خريف الفصل الدراسي السابع
Cr

املقررات

رمز املقرر

3

ادارة وسالمة املخترب وضبط اجلودة

BIOM 301

2

الترشحي املريض

BIOM 444

3

مرشوع البحث

BIOM 497

2

األدوية والمسوم

BIOM 418

3

عمل الغدد الصامء

BIOM 463

2

مادة اختيارية

15

املجموع

ربيع الفصل الدراسي الثامن
Cr

املقررات

3

املامرسة الرسيرية يف الكميياء

BIOM 491

3

املامرسة الرسيرية ألمراض الدم

BIOM 492

3

املامرسة الرسيرية لملناعة

BIOM 493

3

املامرسة الرسيرة لألحياء املجرية

BIOM 494

3

املامرسة الرسيرة يف الدمويات املناعية

BIOM 495

3

التمنية املهنية

BIOM 496

16

املجموع

رمز املقرر

األهداف
يسىع قسم تغذية االنسان لتخرجي مهنيني ذوي كفاءة عالية يف جمال
التغذية واساس عيمل قوي يف جماالت العلوم البيولوجية ،وعلوم التغذية
التطبيقية وأساليب البحث العيمل باإلضافة ألصول املامرسة املهنية يف
جمال التغذية والقامئة عىل االدلة العملية .يدمع القسم تطوير الكفاءة
املهنية مكا يعد اخلرجيني ملسارات مهنية يف جماالت التغذية االلكينيكية
(الرسيرية) ،والتغذية يف املجمتع وجمال الصحة الفردية والعامة باإلضافة
اىل ادارة اخلدمات الغذائية .تتضمن اخلطة االاكدميية اليت مت اطالقها
عام  2010تدريب مهين حتت االرشاف.
الكفاءات
يزود مهنج برناجم تغذية االنسان الطالب باملعرفة و الكفاءات االزمة مبا
يتوافق مع معايري جملس االعمتاد للتعلمي يف التغذية و عمل التغذية يف
الواليات املتحدة االمريكية ِ ACENDحيث يكتسب اخلرجيون يف هناية
الربناجم مهارات يف املجاالت التالية:
اجملال األول :املمارسة املهنية املبنية على أدلة علمية  :ادخال
املعلومات العلمية و ترجمة االبحاث في مجال املمارسة املهنية .
املعرفة
عند االنهتاء من الربناجم ،يكون اخلرجيون قادرين عىل:
•  :KRDN 1.1القدرة عىل استخدام و تقيمي و اعادة تفسري املقررات
العملية هبدف الوصول اىل قرارات مهنية و اخالقية
مستندة عىل األدلة.
•  :KRDN 1.2استخدام تقنيات املعلومات احلديثة لتحديد وتطبيق
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التواصل املهين احملرتف.
•  :CRDN 2.3املشاركة و العمل مضن فريق بطريقة فاعلة
•  :CRDN 2.4العمل كأعضاء يف الفرق املهنية البينية املختلفة
•  :CRDN 2.5حتديد مهامت فنيي التغذية ومهنيي التغذية و\أو املوظفني
املساندين بالشلك املناسب.
•  :CRDN 2.6إحالة العمالء واملرىض إىل خمتصيني آخرين عندما
تكون االحتياجات خارج نطاق املامرسة الفردية.
•  :CRDN 2.7تطبيق مهارات القيادة لتحقيق النتاجئ املرجوة.
•  :CRDN 2.8اكتساب مهارات التفاوض.
•  :CRDN 2.9املشاركة يف املنمظات املهنية واملجمتعية.
•  :CRDN 2.10التعامل عىل مستوى عال من االحرتاف يف لك نوايح
املامرسة املهنية.
•  :CRDN 2.11يف التعامل مع طاليب اخلدمة و الزمالء اظهار الكفاءة
يف جمال تفهم و مراعاة الفروق الثقافية
•  :CRDN 2.12إجراء تقيمي ذايت وتطوير أهداف فردية لغاية التحسني
الذايت طوال مدة الربناجم.
•  :CRDN 2.13إعداد خطة للتطوير املهين وفقًا إلرشادات هيئة تجسيل
أخصايئ التغذية العالجية
•  :CRDN 2.14حشد الدمع عىل املستوى احمليل و الوطين للقضايا
الترشيعية والتنظميية اليت من املمكن أن يكون هلا تأثري عىل مهنة
التغذية وعمل التغذية.
•  :CRDN 2.15ممارسة االرشاد و توعية االخرين

االرشادات و الربوتوكوالت القامئة عىل األدلة.
•  :KRDN 1.3تطبيق مهارات التفكري النقدي
الكفاءات
عند االنهتاء من الربناجم ،يمتكن اخلرجيون من:
•  :CRDN 1.1حتديد مؤرشات لقياس جودة الرباجم املقدمة و\أو خدمة
العمالء وقياس مدى حتقيق األهداف.
•  :CRDN 1.2تطبيق االرشادات القامئة عىل األدلة و اجراء املراجعات
املهنجية واستخدام املادة العملية
•  :CRDN 1.3استخدام البينات و االدلة العملية املناسبة لتربير
استخدام الرباجم و املنتجات و اخلدمات و الرعاية املقدمة
•  :CRDN 1.4تقيمي البحوث احلديثة من حيث اماكنية استخدامها يف
ممارسة التغذية وعمل التغذية
•  :CRDN 1.5إجراء مشاريع باستخدام أساليب البحث املناسبة و
حتليل البيانات وتطبيق املعايري األخالقية.
•  :CRDN 1.6االستناد اىل مهارات التفكري النقدي يف مجيع جوانب
املامرسة املهنية
اجملال الثاني:
التوقعات املرتبطة باملمارسة املهنية :املعتقدات ،والقيم،
واملواقف ،والسلوكيات املطلوبة من اخصائيي التغذية على
مستوى املمارسة املهنية
املعرفة
عند االنهتاء من الربناجم ،يمتكن اخلرجيون من:
•  :KRDN 2.1القدرة عىل التوثيق و التواصل الشفوي والكتايب الفعال
واملهين.
•  :KRDN 2.2تقدمي توصيف لالنمظة املتحمكة يف املامرسة املهنية يف
جمال التغذية و التغذية العالجية مثل نطاق املامرسة املهنية و قواعد
أخالق املهنة باالضافة لتوصيف العالقات املهنية يف بيائت العمل
املختلفة.
•  :KRDN 2.3تقيمي مدى تأثري املواقف املتخذة يف جمال السياسة
العامة عىل املامرسات التغذية وعمل التغذية.
•  :KRDN 2.4مناقشة مدى تأثري سياسة الرعاية الصحية وأنمظة تقدمي
الرعاية الصحية املختلفة عىل خدمات األغذية والتغذية.
•  :KRDN 2.5حتديد ووصف معل الفرق املهنية املختلفة وأدوار
الفاعلني اآلخري ممن يتعاونون مع أخصا ّ
يئ التغذية يف تقدمي خدمات
الغذاء والتغذية.
•  :KRDN 2.6اظهار الكفاءة يف جمال تفهم و مراعاة الفروق الثقافية
•  :KRDN 2.7اظهار االهمتام يف املامرسة املهنية يف جمال التغذية
والتغذية العالجية خالل األنشطة مثل املشاركة يف املؤسسات املهنية
والدفاع عن القضايا اليت تؤثر عىل مهنة التغذية و التغذية العالجية.
•  :KRDN 2.8تفهم أمهية التوجيه املهين و استيعاب االخرين
الكفاءات
عند االنهتاء من الربناجم ،يمتكن اخلرجيون من :
•  :CRDN 2.1املامرسة املهنية مبا يتفق مع ا لألنمظة الفدرالية احلالية
وقوانني الدولة وقواعدها ،ووفقًا ملعايري االعمتاد ونطاق املامرسات
املهنية و القواعد االخالقية يف جمال التغذية و التغذية العالجية.
•  :CRDN 2.2اكتساب مهارات الكتابة املهنية االلزمة يف جمال

اجملال الثالث:
اخلدمات السريرية وخدمات العميل :تطوير وتقدمي املعلومات
واملنتجات واخلدمات لألفراد واجلماعات والفئات املستهدفة.
املعرفة
عند االنهتاء من الربناجم ،يمتكن اخلرجيون من:
•  :KRDN 3.1استخدام معلية الرعاية الغذائية الختاذ القرارات،
وحتديد املشالك املتعلقة بالتغذية وحتديد وتقيمي التدخالت الغذائية.
•  :KRDN 3.2تطوير دورة تعلميية أو برناجم أو اسرتاتيجية تعلميية
ألفراد مسهتدفني.
•  :KRDN 3.3إكتساب مهارات يف جمال اإلرشاد و أساليب والتعلمي
لتهسيل تغيري السلوك وتعزيز الصحة لألفراد وامجلاعات املختلفة.
•  :KRDN 3.4رشح العمليات املرتبطة تقدمي اخلدمات الغذائية وأغذية
عالية اجلودة.
•  :KRDN 3.5وصف املفاهمي األساسية للتغذية اجلينية.
الكفاءات
عند االنهتاء من الربناجم ،يمتكن اخلرجيون :
•  :CRDN 3.1تطبيق معلية الرعاية الغذائية واستخدام لغة موحدة
لألفراد واملجموعات والفائت املسهتدفة من خمتلف األمعار واحلاالت
الصحية املختلفة و البيائت.
•  :CRDN 3.2إجراء حفوصات رسيرية بالرتكزي عىل التغذية.
•  :CRDN 3.3إظهار مهارات االتصال الفعال يف جمال اخلدمات
الرسيرية وخدمة العمالء يف خمتلف البيائت
•  :CRDN 3.4تصممي وتنفيذ وتقيمي العروض التقدميية مجلهور
مسهتدف.
•  :CRDN 3.5تطوير مواد تعلميية يف جمال التغذية مالمئة ثقافيًا
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وتتناسب مع الفئة العمرية ومصممة لملستوى املعريف للجمهور
املسهتدف.
•  :CRDN 3.6استخدام مهارات التعلمي واالستشارة الفعالة لتهسيل
تغيري السلوك.
•  :CRDN 3.7تطوير وتقيمي املنتجات والرباجم واخلدمات اليت تعزز
حصة املسهتلك و قدرته عىل إدارة منط حياته الصحية.
•  :CRDN 3.8تقدمي معلومات وإجابات عملية لالسئلة املتعلقة
باالجتاهات اجلديدة يف جمال التغذية.
•  :CRDN 3.9تنسيق معليات الرشاء واإلنتاج والتوزيع وخدمات
املنتجات ،وإظهار وتروجي االستخدام الصحيح لملوارد.
•  :CRDN 3.10تطوير وتقيمي الوصفات الغذائية وقوامئ الطعام من
حيث التقبل والتلكفة مبا يتوافق مع التنوع الثقايف واالحتياجات
الصحية ملختلف الفائت املسهتدفة واملجموعات واألفراد.
اجملال الرابع:
إدارة املمارسات واستخدام املوارد :التطبيق االستراتيجي ملبادئ
اإلدارة والنظم في تقدمي اخلدمات لألفراد واملنظمات.
املعرفة
عند االنهتاء من الربناجم ،يكون اخلرجيون قادرين عىل:
•  :KRDN 4.1تطبيق نظريات اإلدارة يف تطوير الرباجم واخلدمات.
•  :KRDN 4.2تقيمي املوازنات وحتليل البيانات املالية.
•  :KRDN 4.3توصيف النظام املتعلق بالفواتري والرتمزي ،وحتديد
اخلدمات مستحقة الدفع من قبل طرف ثالث وكيفية اسرتداد
املستحقات.
•  :KRDN 4تطبيق مبادئ إدارة املوارد البرشية يف خمتلف احلاالت.
•  :KRDN 4.5وصف مبادئ السالمة املتعلقة بالغذاء والعامليني
واملسهتلكني.
•  :KRDN 4.6حتليل البيانات وتقيميها الستخدامها يف اختاذ
القرارات من أجل حتسني اجلودة بشلك مسمتر.
الكفاءات:
عند االنهتاء من الربناجم ،يكون اخلرجيون قادرين عىل:
•  :CRDN 4.1املشاركة يف إدارة املوارد البرشية
•  :CRDN 4.2أداء وظائف إدارية متعلقة باألمن والسالمة واملرافق
الصحية اليت تؤثر عىل املوظفني والعمالء واملرىض واملرافق والغذاء.
•  :CRDN 4.3القيام باملهام املتعلقة بإدارة اجلودة يف جمال خدمات
العمالء و اخلدمات الرسيرية
•  :CRDN 4.4استخدام النظم املعلوماتية احلديثة يف تطوير وختزين
واسرتجاع ونرش البيانات واملعلومات.
•  :CRDN 4.5حتليل البيانات املتعلقة باجلودة والبيانات املالية
واإلنتاجية الستخدامها يف معلية التخطيط.
•  :CRDN 4.6اقرتاح وتطبيق إجراءات مناسبة للبيئة احمليطة
باملامرسة املهنية مبا يعزز االستدامة واحلد من اهلدر ومحاية البيئة.
•  :CRDN 4.7إجراء دراسات اجلدوى لملنتجات والرباجم واخلدمات
مع األخذ بعني االعتبار التاكليف والفوائد.
•  :CRDN 4.8إنشاء خطة لتوفري وتطوير منتج أو برناجم أو خدمة
تتضمن املزيانية واحتياجات التوظيف واملعدات واللوازم.
•  :CRDN 4.9رشح معليات الرتمزي والفواتري خلدمات التغذية وعمل
التغذية الرسيرية هبدف احلصول عىل الدفعات املستحقة عىل الدافعني
من القطاعات العامة واخلاصة .باالضافة اىل رشح أنمظة الدفع مقابل

اخلدمة و أنمظة الدفع القامئة عىل القمية اخلدمية.
•  :CRDN 4.10اجراء حتليل لملخاطر لملامرسة املهنية يف جمال
التغذية والتغذية العالجية
الفرص
تتوافر خلرجي قسم تغذية اإلنسان العديد من الفرص الوظيفية .فاملقررات
املتنوعة يف العلوم االجمتاعية والعلوم البيولوجية اليت يمت إدماجها
مع مقررات تغذية اإلنسان تعد اخلرجي العديد من اخليارات املهنية.
واكختصايص تغذية ،تمتحور الفرص الوظيفية األساسية حول التغذية
الرسيرية والتغذية املجمتعية أو إدارة خدمات الغذاء.
وفميا ييل أمثلة عىل املؤسسات اليت من املمكن أن يتوفر لدهيا فرص
مهنية خلرجيي تغذية االنسان:
• وزارة الصحة
• املستشفيات التابعة ملؤسسة محد الطبية
• مراكز الرعاية الصحية األولية
• املستشفيات و مراكز االحباث التابعة ملؤسسة قطر للرتبية والعلوم
وتمنية املجمتع (سيدرا)
• امجلعية القطرية للسكري
• العيادات و املستشفيات اخلاصة
• أسباير/اسبيتار
• وزارة التعلمي
• النوادي الرياضية وعيادات التغذية
• الصناعات الغذائية
• اخلدمات الغذائية يف الفنادق
• املراكز الرياضية واملنتجعات
متطلبات القبول:
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني للربناجم استيفاء متطلبات جامعة
قطر للقبول يف اللكيات و الرباجم و من مضهنا حصول الطالب عىل حد
األدىن من نسبة الدرجات يف الهشادة الثانوية.
للحصول عىل متطلبات القبول بشلك تفصييل يرىج زيارة الرابط
التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعه قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس
قبل اجتياز  36ساعة مكتسبة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني
اجتياز ما ال يقل عن 16ساعة مكتسبة تمشل  CHEM 101/103وMEDI
 ,102و PUBH 151مبعدل ترامكي ال يقل عن  02.0وما ال يقل عن درجة
 Dيف مقرر MEDI 101
متطلبات مواصلة الطالب الدراسة في برنامج تغذية اإلنسان
جيب عىل الطالب إمكال مرشوع حبيث متقدم قبل العام االخري يف
الربناجم .يتطلب برناجم التغذية البرشية من الطالب أيضًا استمكال
واجتياز برناجم مهين حتت االرشاف مكون من  20ساعة معمتدة قبل
التخرج.
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متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في تغذية اإلنسان
جيب عىل الطلبة اجتياز  132ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص تغذية اإلنسان ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  29ساعة معمتدة يف متطلبات املساندة للتخصص
الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  52ساعة معمتدة يف متطلبات التغذية وعمل التغذية
العالجية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف متطلبات علوم وتكنولوجيا االغذية
برنامج املتطلبات االساسية (  33ساعة معتمدة )
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA111الثقافة االسالمية :
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة العلوم االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات من مجموعة العلوم االجمتاعية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه
جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة املعلومات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي ( 70ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اجناز  70ساعة باحلد االدىن من متطلبات التخصص
مبا يف ذلك  9ساعات معمتدة من

متطلبات التخصص الرئييس االجبارية باإلضافة ل  52ساعة معمتدة من
مجموعة متطلبات التغذية وعمل التغذية.
مجموعة متطلبات التخصص الرئيسية
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  NUTR 231تغذية اإلنسان
•  NUTR 321الكميياء الغذائية
•  NUTR 352األيض الغذايئ
مجموعة متطلبات التغذية وعلم التغذية ( 52ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  52ساعة معمتدة من مجموعة
متطلبات التغذية وعمل التغذية:
•  NUTR 223مقدمة عن مهنة ممارسة التغذية
•  NUTR 338التغذية عىل مدى احلياة
•  NUTR 340تقيمي احلالة الغذائية
•  NUTR 353التثقيف الغذايئ واالتصاالت
•  NUTR 439ختطيط الوجبات وتقيميها
•  NUTR 450تغذية عالجية 1
•  NUTR 451تغذية عالجية 2
•  NUTR 457الصحة العامة والتغذية
•  NUTR 470التغذية الرسيرية لألطفال
•  NUTR 490مقرر رئييس شامل
•  NUTR 492مناجه البحث يف التغذية
•  NUTR 494التدريب امليداين يف التغذية 1
•  NUTR 495التدريب امليداين يف التغذية 2
•  NUTR 496التطوير املهين 1
•  NUTR 497التطوير املهين 2
مجموعة علوم وتكنولوجيا االغذية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من مجموعة علوم
وتكنولوجيا االغذية:
•  NUTR 319مكيات ومعدات إنتاج الغذاء
•  NUTR 441سالمة األغذية وضبط اجلودة
•  NUTR 460ادارة اخلدمات الغذائية
مقررات التخصص الرئيسي املساندة ( 29ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  29ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس املساندة:
•  MEDI 201التعلمي الطيب
•  PUBH 151اإلحصاء احليوية
•  MEDI 101البنية والوظيفة اإلنسانية
•  MEDI 103البنية والوظيفة اإلنسانية 2
•  BIOM 217وراثة برشية
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
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السنة الثالثة ( 32ساعة معتمدة)

بكالوريوس العلوم في تغذية االنسان

الفصل
الدراسي

السنة األولى ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

CHEM 101

الكميياء العامة 1

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

3
1

MEDI 101

البنية والوظيفة اإلنسانية 1

3

PUBH 151

اإلحصاء احليوية

3

MED1

التعلمي الطيب

3

English 202

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة

خريف

CHEM 209

أساسيات الكميياء العضوية

BIOM 217

وراثة برشية

3

MEDI 103

البنية والوظيفة اإلنسانية2

3

ربيع

English 203

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

السنة الثانية ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOM 241

عمل األحياء املجهري

3

CHEM 351

الكميياء احليوية األساسية

3

CHEM 352

الكميياء احليوية التجريبية

1

NUTR 223

مقدمة عن مهنة ممارسة التغذية

2

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

NUTR 319

مكيات ومعدات إنتاج الغذاء

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

NUTR 353

التثقيف الغذايئ و االتصاالت

NUTR 450

تغذية عالجية 1

4

NUTR 495

مناهج البحث يف التغذية

2

NUTR 441

سالمة األغذية وضبط الجودة

3

NUTR 457

الصحة العامة والتغذية

3
15

رمز املقرر

عنوان املقرر

NUTR 451

تغذية عالجية 2

4

NUTR 470

التغذية الرسيرية لألطفال

3

NUTR 490

مرشوع خترج

3

NUTR 460

إدارة اخلدمات الغذائية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

NUTR 494
NUTR 496

التدريب امليداين يف التغذية 1
التطوير املهين 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

13
7
3
10

السنة اخلامسة ( 10ساعات معتمدة)

18

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

NUTR 231

تغذية اإلنسان

3

خريف

NUTR 495

التدريب امليداين يف التغذية 2

NUTR 321

الكميياء الغذائية

3

NUTR 352

األيض الغذايئ

2

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17
3

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

NUTR 338

التغذية عىل مدى احلياة

3

السنة الرابعة ( 23ساعة معتمدة)

18

الساعات
املعتمدة

NUTR 340

تقيمي احلالة الغذائية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

متطلب عام

NUTR 439

ختطيط الوجبات وتقيميها

2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16
3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

NUTR 497

التطوير املهين 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان

قسم الصحة العامة

التخصص الفريع يف تغذية اإلنسان يزود الطلبة باملعرفة املتعلقة
بالكميياء احليوية الغذائية ،ومعلية اهلضم ،وامتصاص الغذاء والمتثيل
الغذايئ .وسيمتكن الطلبة من دراسة دور التغذية يف مجيع مراحل
احلياة ،وكذلك دراسة التأثريات االجمتاعية واالقتصادية عىل التغذية.
ويعرف التخصص الفريع يف تغذية اإلنسان الطلبة ً
أيضا بعلوم الغذاء
وتطبيقاهتا يف صناعة األغذية.

رئيس القسم
حنان عبد الرحمي

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان ( 18ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني يف التخصص الفريع يف تغذية اإلنسان
دراسة ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة ،عىل النحو االيت:
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع
االجبارية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مجموعة التخصص الفريع
االختيارية
مجموعة متطلبات التخصص الفريع ( 9ساعات معمتدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مجموعة
متطلبات التخصص الفريع االجبارية:
•  NUTR 231تغذية اإلنسان
•  NUTR 321الكميياء الغذائية
•  NUTR 338التغذية عىل مدى احلياة
مجموعة التخصص الفرعي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مجموعة
التخصص الفريع االختيارية:
•  NUTR 319مكيات ومعدات إنتاج الغذاء
•  NUTR 352األيض الغذايئ
•  NUTR 353التثقيف الغذايئ واالتصاالت
•  NUTR 441سالمة األغذية وضبط اجلودة

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ
لقامن طالب
أستاذ مشارك
منار الشيخ احلسن ،شفقت هشزاد ،عال نور ،لييل اوهارا
أستاذ مساعد
كرم ترك عدوي ،دمحم فصيح العمل ،جماهد رشمي ،ديانا السيد حسن
(زائر)
محاضر
غدير اجليويس السامل ،دمية عرفة
مساعد تدريس
رنا كردي ،سوسن عواضه (جزيئ)

بكالوريوس العلوم في برنامج الصحة العامة
نبذة عن البرنامج

مت تصممي باكلوريوس العلوم يف الصحة العامة لتعزيز تطوير السياسات
العامة والرباجم واخلدمات اليت تدمع احلياة الصحية للساكن يف دولة
قطر .وتقوم هذه الدرجة العملية بإعداد الطلبة لالنضامم إىل حقل متعدد
التخصصات يف جمال الصحة العامة ،اليت تتناول توزيع وحمددات
ً
فضل عن التدخالت املناسبة
حاالت الصحة واملرض عند الساكن،
والفعالة ملعاجلهتا .وال شك يف أن هنج الصحة العامة يتجاوز الرتكزي عىل
مستوى الطب الرسيري الفردي ،وذلك من خالل التصدي ملجموعة واسعة
من العوامل الصحية الوقائية وتطوير السياسات العامة اليت تؤثر بشلك
إجيايب عىل حصة اإلنسان سواء عىل املستوى الوطين أو اإلقليمي.
وسيقوم الطلبة يف هذا الربناجم بأخذ مقررات تغيط جماالت املعرفة
األساسية للصحة العامة ،ويه عمل األوبئة ،واإلحصاء احليوي ،وعلوم
الصحة البيئية ،وإدارة اخلدمات الصحية ،والعلوم االجمتاعية والسلوكية.
مكا سيمت اعداد طلبة الباكلوريوس يف برناجم الصحة العامة بشلك جيد
ملواصلة الدراسات العليا يف برناجم املاجستري يف الصحة العامة و/أو
التخصصات األخرى ذات الصلة.
وحنن ملزتمون بتقدمي مهنج مبتكر سيمت حتديهثا بشلك مسمتر مبا
يمتاىش مع االحتياجات احمللية واالجتاهات الدولية املتعلقة هبذا
التخصص ،وينقسم الربناجم إىل مسارين ختصصيني:
 .1اإلدارة الصحية
 .2التثقيف اليحص
الرسالة
رسالة برناجم الصحة العامة يه توفري القيادة يف التعلمي والتثقيف املتعلق
بالصحة العامة وتهسيل تطوير سياسات حصية فعالة عىل الصعيدين
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الوطين واإلقليمي عىل حد سواء .وعرب التعمل التجرييب العايل اجلودة
والبحوث ذات الصلة ،فإن هذا الربناجم يقوم بتعزيز مفاهمي وممارسات
تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ،وصنع سياسة عقالنية ،واإلدارة
الفعالة والكفؤة للخدمات والرباجم الصحية الوقائية والعالجية.
األهداف
أهداف برناجم الصحة العامة يه:
 .1تزويد الطلبة بالتعلمي الشامل يف جمال املعايري الدولية للصحة العامة
 .2تعلمي الطلبة املفاهمي واملامرسات للتثقيف اليحص والوقاية من
األمراض وتعقيدات القضاء عىل الفوارق الصحية يف التجمعات
البرشية
 .3تسليح الطلبة بالقدرة عىل حتليل السياسات والتدخالت الصحية
العامة ،وتقيمي مدى فعاليهتا واقرتاح البدائل املمكنة
 .4تعلمي الطلبة أساسيات تنظمي اخلدمات الصحية ،والمتويل ،وتقدمي
اخلدمات والتقيمي
مخرجات التعلم
خمرجات التعمل األساسية للربناجم يه مكا ييل:
خمرجات التعمل األساسية ( مشرتكة مجليع مسارات التخصص):
 .1تطبيق مفاهمي الصحة العامة مكجال واسع ومعقد لملامرسة املهنية
والتحقيق ،مع الرجوع بشلك خاص للسياق احمليل
 .2حتليل مشالك الصحة العامة احمللية والدولية مع االستدالالت من
التارخي يف تطور جمال الصحة العامة
 .3دراسة القضايا األخالقية ذات الصلة مبامرسة الصحة العامة،
خاصة لكوهنا تنطبق عىل اخلصوصيات احمللية ،وتربير اجتاهات
العمل املقرتحة
 .4تطبيق املهارات البحثية لتوليد األسئلة بشلك جيد والهنج الصحيحة
لإلجابة علهيا  -مبا يف ذلك املسائل البحثية ،ومصادر البيانات،
واملهنجيات املناسبة
 .5تقيمي األدلة املستخدمة لتنفيذ وتقيمي التدخالت الصحية العامة
 .6التواصل بشلك فعال حول قضايا الصحة العامة
باإلضافة إىل نتاجئ التعمل املشرتكة مجليع مسارات التخصص ،سيقوم
الطلبة من خالل التخصص يف مسار التخصص يف التثقيف اليحص
بتطوير القدرة عىل:
• تصممي اسرتاتيجيات وتدخالت التثقيف اليحص
• تقيمي مدى مالءمة وتأثري اسرتاتيجيات وتدخالت التثقيف اليحص
باإلضافة إىل نتاجئ التعمل املشرتكة مجليع مسارات التخصص ،سيقوم
الطلبة يف مسار التخصص يف اإلدارة الصحية بتطوير القدرة عىل:
• إظهار املهارات القيادية يف جمال الصحة العامة
• تطبيق نظريات ومفاهمي اإلدارة عىل قضايا الصحة العامة
• إظهار املعرفة باإلدارة الفعالة لرباجم وتدخالت الصحة العامة
• إظهار املعرفة باإلدارة الفعالة خلدمات الصحة العامة
الفرص
باكلوريوس العلوم يف الصحة العامة سيقوم بإعداد الطلبة لملزيد من
الدراسات العليا وملسار مهين يف جمال الصحة العامة عىل حد سواء.
ونظ ًرا ملسارات التخصص احملددة يف الربناجم ،مفن املتوقع أن جيد
الطلبة فرص العمل يف مؤسسات الرعاية الصحية وكذلك يف مؤسسات

خارج القطاع اليحص (مثل املدارس واملنمظات غري احلكومية) ،وذلك يف
جمال البحوث الصحية ،وختطيط برناجم الصحة ،وصياغة السياسات،
والتقيمي واإلدارة ،وتقيمي الرباجم والتثقيف اليحص.
وميكن خلرجيي برناجم الصحة العامة العمل يف:
• مرافق الرعاية الصحية العامة واخلاصة
• املدارس واجلامعات
• مراكز البحوث
• امجلعيات الصحية غري احلكومية
• املنمظات التمنوية الوطنية والدولية
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعه قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس
قبل اجتياز  36ساعة مكتسبة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني
اجتياز ما ال يقل عن 16ساعة مكتسبة تمشل  CHEM 101/103و
 ,MEDI 102و  PUBH 151مبعدل ترامكي ال يقل عن  02.0وما ال يقل
عن درجة  Dيف مقررMEDI 101

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الصحة العامة
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الصحة العامة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  13ساعة معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  34ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  16ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
املساندة
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات مسار التخصص
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية احلرة
برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
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•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

•  BIOM 201الكميياء احليوية الطبية
•  BIOM 217وراثة برشية
•  BIOM 243مقدمة يف عمل األمراض
•  BIOM 322عمل االحياء الدقيقة الطبية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة مدرجة يف
املجموعة الفرعية «مقررات تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية من بني التايل:
•  POPL 300املبادئ واألدوات للسياسات القامئة عىل األدلة
•  POPL 340السلوك التنظيمي واإلدارة يف هيائت اخلدمة العامة
•  PUBH 200الصحة الدولية واملجمتع العاملي
•  PUBH 206تصنيف األمراض
•  PUBH 208جودة الرعاية الصحية
•  PUBH 221قضايا الصحة املعارصة
•  PUBH 305تلوث اهلواء وحصة اإلنسان
•  PUBH 420تصممي نظم تقيمي الرباجم
•  PUBH 421التثقيف اليحص والوقاية من األمراض للنساء عىل مدى
احلياة
•  PUBH 426التثقيف والتعزيز اليحص ألمراض حمددة
•  PUBH 439تأهب الصحة العامة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة األوىل
متطلبات الكلية ( 13ساعة معتمده)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  MEDI 101البنية والوظيفة اإلنسانية 1
•  MEDI 102التعلمي الطيب
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103خمترب الكميياء العامة 1
•  PUBH 151اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 34ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  PUBH 101مبادئ وممارسات الصحة العامة
•  PUBH 201الصحة البيئية واألمراض
•  PUBH 202السلوك اليحص واملجمتع
•  PUBH 205مناجه البحث للصحة العامة
•  PUBH 301أخالقيات الصحة العامة
•  PUBH 303عمل األوبئة
•  PUBH 306إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات
•  PUBH 310تقيمي االحتياجات والتخطيط لتعزيز الصحة
•  PUBH 320التواصل اليحص
•  PUBH 341حتليل بيانات الصحة العامة
•  PUBH 499مقرر رئييس شامل
متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ( 16ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  16ساعة معمتدة يف متطلبات
التخصص الرئييس املساندة:
•  MEDI 103البنية والوظيفة اإلنسانية 2

مسار التخصص في التثقيف الصحي (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من متطلبات
مسار التخصص يف التثقيف اليحص.
مجموعة متطلبات مسار التخصص يف التثقيف اليحص (  15ساعة
معمتدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  PUBH 222أسس التثقيف اليحص
•  PUBH 314تطبيقات معلية للتثقيف اليحص
•  PUBH 325عمل األوبئة الغذائية
•  PUBH 421التثقيف اليحص والوقاية من األمراض للنساء عىل مدى
احلياة
•  PUBH 426التثقيف والتعزيز اليحص ألمراض حمددة
مسار التخصص في إدارة الصحة (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة من متطلبات
مجموعة مسار التخصص يف إدارة الصحة
متطلبات مجموعة مسار التخصص في إدارة الصحة ( 15ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة الدورات التالية:
•  PUBH 230التخطيط االسرتاتيجي والتسويق
•  PUBH 420تصممي نظم تقيمي الرباجم
•  PUBH 390اخلربة امليدانية
•  PUBH 430اقتصاديات الصحة
•  PUBH 439تأهب الصحة العامة
املقررات االختيارية احلرة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية احلرة باجلامعة من املقررات خارج ختصص الصحة العامة
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اخلطة الدراسية ملسار التخصص في التثقيف الصحي
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

CHEM 101

الكميياء العامة 1

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

PUBH 151

اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية

3

MEDI 101

البنية والوظيفة اإلنسانية 1

3

MEDI 102

التعلمي الطيب

3

متطلب عام 1-English 202

3

خريف

3

متطلب عام اختياري 8

3

متطلب عام اختياري 9

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
15

16

PUBH 320

MEDI 103

البنية والوظيفة اإلنسانية 2

3

PUBH 310

تقيمي االحتياجات والتخطيط لتعزيز الصحة

4

PUBH 101

مبادئ وممارسات الصحة العامة

3

PUBH 222

أسس التثقيف اليحص

3

BIOM 201

الكميياء احليوية الطبية

4

PUBH 306

إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات

3

متطلب عام 2-English 203

3

متطلب عام اختياري 11

3

متطلب عام اختياري 3

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOM 217

وراثة برشية

3

PUBH 202

السلوك اليحص واملجمتع

3

BIOM 243

مقدمة يف عمل األمراض

2

متطلب عام اختياري 4

3

متطلب عام اختياري 5

3

الفصل
الدراسي
خريف

BIOM 322

عمل االحياء الدقيقة الطبية

PUBH 201

الصحة البيئية واألمراض

3

PUBH 205

مناجه البحث للصحة العامة

3

متطلب عام اختياري 6

3

متطلب عام اختياري 7

3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PUBH 314

تطبيقات معلية للتثقيف اليحص

4

PUBH 325

عمل األوبئة الغذائية

3

PUBH 421

التثقيف اليحص والوقاية من األمراض
للنساء عىل مدى احلياة

2

PUBH 426

التثقيف والتعزيز اليحص ألمراض حمددة

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

14
4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

16

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PUBH 303

عمل األوبئة

متطلب عام اختياري 10

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

خريف

PUBH 301

أخالقيات الصحة العامة

3

التواصل اليحص

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الثالثة ( 31ساعة معتمدة)

PUBH 341

ربيع
PUBH 499

حتليل بيانات الصحة العامة

3

اختياري حر 1

3

اختياري حر 2

3

مرشوع خترج

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

166
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اخلطة الدراسية ملسار التخصص في إدارة الصحة
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

CHEM 101

الكميياء العامة 1

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

PUBH 151

اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية

3

MEDI 101

البنية والوظيفة اإلنسانية 1

3

MEDI 102

التعلمي الطيب

3

متطلب عام 1-English 202

3

خريف

3

متطلب عام اختياري 8

3

متطلب عام اختياري 9

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
15

16

PUBH 320

MEDI 103

البنية والوظيفة اإلنسانية 2

3

PUBH 310

تقيمي االحتياجات والتخطيط لتعزيز الصحة

4

PUBH 101

مبادئ وممارسات الصحة العامة

3

PUBH 230

التخطيط والتسويق االسرتاتيجي

3

BIOM 201

الكميياء احليوية الطبية

4

PUBH 306

إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات

3

متطلب عام 2-English 203

3

متطلب عام اختياري 11

3

متطلب عام اختياري 3

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

BIOM 217

وراثة برشية

3

PUBH 202

السلوك اليحص واملجمتع

3

BIOM 243

مقدمة يف عمل األمراض

2

متطلب عام اختياري 4

3

متطلب عام اختياري 5

3

الفصل
الدراسي
خريف

BIOM 322

عمل االحياء الدقيقة الطبية

PUBH 201

الصحة البيئية واألمراض

3

PUBH 205

مناجه البحث للصحة العامة

3

متطلب عام اختياري 6

3

متطلب عام اختياري 7

3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PUBH 390

اخلربة امليدانية

4

PUBH 430

اقتصاديات الصحة

3

PUBH 420

تصممي نظم تقيمي الرباجم

2

PUBH 439

تأهب الصحة العامة

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

14
4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

16

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PUBH 303

عمل األوبئة

متطلب عام اختياري 10

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

خريف

PUBH 301

أخالقيات الصحة العامة

3

التواصل اليحص

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الثالثة ( 31ساعة معتمدة)

PUBH 341

ربيع
PUBH 499

حتليل بيانات الصحة العامة

3

اختياري حر 1

3

اختياري حر 2

3

مرشوع خترج

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16
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15
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قسم العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

الفرص:
يقدم أخصائيو العالج الطبييع اخلدمات اليت تعمل عىل تطوير وصيانة
واستعادة أقىص قدر من احلركة والقدرات الوظيفية لألخشاص يف
أي مرحلة من مراحل احلياة  ،عندما تكون احلركة والوظيفة مهددة
بالشيخوخة أو اإلصابة أو األمراض أو االضطرابات أو الظروف أو
العوامل البيئية.
يساعد أخصائيو العالج الطبييع الناس عىل حتسني نوعية حياهتم ،
ويبحثون عن الرفاهية اجلسدية والنفسية والعاطفية واالجمتاعية ويعملون
يف املجاالت الصحية للرتوجي والوقاية والعالج  /التدخل والتأهيل وإعادة
التأهيل يف العديد من القطاعات املختلفة يف قطر مثل:
• مستشفيات مؤسسة محد الطبية
• مستشىف السدرة
• أسبيتار
• مؤسسة الرعاية الصحية األولية
مكا تتوفر فرص العمل يف خمتلف املجاالت األخرى مثل التعلمي والبحث.

مبىن ( ، GCRقسم البنات)
اهلاتف)+ 974( 44034800 :

الربيد اإللكرتوينhealth@qu.edu.qa :
املوعقعhttp://www.qu.edu.qa/chs/departments/physical_ther� :
apy/index.php

بكالوريوس العلوم في العالج الطبيعي
السياق املهني:
يعد هذا الربناجم املؤهل األول والوحيد ملزاولة مهنة العالج الطبييع
يف دولة قطر .وقد أنشئ هذا الربناجم لملسامهة يف بناء القوة العاملة
يف جمال الرعاية الصحية مبا يمتاىش مع اسرتاتيجية التمنية الوطنية.
هيدف الربناجم ايل خترجي الطالب القطريني واملقميني يف قطر ليصبحوا
اخصائيني يف العالج الطبييع وإعادة التأهيل قادرين عىل ممارسه
احلمك الذايت مع مراعاة اخلصوصيات الثقافية والدينية لدولة قطر .مكا
سيتعاون الربناجم مع املجمتع املهين لتعزيز وتطوير املهنة يف قطر.

جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام .
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

األهداف:
تمتحور اهداف برناجم باكلوريوس العلوم يف العالج الطبييع حول
حتسني الرعاية الصحية يف دولة قطر من خالل اعداد ممارسني حصيني
خمتصني باملعرفة النظرية واملهارات العملية والتفكري النقدي ومهارات
البحث والتواصل ،مع الرتكزي عىل اجلانب األخاليق يف صناعة الرعاية
الصحية.
خرجيو هذا التخصص حريصون عىل مواصلة التعمل والتمنية والتطوير
الذايت واملهين والتأقمل مع احتياجات املجمتع
هيدف ختصص العالج الطبييع اىل:
خترجي اخصائيني ذوي تأهيل عايل لتعزيز المتزي من خالل التعاونمتعدد التخصصات واالبتاكر يف التعلمي واخلدمات
التجشيع عىل االخنراط يف البحوث واألنشطة العملية اليت تسامه يف
تقدم ممارسة العالج الطبييع
خترجي اخصائيني عالج طبييع مؤهلني قادرين عىل تطبيق التفكريالنقدي والتعمل املسمتر لتقدمي أحاكم مستقلة بشأن احتياجات املريض
اليت تدمعها األدلة العملية مبا يمتاىش مع اجلانب األخاليق والثقايف.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعه قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس
قبل اجتياز  36ساعة مكتسبة .باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز
ما ال يقل عن 16ساعة مكتسبة تمشل  CHEM 101/103و ,MEDI 102و
 PUBH 151مبعدل ترامكي ال يقل عن  02.0وما ال يقل عن درجة  Dيف
مقرر MEDI 101

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية:

الدرجة العلمية:
يتحصل الطالب عند التخرج عىل درجه الباكلوريوس العلوم يف العالج
الطبييع وإعادة التأهيل .سيمت طلب االعمتاد من االحتاد العاملي للعالج
الطبييع يف املستقبل القريب .تعد السنة االويل جزء من السنة املشرتكة
لملجموعة الصحية .يف السنوات  2و  3و  ، 4سينصب الرتكزي عيل
احملاور االساسية ملامرسه العالج الطبييع  :كعلوم العظام و العضالت
واألعصاب والقلب .باال ضافة اىل حماور تتعلق بتطوير املهارات املهنية
والتفكري النقدي والبحوث ،عمل احلركة  ،والعلوم السلوكية  .تعد هذه
املقررات أساسية ألخصايئ العالج الطبييع الذين تمشل ممارسهتم
العمل مع املريض والعمالء يف خمتلف االمعار .ومن املتوقع ان يستمكل
الطالب  800-1000ساعة تدريبية حتت االرشاف يف الدرجة العملية اليت
ستمت يف خمتلف املستشفيات حمليا يف لك من السنتني الثالثة واألخرية.

بعد اعالن التخصص الرئييس واحلصول عىل القبول يف برناجم العالج
الطبييع وإعادة التأهيل جيب عىل الطالب استيفاء مواد السنة املشرتكة
خالل السنة األوىل:
السنة األوىل (فصيل اخلريف والربيع):
البنية والوظيفة اإلنسانية  3[1ساعات مكتسبة]
• البنية والوظيفة اإلنسانية  3[ 2ساعات مكتسبة]
• اإلحصاءات احليوية [ 3ساعات مكتسبة]
• التعلمي الطيب [ 3ساعات مكتسبة]
• الكميياء العامة األول [ 3ساعات مكتسبة]
• الكميياء التجريبية [ 1ساعة مكتسبة]
• الفزيياء العامة لعمل االحياء [ 3ساعات مكتسبة]
• مقدمه يف عمل االمراض [ 2ساعات مكتسبة]
متطلبات الربناجم للسنه األوىل:
• لغة اجنلزيية  1-بعد التأسييس [ 3ساعات مكتسبة]
• لغة اجنلزيية  2-بعد التأسييس [ 3ساعات مكتسبة]
جيب عىل الطلبة استمكال  139ساعة مكتسبة حكد أدىن الستمكال
ختصص العالج الطبييع ،مبا يف ذلك ما ييل:
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• ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة يف مقررات العامة
• ما ال يقل عن  10ساعات مكتسبة يف مقررات متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  78ساعة مكتسبة يف مقررات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  14ساعة مكتسبة يف مقررات التخصص املساندة
• ما ال يقل عن  4ساعات مكتسبة يف مقررات التخصص االختيارية
برنامج املتطلبات العامة ( 33ساعة مكتسبة)
املجموعة املشرتكة اإلجبارية للك الطالب ( 15ساعة مكتسبة)
مجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية ( 3ساعات مكتسبة)
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات مكتسبة)
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات مكتسبة)
مجموعة املعارف العامة أو مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات مكتسبة)
مجموعة مقررات دامعة ختص اللكية أو الربناجم ( 3ساعات مكتسبة)
متطلبات التخصص الرئيسي في العالج الطبيعي 79(:ساعة
مكتسبة)
جيب عىل الطلبة استمكال ما ال يقل عن  78ساعة مكتسبة من مقررات
التخصص الرئييس املطلوبة:
•  PTRS 121اساسيات ممارسة العالج الطبييع
•  PTRS 212الترشحي البرشي ألخصايئ العالج الطبييع
•  PTRS 124املياكنياك احليوية وعمل احلركة 1
•  PTRS 213املياكنياك احليوية وعمل احلركة 2
•  PTRS 214عمل األعصاب
•  PTRS 225طرق ووسائل العالج الطبييع 1
•  PTRS 226مهارات العالج الطبييع1
•  PTRS 316الكميياء احليوية يف العالج الطبييع
•  PTRS 311العلوم الصيدلية للعالج الطبييع
•  PTRS 312طرق ووسائل العالج الطبييع 2
•  PTRS 313مهارات العالج الطبييع 2
•  PTRS 314العالج الطبييع يف اصابات اجلهاز العضيل اهليلكي 1
•  PTRS 315العالج الطبييع ألمراض القلب و الصدر 1
•  PTRS 326العالج الطبييع يف اصابات اجلهاز العضيل اهليلكي 2
•  PTRS 327العالج الطبييع ألمراض القلب و الصدر 2
•  PTRS 328العالج الطبييع ألمراض األعصاب 1
•  PTRS 329العالج الطبييع يف االمراض النسائية
•  PTRS 320املامرسة القامئة عىل البحث
•  PTRS 450ممارسة الكينيكية 1
•  PTRS 411العالج الطبييع ألمراض األعصاب 2
•  PTRS 412العالج الطبييع لإلصابات الرياضية
•  PTRS 413العالج الطبييع لألطفال
•  PTRS 414العالج الطبييع خلدمة املجمتع
•  PTRS 415املامرسة املهنية املتقدمة والرعاية الصحية الوقائية
•  PTRS 416العالج الطبييع ألمراض الشيخوخة
•  PTRS 470مرشوع البحث
•  PTRS 460ممارسة الكينيكية 2
متطلبات التخصص االختيارية 6 (:ساعات مكتسبة)
جيب عىل الطالب استمكال ما ال يقل عن  6ساعات مكتسبة يف املقررات
االختيارية

•  PTRS 422بيئة العمل والصحة املهنية
•  PTRS 423األطراف االصطناعية وتقومي العظام
•  PTRS 421عمل النفس اليحص
•  PTRS 424مقدمة يف األشعة الرسيرية
اخملرجات التعليمية للبرنامج:
•  :PLO.K1اثبات املعرفة املتعمقة لألساس العيمل ملامرسه العالج
الطبييع مبا يف ذلك تطبيق العلوم البيولوجية والفزييائية والسلوكية
واالجمتاعية والرسيرية ذات الصلة بالعالج الطبييع.
•  :PLO.K2تقدير امهيه املهنة والتنظمي الذايت
•  :PLO.K3القدرة عىل مواكبة التطور يف ممارسة املهنة
•  :PLO.K4فهم القضايا االجمتاعية والعوامل الصحية وكيفيه تأثريها
عىل ممارسة العالج الطبييع
•  :PLO.K5ممارسة املهنة عىل أسس حترتم ثقافة و اخالق املجمتع
•  :PLO.K6القدرة عىل مواكبة التغريات املتنوعة يف تقدمي خدمات
الرعاية الصحية والعالج الطبييع و االستجابة هلا
•  :PLO.K7فهم تأثري العوامل االقتصادية عيل توفري خدمات الرعاية
الصحية والعالج الطبييع واحلصول علهيا
•  :PLO.K8تقيمي اآلثار املرتتبة عيل خمتلف األطر التنظميية وأمناط
العمل عيل ممارسه العالج الطبييع.
•  :PLO.K9احلرص عىل مضان اجلودة يف العمل اليت تمشل عيل
سبيل املثال ,املبادئ التوجهيية الرسيرية  ،واملعايري املهنية ومراجعه
احلسابات
•  :PLO.K10مواءمة ممارسة العالج الطبييع مع الترشيعات ذات
الصلة
•  :PLO.K11دجم املعرفة بالقضايا األخالقية والقانونية فميا يتعلق
بالعالج الطبييع.
•  :PLO.K12فهم فن القيادة يف سياق الرعاية الصحية
•  :PLO.S1التواصل بشلك واحض وفعال مع:
• املريض/العمالء واألخشاص املعنيني املشاركني يف رعاية املرىض/
العمالء
• الزمالء من خمتلف مهن الرعاية الصحية واالجمتاعية
•  :PLO.S2التواصل بشلك فعال مع االفراد بغض النظر عن خلفياهتم
االجمتاعية أو الثقافية أو العرقية أو إعاقاهتم.
•  :PLO.S3املشاركة بفعالية يف املامرسات املهنية املختلفة و لتقدمي
الرعاية الصحية  ،والتعاون مع املهنيني اآلخرين يف جمال الرعاية
الصحية يف املامرسة املهنية
•  :PLO.S4فهم طبيعة وادوار املهن األخرى  ،واالعرتاف باحلدود
املشرتكة بني املهنيني  ،واستخدام إجراءات اإلحالة املناسبة
•  :PLO.S5بدء واحلفاظ عيل تفاعالت فعاله مع الزمالء واملؤسسات
اخلارجية ذات الصلة  ،مبا يف ذلك املهنيني اآلخرين يف جمال الرعاية
الصحية.
•  :PLO.S6االلزتام مبعايري املامرسة للعالج الطبييع واملتطلبات
الترشيعية ذات الصلة وتقدمي خدمات عالجية أمنه وفعاله.
•  :PLO.S7بناء القرارات و االحاكم املهنية عىل أسس عملية
•  :PLO.S8االستجابة للتغيري بطريقه مرنة
•  :PLO.S9فهم احلاجة إىل الرعاية الذاتية يف اطار املامرسة املهنية
•  :PLO.S10تقدمي خدمات العالج الطبييع األمنه والفعالة والواعية
واملركزة عيل املريض .مهنا:
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•  :10.1اختاذ القرارات ،وحتديد األهداف ،وبناء وتنفيذ تدخالت حمدده اخلطة الدراسية
بتطبيق هنج حل املشكالت والتفكري الرسيري.
•  :10.2تقيمي نتاجئ العالج وتعديله حسب احلاجة.
•  :10.3إدماج التثقيف اليحص وتعزيز الصحة يف ممارسه العالج
الطبييع
•  :PLO.S11االستفادة من االستفسارات النقدية املناسبة والتفكري
الرسيري يف توفري خدمات العالج الطبييع واإلدارة
•  :PLO.S12التفكري يف املامرسة املهنية واملشاركة يف التقيمي الذايت
الواقيع والتعمل الذايت املناسب.
•  :PLO.S13بناء وتنفيذ خطه التمنية الخشصية
•  :PLO.S14التعرف عيل احلدود الخشصية واملهنية  ،وطلب املساعدة
عند الرضورة.
•  :PLO.S15مراجعة و تعديل السلوك يف ضوء اخلربة واملشورة
•  :PLO.S16استخدام املهارات املختلفة وتكنولوجيا املعلومات لعرض
البيانات وأدارهتا وحتليلها بشلك مناسب.
•  :PLO.S17القدرة عىل أداره عدم اليقني والتغيري واإلجهاد
•  :PLO.S18أداره الوقت  ،والتخطيط لعبء العمل بكفاءة وفعالية.
•  :PLO.S19العمل بشلك إجيايب يف الفرق مبا يف ذلك أداره الرصاع
•  :PLO.S20العمل بفعالية وكفاءه مع مجيع املوظفني
•  :PLO.A1احرتام حق املريض وعائالهتم يف املشاركة الاكملة يف
اختاذ القرارات املتعلقة برعايهتم  ،مبا يف ذلك احلق يف رفض العالج
أو رفض املشاركة يف التدريس أو البحث
•  :PLO.A2مضان أتاحه الفرصة لملريض  ،من خالل املامرسة
والتعلمي  ،الختاذ القرارات املتعلقة بصحهتم ورفاههم.
•  :PLO.A3تبين هنج حيرتم مجيع املريض
•  :PLO.A4معرفة احلدود الخشصية واملهنية  ،و االستعداد لطلب و
قبول املساعدة عند الرضورة
•  :PLO.A5االلزتام حبامية املريض وغريمه عن طريق اختاذ إجراءات
الالزمة يف حال تعرض املريض للخطر بسبب حصة او أداء او سلوك
الزمالء
•  :PLO.A6ممارسة املهنة بطريقه تربهن عيل فهم املسؤوليات األخالقية
اليت ينطوي علهيا توفري الرعاية الصحية وااللزتام هبا
•  :PLO.A7احرتام وااللزتام باجلوانب األخالقية والقانونية واملهنية
املتعلقة مبهنة العالج الطبييع
•  :PLO.A8الفهم واالعرتاف بان املسؤولية واملساءلة تصاحب
االستقاللية املهنية يف ممارسه العالج الطبييع
•  :PLO.A9االعرتاف و قبول اآلراء املختلفة حول الصحة والرعاية
الصحية واملرض.
•  :PLO.A10االلزتام التمنية و التطوير الخشيص واملهين املسمتر
•  :PLO.A11املسامهة يف تطوير مهنه العالج الطبييع

(قيد التحديث خالل العام األكادميي )2018-2019
السنة األولى
الفصل
الدراسي
خريف

عنوان املقرر

الساعات
املكتسبة

رمز املقرر

متطلب عام

3

التعلمي الطيب

3

BIOL101

البنية والوظيفة اإلنسانية 1

3

CHEM 101

الكميياء العامة 1

3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

PTRS 121

اإلحصاءات احليوية

3

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

16

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

MEDI 103

البنية والوظيفة اإلنسانية 2

3

PHYS 110

الفزيياء العامة لعمل االحياء

3

BIOM 124

مقدمه يف عمل االمراض

3

ربيع

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

18

السنة الثانية
الفصل
الدراسي
خريف

عنوان املقرر

الساعات
املكتسبة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

PTRS 122

الترشحي البرشي ألخصائيي العالج
الطبييع

3

PTRS 121

مبادئ و أساسيات العالج الطبييع

3

PTRS 213

املياكنياك احليوية وعمل احلركة 1

3

PTRS 214

عمل االعصاب

3

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي
متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

PTRS 224

املياكنياك احليوية وعمل احلركة

2

PTRS 225

طرق و وسائل العالج الطبييع 1

2

PTRS 226

مهارات العالج الطبييع1

3

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي
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السنة الثالثة
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املكتسبة

PTRS 316

الكميياء احليوية يف العالج الطبييع

2

PTRS 311

العلوم الصيدلية للعالج الطبييع

2

PTRS 312

طرق ووسائل العالج الطبييع 2

3

PTRS 313

مهارات العالج الطبييع2

3

PTRS 314

العالج الطبييع يف اصابات اجلهاز
العضيل اهليلكي 1

3

PTRS 316

العالج الطبييع ألمراض القلب و الصدر1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

ربيع

19

PTRS 326

العالج الطبييع يف اصابات اجلهاز
العضيل اهليلكي2

3

PTRS 327

العالج الطبييع ألمراض القلب و الصدر2

3

PTRS 328

العالج الطبييع المراض ألعصاب1

3

PTRS 329

العالج الطبييع يف االمراض النسائية

3

PTRS 450

ممارسة الكينيكية 1

5

متطلب عام

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

20

السنة الرابعة
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

PTRS 411

العالج الطبييع لألعصاب 2

3

PTRS 412

العالج الطبييع لإلصابات الرياضية

2

PTRS 413

العالج الطبييع لألطفال

3

PTRS 414

العالج الطبييع خلدمة املجمتع

2

PTRS 415

املامرسة املهنية املتقدمة والرعاية الصحية
الوقائية

3

PTRS 416

العالج الطبييع ألمراض الشيخوخة

3

PTRS 320

املامرسة القامئة عىل البحث

2

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املكتسبة

18

متطلب ختصص اختياري

2

متطلب ختصص اختياري

2

متطلب ختصص اختياري

2

PTRS 470

مرشوع البحث

3

PTRS 460

ممارسة الكينيكية 2

5

مجموع الساعات املكتسبة في الفصل الدراسي

14
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كلية اإلدارة واالقتصاد

قسم احملاسبة ونظم املعلومات

كلية اإلدارة واالقتصاد
مبىن لكية اإلدارة واالقتصاد ( قسم البنات)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 5088/5000 :
الربيد اإللكرتوينbusiness@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/business :

مبىن لكية اإلدارة واالقتصاد
غرفة C123
اهلاتف)+ 974( 4403 - 5051 :
الربيد اإللكرتوينaccounting@qu.edu.qa / mis@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/business/academic-departments/ :
accounting

العميد
خالد مشس دمحم عبد القادر العبد القادر

رئيس القسم
مصطىف مكال حسن

العميد املساعد للشؤون األكادميية
آدم فضل اهلل

هيئة التدريس
أستاذ دكتور
حبيب ماهاما /معاد ابو شنب /خالد الرشع /كرمة رشيف /آدم فضل
اهلل /نظام هندي.

العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا
بلعيد عوين
مساعد العميد لشؤون الطالب
مها آل ثاين

نبذة عن كلية اإلدارة واالقتصاد

أستاذ مشارك
خالد اخلاطر /دمحم املعتصم البشري /حسام الضامن /هاين دمحم /معاد
عوض هلل /امحد دمحم /رمزي احلداده /حبيب اهلل خان.

تقدم لكية اإلدارة واالقتصاد خدمات تعلميية عالية اجلودة ،والتعمل
التطبييق اإلداري يف بيئة زمالة حمفزة فكر ًيا ،وبيئة دامعة للتعمل
والعمل .وتسرتشد اللكية يف ذلك بإطار خطة إصالح جامعية فتلزتم
باملناجه املبتكرة والتحسني املسمتر .وتقدم اللكية براجم الباكلوريوس
والدراسات العليا االدارية اليت تربط النظرية مع التطبيق ،وتعزز التفكري
النقدي ،وترشك الطلبة يف التعمل النشط والتعاوين .وختتار لكية اإلدارة
واالقتصاد أعضاء هيئة التدريس املتنوعني واملوهوبني ،باإلضافة لملوظفني
الذين ميتازون بأعىل املعايري املهنية لتخصصاهتم .ويمتاىش لك ذلك مع
رسالتنا وقمينا ،مما ينتج عنه تطبيقات املنح الدراسية اليت متتاز باجلودة
وتتضمن االهسام يف املامرسة ،والتدريس والبحوث الرتبوية.
الدرجات العلمية
تقدم لكية اإلدارة واالقتصاد براجم هشادة الباكلوريوس التالية:
• باكلوريوس إدارة االمعال يف احملاسبة
• باكلوريوس إدارة االمعال يف املالية
• باكلوريوس إدارة االمعال يف نظم املعلومات اإلدارية
• باكلوريوس إدارة االمعال يف االقتصاد
• باكلوريوس إدارة االمعال يف اإلدارة
• باكلوريوس إدارة االمعال يف التسويق

أستاذ مساعد
رجب اإلمساعيل /زيك ابوشاويش /ياسني اجلندي /هشريار سعد
اهلل /ساحم معار /اسامة انعم /اسامه محمود /نادر السيد /مصطىف
عبدالكرمي /عيىس داود /حازم امساعيل /غسان مارديين /فتيح سعيدي/
بسام ابوعباس /عادل الغرباوي /عبدالصمد دمحم /دمحم العمري /مازن
املرصي /كرمي اليايف.
محاضر
يم عبدالعظمي /ايناس بن صاحل.
مساعد تدريس
مولر حنا /فتحية العش /ساره الدورسي /روال وادي /فامطة اليافيع /بالل
السامل /امل العامري /عائشة اهليدوس /امحد قطبه /هانيه حمسن.

نبذة عن قسم احملاسبة ونظم املعلومات

ختصصا رئيس ًيا يف احملاسبة
يقدم قسم احملاسبة ونظم املعلومات
ً
وختصصا فرع ًيا يف نظم املعلومات .وتشهتر احملاسبة بكوهنا «لغة
ً
األمعال» .فاحملاسبة توفر املعلومات اليت حيتاجها املدراء الختاذ
قرارات األمعال ،ويه تولد املعلومات اخلاصة مبوارد الرشكة ،ومصادر
املوارد ،ومدى فعالية استخدام املوارد .ويقوم احملاسب بإعداد وحتليل
هذه املعلومات ،وبالتايل هو عضو هام يف فريق القيادة واإلدارة يف أي
مؤسسة .وقد دفعت الوترية املتصاعدة للتغيري التكنولويج إىل االنتشار
الواسع لتكنولوجيا املعلومات يف مجيع أحناء العامل .فالفرص اليت تتيحها
هذه التكنولوجيا ،واملطالب امللقاة عىل عاتق اإلدارة من خالل املنافسة
العاملية ،تؤدي خللق جماالت عديدة ألولئك األفراد القادرين عىل استخدام
تكنولوجيا املعلومات .يممص مهنيو أنمظة املعلومات ويطورون ويستخدمون
التكنولوجيا لتوفري املعلومات لملنمظات حلل مشالك األمعال.
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بكالوريوس إدارة االعمال في احملاسبة

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

األهداف
هيدف ختصص احملاسبة إلعداد الطلبة لتحمل املسؤوليات وشغل
املناصب القيادية ويف املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد ،يركز
التخصص عىل حتقيق األهداف التالية:
• تزويد الطالب مبعرفة أاكدميية ،وفنية ومهنية ذات جودة عالية ملامرسة
املهنة يف جمال احملاسبة.
• تزويد الطالب باملهارات والكفاءات الفنية والطرق التحليلية يف جمال
احملاسبة.
• كيفية االستناد إىل املبادئ األخالقية مكرجع الختاذ قرارات العمل.
• إجراء البحوث اليت تسامه يف إثراء املهن احملاسبية.
• تعزيز التفاعل مع جممتع األمعال.

التخصص الرئيسي في احملاسبة
جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص احملاسبة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع أو
املواد االختيارية
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة

مخرجات التعلم
يتوقع من خرجيي باكلوريوس اإلدارة واالقتصاد يف احملاسبة ما ييل:
• إظهار القدرة عىل التحليل النقدي للقضايا احملاسبية واستخدام
املعرفة احملاسبية يف حل املشالك.
• التعامل مع القضايا احملاسبية من منظور عاملي.
• استخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات يف اختاذ القرارات يف جمال
األمعال.
• دجم البعد األخاليق يف معلية إختاذ القرارات يف جمال األمعال.
• إظهار القدرة عىل استيعاب وتطبيق املفاهمي واألساليب احملاسبية

املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

الفرص
يقوم ختصص احملاسبة بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف
جمال األمعال التجارية ،مكا مينحهم فرص متابعة دراساهتم العليا.
فالتعلمي التطبييق وعالقاتنا القوية مع الرشاكت توفر للطالب فرص معل
يف مجموعة متنوعة من املؤسسات .وقد تتوفر فرص مهنية خلرجيي
احملاسبة يف مجموعة متنوعة من الرشاكت التجارية ،رشاكت احملاسبة
والتدقيق ،والبنوك ،ورشاكت التأمني ،ورشاكت اخلدمات ،والرشاكت
اخلاصة ،واهليائت احلكومية ،ورشاكت الطاقة والنفط ،عىل سبيل املثال
ال احلرص .ومن الفرص األخرى املتاحة ممارسة مهنة حماسب معمتد،
مدقق (داخيل/خاريج) ،أو مستشار لألمعال ،أو حملل للنظم ،او خبري
يف الرضائب.

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر)
وجيب احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم،
ومساعد العميد لشؤون الطالب.

متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MIST 201مبادئ إدارة نظم املعلومات
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•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدريب امليداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة ()2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2
متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري
متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 221احملاسبة املتوسطة 1
•  ACCT 222احملاسبة املتوسطة 2
•  ACCT 331التاكليف واحملاسبة اإلدارية
•  ACCT 333مراجعة حسابات 1
•  ACCT 421نظم املعلومات احملاسبية
مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية ،من القامئة التالية:
•  ACCT 411احملاسبة احلكومية
•  ACCT 413مراجعة حسابات 2
•  ACCT 418احملاسبة املتقدمة
•  ACCT 419تدقيق داخيل 1
•  ACCT 424احملاسبة الدولية
•  ACCT 428حتليل القوامئ املالية
متطلبات التخصص الفرعي أو غيره ( 15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف احملاسبة اختيار
ختصص فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو املالية ،أو االقتصاد،
أو اإلدارة ،أو التسويق ،أو إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال أو
أي خيار آخر غري التخصص الفريع .واخليار اآلخر غري التخصص
الفريع هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فريع معني ،والذين
جيب أن يدرسوا  15ساعة معمتدة مأخوذة من املقررات املتاحة يف أي
ختصصات رئيسية للكية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص
الرئييس اليت اختارها الطالب.
متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة ( 5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة االختيارية احلرة

قسم احملاسبة ونظم املعلومات
مبىن لكية اإلدارة واالقتصاد
غرفة C123
اهلاتف)+ 974( 4403 - 5054 / 5051 :
الربيد اإللكرتوينaccounting@qu.edu.qa / mis@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/business/accounting/index.php :
رئيس القسم
مصطىف مكال حسن
هيئة التدريس
أستاذ دكتور
خالد الرشع ،آدم فضل اهلل ،اكرما رشيف ،نظام هندي.
أستاذ مشارك
معاد عوض اهلل ،دمحم البشري ،معاد أبو شنب ،رمزي احلداد ى ،حبيب
اهلل خان  ،دمحم البشري ،هاين مصطفىف اكمل.
أستاذ مساعد
رجب عبد اهلل اإلمساعيل ،زيك أبو شاويش ،حسام الضامن ،هشريار
سعد اهلل ،فتيح السعيدي ،غسان املارديين ،أسامة أنعم ،مصطىف عبد
الكرمي ،مازن املرصي ،هاين دمحم اكمل ،ياسني امحد اجلندي ،دمحم
اكمل العمري ،عادل الغرباوي ،حازم امساعيل ،كرمي اليافيع ،أمحد عيل
دمحم ،ساحم معار ،عبدالصمد دمحم ،عيىس داود ،أسامة عبداللطيف،
بسام محمود  ،نادر السيد.
محاضر
ايناس بن صاحل
مساعد تدريس
روال سملان ،هانيه حمسن ،فتحيه حلياين ،مولر حنا ،بالل السامل ،أمل
املري ،سارة الدورسي ،فامطة اليافيع.
نبذة عن قسم احملاسبة ونظم املعلومات
ختصصا رئيس ًيا يف احملاسبة
يقدم قسم احملاسبة ونظم املعلومات
ً
وختصصا فرع ًيا يف نظم املعلومات .وتشهتر احملاسبة بكوهنا "لغة
ً
األمعال" .فاحملاسبة توفر املعلومات اليت حيتاجها املدراء الختاذ
قرارات األمعال ،ويه تولد املعلومات اخلاصة مبوارد الرشكة ،ومصادر
املوارد ،ومدى فعالية استخدام املوارد .ويقوم احملاسب بإعداد وحتليل
هذه املعلومات ،وبالتايل هو عضو هام يف فريق القيادة واإلدارة يف أي
مؤسسة .وقد دفعت الوترية املتصاعدة للتغيري التكنولويج إىل االنتشار
الواسع لتكنولوجيا املعلومات يف مجيع أحناء العامل .فالفرص اليت تتيحها
هذه التكنولوجيا ،واملطالب امللقاة عىل عاتق اإلدارة من خالل املنافسة
العاملية ،تؤدي خللق جماالت عديدة ألولئك األفراد القادرين عىل استخدام
تكنولوجيا املعلومات .يممص مهنيو أنمظة املعلومات ويطورون ويستخدمون
التكنولوجيا لتوفري املعلومات لملنمظات حلل مشالك األمعال.
بكالوريوس إدارة االعمال في احملاسبة
األهداف
هيدف ختصص احملاسبة إلعداد الطلبة لتحمل املسؤوليات وشغل
املناصب القيادية ويف املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد ،يركز
التخصص عىل حتقيق األهداف التالية:
• تزويد الطالب مبعرفة أاكدميية ،وفنية ومهنية ذات جودة عالية ملامرسة
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املهنة يف جمال احملاسبة.
• تزويد الطالب باملهارات والكفاءات الفنية والطرق التحليلية يف جمال
احملاسبة.
• كيفية االستناد إىل املبادئ األخالقية مكرجع الختاذ قرارات العمل.
• إجراء البحوث اليت تسامه يف إثراء املهن احملاسبية.
• تعزيز التفاعل مع جممتع األمعال.

املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مخرجات التعلم
يتوقع من خرجيي باكلوريوس اإلدارة واالقتصاد يف احملاسبة ما ييل:
• إظهار القدرة عىل التحليل النقدي للقضايا احملاسبية وإستخدام
املعرفة احملاسبية يف حل املشالك.
• التعامل مع القضايا احملاسبية من منظور عاملي.
• إستخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات يف إختاذ القرارات يف جمال
األمعال.
• دجم البعد األخاليق يف معلية إختاذ القرارات يف جمال األمعال.
• إظهار القدرة عىل استيعاب وتطبيق املفاهمي واألساليب احملاسبية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

الفرص
يقوم ختصص احملاسبة بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف جمال
األمعال التجارية ،مكا مينحهم فرص متابعة دراساهتم العليا .فالتعلمي
التطبييق وعالقاتنا القوية مع الرشاكت توفر للطالب فرص معل يف
مجموعة متنوعة من املؤسسات .وقد تتوفر فرص مهنية خلرجيي احملاسبة
يف مجموعة متنوعة من الرشاكت التجارية ،رشاكت احملاسبة والتدقيق،
والبنوك ،ورشاكت التأمني ،ورشاكت اخلدمات ،والرشاكت اخلاصة،
واهليائت احلكومية ،ورشاكت الطاقة والنفط ،عىل سبيل املثال ال احلرص.
ومن الفرص األخرى املتاحه ممارسة مهنة حماسب معمتد ،مدقق (داخيل/
خاريج) ،أو مستشار لألمعال ،أو حملل للنظم ،او خبري يف الرضائب.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :

http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي  .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري
منذر) وجيب احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس
القسم ،ومساعد العميد لشؤون الطالب .
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في احملاسبة
جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص احملاسبة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع أو
املواد االختيارية
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MIST 201مبادئ نظم املعلومات االدارية
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدريب امليداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة ()2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2
متطلبات الكلية الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري
متطلبات التخصص الرئيسي (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 221احملاسبة املتوسطة 1
•  ACCT 222احملاسبة املتوسطة 2
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•  ACCT 331التاكليف واحملاسبة اإلدارية
•  ACCT 333مراجعة حسابات 1
•  ACCT 421نظم املعلومات احملاسبية

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية ،من القامئة التالية:
•  ACCT 411احملاسبة احلكومية
•  ACCT 413مراجعة حسابات 2
•  ACCT 418حماسبة متقدمة
•  ACCT 419تدقيق داخيل 1
•  ACCT 424احملاسبة الدولية
•  ACCT 428حتليل القوامئ املالية

خريف

ربيع

اخلطة الدراسية لتخصص احملاسبة
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

ENGL 110

خريف

لغة إجنلزيية 1

3

ARAB 100

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

متطلب عام

مجموعة العلوم االجمتاعية/السلوكية

3

DAWA
111

الثقافة اإلسالمية

3

3

MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

3

ECON 111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

MAKT 101

مبادئ التسويق

3

ACCT 110

احملاسبة املالية

3
18

مبادئ المتويل

3

STAT 222

اإلحصاء لإلدارة 1

3

ACCT 116

احملاسبة اإلدارية

3

ECON 112

مبادئ اقتصاد لكي

3

MATH 221

رياضيات لإلدارة 2

3

ENGL 252

اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال

3
18

رمز املقرر

عنوان املقرر

ACCT 221

احملاسبة املتوسطة 1

3

ACCT 331

التاكليف واحملاسبة اإلدارية

3

MAGT 304

إدارة اإلنتاج والعمليات

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

MIST 201

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ACCT 222

احملاسبة املتوسطة 2

الساعات
املعتمدة

15
3

مراجعة حسابات 1

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

15

LAWC 215

القانون التجاري

3

لغة إجنلزيية 2

3

MAGT 307

التدريب امليداين

3

مجموعة تارخي قطر واخلليج

3

ARAB 200

لغة عربية 2

3

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

MAGT
101

مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ENGL 111

ربيع

خريف

الساعات
املعتمدة

لغة عربية 1

3

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

3

اإلحصاء لإلدارة 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في احملاسبة

الفصل
الدراسي

STAT 220

FINA 201

متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة االختيارية احلرة

رمز املقرر

ENGL 250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات التخصص الفرعي أو غيره ( 15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف احملاسبة اختيار
ختصص فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو املالية ،أو االقتصاد،
أو اإلدارة ،أو التسويق ،أو إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال أو
أي خيار آخر غري التخصص الفريع .واخليار اآلخر غري التخصص
الفريع هو للطالب الذين ال يسعون لتخصص فريع معني ،والذين
جيب أن يدرسوا  15ساعة معمتدة مأخوذة من املقررات املتاحة يف أي
ختصصات رئيسية للكية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص
الرئييس اليت اختارها الطالب.

عنوان املقرر

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ACCT 333

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

177

15

برنامج احملاسبة ملدة خمس سنوات ()4+1

السنة الرابعة ( 29ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

ACCT 421

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر حماسبة اختياري

3

متطلب جامعة اختياري

2

نظم املعلومات احملاسبية

3

نبذة عن هذا البرنامج
برناجم احملاسبة ملدة مخس سنوات هو عبارة عن برناجم مدجم
متخصص يف جمال احملاسبة و يوفر فرص لطلبة باكلوريوس
احملاسبة ذوي النتاجئ املمتزية من متابعة دراسات عليا لتخصص
احملاسبة حلصول عىل درجه ماجستري حماسبة يف فرتة زمنية أقرص.
وبالتايل ،يمتكن الطالب من احلصول لك من هشادة درجة باكلوريوس
إدارة االمعال يف احملاسبة وهشادة درجة ماجستري احملاسبة عند
استيفاء متطلبات الربناجم.

14

مدة البرنامج
يتطلب هذا الربناجم إمكال  150ساعة معمتدة متضمنه إمتام  30ساعة
معمتدة حكد أدىن عىل مستوى املاجستري وذلك خالل مخس ( )5سنوات
أاكدميية.
خصائص هذا البرنامج
يتطلب هذا الربناجم حضور طلبة مرحلة الباكلوريوس الذين مت قبوهلم
حمارضات مقررات ختصص احملاسبة يف لكية اإلدارة و االقتصاد
جبامعة قطر و االلزتام حبضور حمارضات مقررات املاجستري وفقا
للخطة الدراسية احملددة للك برناجم .ويوفر هذا الربناجم حمارضات
مقررات مرحلة الباكلوريوس عىل مدار األسبوع حسب جداول أوقات
خمتلفة بيمنا يطرح مقررات درجة املاجستري يف املساء من الساعة
 6:00مسا ًء اىل غاية الساعة  9:00مسا ًء .و يعمتد الربناجم عىل اللغة
اإلجنلزيية لكغة التدريس املعمتدة ملناجه ماجستري احملاسبة بيمنا يوفر
إماكنية اختيار اللغة العربية أو اللغة اإلجنلزيية عىل مستوى الباكلوريوس
وف ًقا ملسار الربناجم الذي اختاره الطالب .جيب عىل الطلبة املجسلني يف
املسار العريب لربناجم الباكلوريوس تلبية متطلبات إضافية مرتبطة باللغة
اإلجنلزيية مكا هو موحض يف متطلبات القبول.

مقرر حماسبة اختياري

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
متطلب جامعة اختياري
ربيع

MAGT405

3

مقرر حماسبة اختياري

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

اإلدارة االسرتاتيجية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

التخصص الفرعي في احملاسبة
التخصص الفرعي في احملاسبة ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في احملاسبة ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  ACCT 221احملاسبة املتوسطة 1
•  ACCT 222احملاسبة املتوسطة 2
•  ACCT 331التاكليف واحملاسبة اإلدارية
•  ACCT 333مراجعة حسابات 1
مواد التخصص الفرعي االختيارية في احملاسبة ( 3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة الساعني للتخصص الفريع يف احملاسبة دراسة 3
ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  ACCT 411احملاسبة احلكومية
•  ACCT 413مراجعة حسابات 2
•  ACCT 418احملاسبة املتقدمة
•  ACCT 419تدقيق داخيل 1
•  ACCT 421نظم املعلومات احملاسبية
•  ACCT 424احملاسبة الدولية
•  ACCT 428حتليل القوامئ املالية

متطلبات القبول
يأهل برناجم احملاسبة املدجم طلبة لكية االدارة واالقتصاد جبامعة قطر
املجسلني حتديدا يف برناجم باكلوريوس إدارة االمعال يف احملاسبة
لتقدمي طلب التجسيل يف هذا الربناجم.
تفاصيل رشوط القبول متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/programgeneral/admission-requirements
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
يدجم برناجم احملاسبة ذو مخس سنوات مناجه دراسة برناجم
باكلوريوس إدارة االمعال يف احملاسبة مع مناجه دراسة برناجم
ماجستري احملاسبة .هيدف هذا الربناجم ملنح طلبة باكلوريوس إدارة
االمعال يف احملاسبة املمتزييني فرصه متابعة دراساهتم العليا واحلصول
عىل ماجيستري احملاسبة وذلك بتحصيل املتطلبات العامة االختيارية
للجامعة مع إمكال مقررين من مقررات املاجيستري بهناية العام الرابع
للدراسة هبذا الربناجم.
يرد أدناه هيلك متطلبات برناجم احملاسبة املكون من مخس سنوات

178

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

عدد الساعات
عدد
املقررات املعتمدة

املتطلبات

السنة الثانية
الفصل الدراسي (خريف)

باكلوريوس يف إدارة األمعال
متطلبات العامة للجامعة

11

33

متطلبات العامة لللكية

14

42

متطلبات اللكية الدامعة

02

06

مواد التخصص الرئيسية و االختيارية

08

24

مواد التخصص الفريع الرئيسية و االختيارية

05

15

اإلحصاء لإلدارة 1

متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة *

05

02

MAKT 101

مجموع متطلبات باكلوريوس يف إدارة األمعال

42

املواد الرئيسية

07

21

املواد االختيارية

03

09

مجموع متطلبات ماجستري احملاسبة

10

30

مجموع متطلبات الباكلوريوس و املاجستري يف احملاسبة

50

3

ACCT 116

ACCT 110

املحاسبة املالية
مجموع الساعات املكتسبة

150

الفصل الدراسي (خريف)

ARAB 100

3

DAWA 111

مجموعة االنسانيات واآلداب

3

ARAB 200

3

مجموعة املتطلبات العامة

3

MATH 119

3

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
( MATH 103الجبر املتوسط )

3

MAGT 101

مجموع الساعات املكتسبة

15

الثقافة االسالمية
اللغة العربية

الرياضيات لإلدارة 1

مبادئ االدارة

املحاسبة االدارية

3

ECON 112

3

FINA 201

3

مبادئ اقتصاد كلى

3

مبادئ التمويل

18

18

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

3
3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
)بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
)بكالوريوس)

3

LAWC 215

MAGT 304

إدارة اإلنتاج و العمليات

 MAGT 307التدريب امليداني

3

3
15

179

3

15

السنة الثالثة –الفصل الدراسي ( صيف )

3

الساعات
املعتمدة

مقرر تخصص فرعى
(بكالوريوس)

القانون التجاري

الساعات
املعتمدة

ENGL 202
اللغة اإلنجليزية 1

3

3

MIST 201

السنة االولى

3

إحصاء لإلدارة 2

3

مجموع الساعات املكتسبة

ENGL 203
اللغة اإلنجليزية 2

3

مقرر تخصص فرعى
(بكالوريوس)*

مبادئ إدارة نظم املعلومات

اخلطة الدراسية لبرنامج احملاسبة ملدة خمس سنوات (مسار دون
أطروحة)

الفصل الدراسي
(ربيع)

رياضيات لإلدارة 2

السنة الثالثة

اخلطة الدراسية

اللغة العربية

3

STAT 222

مبادئ اقتصاد جزئي

جيمع برناجم ختصص احملاسبة ملدة مخس سنوات درجة الباكلوريوس
و املاجستري.
فميا ييل اخلطط الدراسية ملساري برناجم احملاسبة املدجم ملدة مخس
سنوات :مسار مرفق بأطروحة ومسار دون اطروحة

الفصل الدراسي (خريف)

مجموعة العلوم االجتماعية/
السلوكية

3

MATH 221

3

ECON 111

* تستبد  5ساعات املعمتده من املقررات احلره ب  5ساعات من مقررات
برناجم املاجستري ألستمكال عدد  150ساعه معمتده 150

الساعات
املعتمدة

مجموعة املتطلبات العامة

3

تاريخ قطر وتاريخ الخليج
العربي

مبادئ التسويق

ماجستري احملاسبة (دراسات عليا)

الفصل الدراسي (ربيع)

3

STAT 220

125

الساعات
املعتمدة

الساعات
املعتمدة

15

الساعات املعتمدة
3

السنة الرابعة
الفصل الدراسي (خريف)

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

الساعات
املعتمدة

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص فرعى
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص فرعى
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص فرعى
(بكالوريوس)

3

ACCT 623

3

ACCT 643

MAGT 405

اإلدارة االستراتيجية

ACCT 613

مناهج البحث املحاسبية
مجموع الساعات املكتسبة

محاسبة التكاليف املتقدمة
كشف االحتيال و منعه

15

اخلطة الدراسية لبرنامج احملاسبة ملدة خمس سنوات (مسار مرفق
بأطروحة الدراسات العليا)
السنة االولى
الفصل الدراسي (خريف)

3

السنة الخامسة
الفصل الدراسي (خريف)
ACCT 603

املحاسبة الدولية
ACCT 653

نظم املعلومات املحاسبية املتقدم
MIST 613

امن املعلومات
XXXX XXX

مقرر اختياري

مجموع الساعات املكتسبة

الساعات
املعتمدة
3
3
3

ACCT 663

استشارات معلومات العمل
XXXX XXX

مقرر اختياري

XXXX XXX

مقرر اختياري

الساعات
املعتمدة

3

ARAB 200
اللغة العربية

مجموعة املتطلبات العامة

3

MATH 119
الرياضيات لإلدارة 1

3

مجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات ( MATH 103الجبر
املتوسط )

3

MAGT 101
مبادئ االدارة

3

مجموع الساعات املكتسبة

15

3

15

السنة الثانية

3

الفصل الدراسي (خريف)

3

مجموعة املتطلبات العامة

3

3
12

ARAB 100

3

DAWA 111
الثقافة االسالمية

3

مجموعة االنسانيات و اآلداب

15

الفصل الدراسي (ربيع)

ENGL 202
اللغة اإلنجليزية 1

3

ENGL 203
اللغة اإلنجليزية 2

3

اللغة العربية

3

الساعات
الفصل الدراسي (ربيع)
املعتمدة

الساعات
املعتمدة

9

3

تاريخ قطر و تاريخ الخليج
العربي

مجموعة العلوم االجتماعية/
السلوكية

3

MATH 221
رياضيات لإلدارة 2

3

STAT 220

3

STAT 222

3

3

ACCT 116

3

ECON 112

3

FINA 201

اإلحصاء لإلدارة 1
MAKT 101

مبادئ التسويق
ECON 111

مبادئ اقتصاد جزئي
ACCT 110

املحاسبة املالية
مجموع الساعات املكتسبة

180

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

الساعات
املعتمدة

18

إحصاء لإلدارة 2

املحاسبة االدارية
مبادئ اقتصاد كلى
مبادئ التمويل

3

3
3
3
18
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بكالوريوس إدارة االعمال في نظم املعلومات اإلدارية

السنة الثالثة
الفصل الدراسي (خريف)

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

الساعات
املعتمدة

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)*

3

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مجموع الساعات املكتسبة

15

15

السنة الثالثة –الفصل الدرايس ( صيف )

الساعات املعتمدة
3

MIST 201

مبادئ إدارة نظم املعلومات
LAWC 215

القانون التجاري
MAGT 304

إدارة اإلنتاج والعمليات

 MAGT 307التدريب امليداين
السنة الرابعة
الفصل الدراسي (خريف)

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

الساعات
املعتمدة

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

مقرر تخصص رئيسي
(بكالوريوس)

3

ACCT 623

3

ACCT 643

MAGT 405

اإلدارة االستراتيجية

ACCT 613

مناهج البحث املحاسبية
مجموع الساعات املكتسبة

3

محاسبة التكاليف املتقدمة

3

كشف االحتيال ومنعه

15

15

السنة اخلامسة
الفصل الدراسي (خريف)
ACCT 603

املحاسبة الدولية
ACCT 653

نظم املعلومات املحاسبية املتقدم
MIST 613

امن املعلومات
مجموع الساعات املكتسبة

الساعات
املعتمدة

الفصل الدراسي (ربيع)

الساعات
املعتمدة

3

XXXX XXX

3

XXXX XXX

3

3

ACCT 695

3

مقرر اختياري
مقرر اختياري

3

االطروحة*
9

* جيب عىل الطالب البدء يف العمل عىل األطروحة يف خريف السنة
اخلامسة والتجسيل يف  ACCT 695يف ربيع ذلك العام
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األهداف
هيدف ختصص نظم املعلومات اإلدارية إلعداد الطلبة لتحمل املسؤوليات
وشغل املناصب القيادية يف الرشاكت واملؤسسات املعارصة .وعىل وجه
التحديد ،يركز التخصص عىل حتقيق األهداف التالية:
• تزويد الطلبة مبعرفة أاكدميية ،وفنية ومهنية ذات جودة عالية ملامرسة
املهنة يف جمال نظم املعلومات.
• تزويد الطلبة باملهارات والكفاءات الفنية والطرق التحليلية يف جمال نظم
املعلومات.
• كيفية دجم املبادئ األخالقية يف معلية اختاذ قرارات العمل.
• إجراء البحوث اليت تسامه يف إثراء مهنة نظم املعلومات.
• تعزيز التفاعل مع جممتع األمعال.
مخرجات التعلم
يتوقع من خرجيي باكلوريوس اإلدارة يف نظم املعلومات اإلدارية ما ييل:
• إظهار قدرات التحليل النقدي والتصممي وتنفيذ نظم املعلومات
• القدرة عىل حتديد وإدارة واستخدام البيانات الختاذ قرارات العمل
• القدرة عىل تطبيق مهارات البحث األساسية إلجياد حلول ملشكالت
األمعال
• دجم األبعاد األخالقية يف معلية اختاذ القرار
• القدرة عىل تطبيق البعد العاملي يف معلية اختاذ القرارات املتعلقة بنظم
املعلومات
الفرص
يقوم ختصص نظم املعلومات اإلدارية بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل
وظائف يف جمال األمعال التجارية ،مكا مينحهم فرص متابعة دراساهتم
العليا .ويوفر التعلمي التطبييق وعالقاتنا القوية مع سوق العمل فرص
معل للطلبة يف مجموعة متنوعة من املؤسسات .وقد تتوفر فرص مهنية
خلرجيي نظم املعلومات اإلدارية يف مجموعة متنوعة من املؤسسات
والرشاكت ومهنا ،وذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،رشاكت احملاسبة
والبنوك ورشاكت التأمني ورشاكت اخلدمات والرشاكت اخلاصة واهليائت
احلكومية ورشاكت الطاقة والنفط .ومن الفرص األخرى املتاحة أمام
خرجيي نظم املعلومات اإلدارية ممارسة مهنة حملل نظم أو مسؤول قواعد
البيانات أو مطور برجميات أو مطور مواقع إنرتنت أو مسؤول شباكت أو
مستشار وغريها الكثري.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط
واملستندات املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من
التحصيل العام يف الهشادة الثانوية وحصول عىل درجة ال تقل عن 500
يف اختبار اللغة اإلجنلزيية لكغة أجنبية  TOEFLأو درجة  5.5يف اختبار
كفاءة اللغة اإلجنلزيية (.)IELTS
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر)
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وجيب احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم،
ومساعد العميد لشؤون الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في نظم املعلومات اإلدارية
جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص نظم املعلومات اإلدارية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع أو
املواد االختيارية
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة)  15ساعة معمتدة(
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
املقررات الدراسية يف املتطلبات العامة احملددة يف مجموعة العلوم
االجمتاعية والسلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة أن يمكلوا  3ساعات معمتدة عىل األقل من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة أن يمكلوا  3ساعات معمتدة من املقررات الواردة يف
املتطلبات العامة احملددة يف مجموعة املهارات العامة.
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة أن يمكلوا  3ساعات معمتدة من املقررات الواردة يف
املتطلبات العامة احملددة يف مجموعة املهارات العامة.

املتطلبات العامة للكلية ( 42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MIST 201مبادئ إدارة نظم املعلومات
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307تدريب ميداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة 2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2
متطلبات الكلية الداعمة ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري
متطلبات التخصص الرئيسي ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MIST 310حتليل وتصممي النظم
•  MIST 320إدارة البيانات واملعلومات
•  MIST 330البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وهيلكة املؤسسات
•  MIST 360اسرتاتيجية وإدارة واكتساب نظم املعلومات
•  MIST 460إدارة مشاريع نظم املعلومات
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MIST 331أنمظة املؤسسات
•  MIST 390موضوعات خاصة يف نظم املعلومات
•  MIST 420نظم ذاكء األمعال
•  MIST 440تطوير التطبيقات
•  MIST 443تطوير تطبيقات اإلنرتنت
•  MIST 450حومكة وأمن تكنولوجيا املعلومات
متطلبات التخصص الفرعي للطلبة املتخصصني في نظم
معلومات اإلدارة ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة املتخصصني يف نظم املعلومات اإلدارية دراسة 15
ساعة معمتدة مأخوذة من املقررات املتاحة يف أي ختصص فريع يف
احملاسبة أو يف اإلدارة أو يف المتويل أو يف التسويق أو االقتصاد
أو يف ريادة الرشاكت أو يف األمعال الدولية أو متطلبات عدم اختيار
التخصص الفريع.

مجموعة مقررات دامعة ختص اللكية أو الربناجم ( 3ساعات معمتدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
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اخلطة الدراسية للتخصص في نظم املعلومات اإلدارية

بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في نظم املعلومات اإلدارية
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية 1

3

ARAB 100

لغة العربية 1

3

MATH 103

جرب املتوسط

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات /واآلداب

3

متطلب عام

مجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية

3

متطلب ختصص فريع

15

متطلب ختصص اختياري حر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 32ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

ENGL 203

لغة إجنلزيية 2

3

الفصل
الدراسي
خريف

3

MIST 320

إدارة البيانات واملعلومات

3

MAGT 304

إدارة اإلنتاج والعمليات

3
3
2
17

MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

3

ARAB 200

اللغة العربية 2

STAT 222

إحصاء لإلدارة 2

3

MIST 330

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و هيلكة
املؤسسات

3

MAGT 101

مبادئ اإلدارة

3

MIST 360

اسرتاتيجية وإدارة واكتساب نظم املعلومات

3

متطلب ختصص فريع

3

متطلب ختصص فريع

3

ربيع

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ENGL 250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1

3

STAT 220

اإلحصاء لإلدارة 1

3

MATH 221

رياضيات لإلدارة 2

3

ECON 111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

ACCT 110

احملاسبة املالية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

MIST 310

حتليل وتصممي االنمظة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

خريف

متطلب عام

مجموعة املهارات العامة

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

FINA 201

مبادئ المتويل

MIST 201

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

ACCT 116

حماسبة إدارية

3

ECON 112

مبادئ اقتصاد لكى

3

MATH 221

رياضيات لإلدارة 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

15
3

15

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج

3

MAGT 405

اإلدارة االسرتاتيجية

3

MIST 460

إدارة مرشوع نظم املعلومات

3

MAGT 307

تدريب ميداين

3

مقرر نظم املعلومات اإلدارية اختياري

3

متطلب ختصص فريع

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
LAWC 215

ربيع

15

قانون جتاري

3

مقرر اختياري نظم املعلومات اإلدارية

3

مقرر اختياري نظم املعلومات اإلدارية

3

متطلب ختصص فريع

3

مقرر جامعة اختياري حر

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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15

التخصص الفرعي في نظم معلومات اإلدارية

قسم املالية واالقتصاد

التخصص الفرعي في نظم معلومات اإلدارية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن 15ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية.

مبىن لكية اإلدارة واالقتصاد
غرفة  ( C122قسم البنات)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 5080/6480 :
الربيد اإللكرتوينfin-econ@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/business/academic-departments/finance:

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في نظم املعلومات اإلدارية
( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  MIST 310حتليل وتصممي النظم
•  MIST 330البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وهيلكة املؤسسات
•  MIST 460إدارة مشاريع نظم املعلومات
مواد التخصص الفرعي االختيارية في نظم املعلومات اإلدارية (3
ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة الساعني للتخصص الفريع يف نظم املعلومات اإلدارية
دراسة  3ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  MIST 331أنمظة املؤسسات
•  MIST 360اسرتاتيجية و إدارة و اكتساب نظم املعلومات
•  MIST 390موضوعات خاصة يف نظم املعلومات
•  MIST 420نظم ذاكء األمعال
•  MIST 440تطوير التطبيقات
•  MIST 443تطوير تطبيقات اإلنرتنت
•  MIST 450حومكة و أمن تكنولوجيا املعلومات

رئيس القسم
دمحم قعيد
هيئة التدريس
أستاذ دكتور
سيف السويدي /عيل صاحل /اكرم المتيمي /رتاب اخلوري /نضال
الفيويم /ادريس اجلراح.
أستاذ مشارك
دمحم بن عيل /لنور رشف الدين /محدي بن نارص /ارشف عيد /أمحد
خليفة /رايم زيتون /نورالدين بن الغه /دمحم امجلال /دمحم عيىس /كرمي
مميوين /حسام الدين مساوي /بانه ابو زايد.
أستاذ مساعد
زهري الهسيل /زهري املرابط /يوسف معويش /شايف جاراهلل /سناء
الزوايل /سامل نايش /صالح الدين العمري /مؤيد المساره /دمحم
العزام /كرمي براكت /كوثر السويق /ارشاط حسني /ابراهمي لطيف /هشام
الرفايع /هناء ذياب /امين منارصي /العنود املعاضيد /فاجهيبه ربكازاده/
منال عقل /أبوبكر ديالو /ارينا دهادى
محاضر
افنان امللك /مها السلييط /هدى العرعوري.
مساعد تدريس
وحضى املري /آمنة البوعينني /امنه الرشيد /عيل فطيس /العنود
بوكشيشه /دمحم حشاته /خالده امحد /علياء اخللييف /عبداهلل اخلطيب/
ساره الرشيد /عمثان صاحل /محمود كراسنه /ديانا احلوراين.

نبذة عن قسم املالية واالقتصاد

هيمت قسم املالية واالقتصاد بإمداد الطالب باملعرفة واملهارات والقمي
املطلوبة لملهن الوظيفية يف املالية واالقتصاد والقطاع املرصيف .وحيتوي
القسم عيل ختصصني رئيسيني مها :ختصص املالية ,وختصص
االقتصاد.
ويركز لك من التخصصني عىل التحليل والتفكري املنطيق والتعمل من
خالل التعاون ,وتطبيق املعرفة حلل املشكالت املرتبطة بقطاع األمعال
يف دولة قطر ودول جملس التعاون اخلليجي .ويكتسب طلبة مرحلة
الباكلوريوس خربة العمل قبل التخرج من خالل برناجم التدريب العميل.
ويستطيع الطالب من خارج قسم املالية واالقتصاد أن خيتاروا االقتصاد
أو املالية كتخصص فريع .أن النطاق الوظييف لتخصص املالية
واالقتصاد براق .حيث أن العديد من خرجيي املالية واالقتصاد يشغلون
مناصب بارزة يف القطاع املايل واملرصيف يف قطر
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بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

األهداف
هيدف ختصص االقتصاد إىل إعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة
يف املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد ،يركز ختصص االقتصاد
عىل حتقيق األهداف التالية:
• توفري التعلمي اجلاد ،والشامل واهلام يف جمال االقتصاد لطالب مرحلة
الباكلوريوس يف جامعة قطر
• توعية طالبنا مبعرفة املؤسسات ،واملفاهمي ،واملشالك االقتصادية،
واستخدام تلك املعرفة لتطوير قدراهتم والتفكري خكرباء اقتصاديني عند
اختاذ القرارات
• توفري اخلدمات هليائتنا عن طريق تقدمي املناقشات ،والرد عىل
االستفسارات ،واالستجابة من خالل الصحافة الشعبية للقضايا
االقتصادية
• تعزيز فهم االقتصاد من خالل إجراء التحليل االقتصادي التطبييق
للصناعة ،واملؤسسات الرحبية وغري الرحبية ،احلكومية واخلاصة
• توفري مزجي متوازن من التدريس واألحباث عالية اجلودة

التخصص الرئيسي في االقتصاد

مخرجات التعلم
عند إمكال باكلوريوس إدارة االمعال يف ختصص االقتصاد ،فإن الطالب
سيكون قادرا عىل:
 .1إثبات مهارات االتصال الكتابية والشفوية الفعالة
 .2استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اختاذ القرارات التجارية
 .3تقدير املسؤولية االجمتاعية واألبعاد األخالقية الختاذ القرارات
التجارية
 .4تبين منظور عاملي يف لك من التقدير والتطبيق
 .5أن يكون قادر عىل حل املشالك ذات الصلة باالقتصاد

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر)
وجيب احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم،
ومساعد العميد لشؤون الطالب .

املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

الفرص
يقوم ختصص االقتصاد بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف
جمال األمعال التجارية ومتابعة الدراسات العليا .وخرجيو االقتصاد
ميكهنم العثور عىل معل يف اهليائت احلكومية واملنمظات غري احلكومية،
والواكالت الدولية ،والقطاع اخلاص .مكا يستطيع طالبنا من خرجيي
هذا التخصص العمل كصناع قرار وحمللني ومصممني لمناذج األمعال
التجارية ،وخرباء يف التنبؤ االقتصادي.

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص باكلوريوس إدارة االمعال يف االقتصاد ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات أو املواد االختيارية
للتخصص الفريع
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
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•  MIST 201مبادئ نظم املعلومات اإلدارية
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدرب امليداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة ()2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في االقتصاد

بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد
السنة االولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

متطلبات الكلية الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL110

لغة إجنلزيية 1

3

ARAB100

لغة عربية 1

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ECON 211االقتصاد اجلزيئ املتوسط
•  ECON 212االقتصاد اللكي املتوسط
•  ECON 214السياسة النقدية
•  ECON 311االقتصاد القيايس
•  ECON 453االقتصاد الدويل

ربيع

15

ENGL111

لغة إجنلزيية 2

3

متطلب عام

مجموعة تارخي قطر واخلليج

3

ARAB200

لغة عربية 2

3

MATH103

اجلرب املتوسط

3

MAGT101

مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  ECON 451التمنية االقتصادية
•  ECON 452االقتصاد الصنايع
•  ECON 454اقتصاديات الطاقة
•  ECON 472االقتصاد اإلداري
•  ECON 475مواضيع معارصة يف االقتصاد

الساعات
املعتمدة

15

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

متطلبات التخصص الفرعي وغيره (  15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف االقتصاد اختيار
ختصص فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو املالية ،أو اإلدارة ،أو
التسويق ،أو إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال أو أي خيار آخر
غري التخصص الفريع .واخليار اآلخر غري التخصص الفريع هو
للطالب الذين ال يسعون لتخصص فريع معني ،والذين جيب أن يدرسوا
 15ساعة معمتدة مأخوذة من املقررات املتاحة يف أي من التخصصات
الرئيسية للكية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئييس اليت
اختارها الطالب.
متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة لملواد االختيارية احلرة

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1

STAT220

اإلحصاء لإلدارة 1

3

MATH119

رياضيات لإلدارة 1

ECON111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

MAKT101

مبادئ التسويق

3

ACCT110

احملاسبة املالية

3
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مبادئ المتويل

3

STAT222

إحصاء لإلدارة ()2

3

ACCT116

احملاسبة اإلدارية

3

ECON112

مبادئ اقتصاد لكي

3

ENGL 252

اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال

3

MATH221

رياضيات لإلدارة ()2

3

FINA201

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

18
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التخصص الفرعي في االقتصاد

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MIST201

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

MAGT304

إدارة اإلنتاج والعمليات

3

ECON
211

االقتصاد اجلزيئ املتوسط

3

ECON
214

السياسة النقدية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

15

ECON
212

االقتصاد اللكي املتوسط

3

ECON
311

االقتصاد القيايس

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

LAWC215

القانون التجاري

3

MAGT307

التدريب امليداين

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

التخصص الفرعي في االقتصاد ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في االقتصاد ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  ECON 211االقتصاد اجلزيئ املتوسط
•  ECON 212االقتصاد اللكي املتوسط
•  ECON 214السياسة النقدية
•  ECON 453االقتصاد الدويل
مواد التخصص الفرعي في االقتصاد االختيارية (  3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة  3ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  ECON 311االقتصاد القيايس
•  ECON 451التمنية االقتصادية
•  ECON 452االقتصاد الصنايع
•  ECON 454اقتصاديات الطاقة
•  ECON 472االقتصاد اإلداري
•  ECON 475قضايا معارصة يف االقتصاد

السنة الرابعة ( 29ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

ECON 453

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر جامعة اختياري

2

االقتصاد الدويل

3

مقرر اختياري اقتصاد

3

مقرر اختياري اقتصاد

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

MAGT405

14

مقرر جامعة اختياري

3

مقرر اختياري اقتصاد

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

اإلدارة االسرتاتيجية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري
لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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بكالوريوس إدارة االعمال في املالية

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

األهداف
هيدف ختصص املالية إلعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة يف
املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد ،يركز ختصص املالية عىل
حتقيق األهداف التالية:
• تقدمي تعلمي يتصف بالمشولية والدقة والفعالية يف ختصص املالية لطلبة
الباكلوريوس.
• تزويد طالبنا باملعرفة الالزمة باملؤسسات املالية واالقتصادية واملشالك
واملسائل املتعلقة هبا ،واستخدام هذه املعرفة لتطوير القدرة عىل التفكري
اكقتصادي مايل عند اختاذ القرارات.
• تقدمي اخلدمات للهيائت عن طريق إجراء احملادثات والرد عىل
االستفسارات املتعلقة بالقضايا املالية واالقتصادية من خالل وسائل
اإلعالم الشائعة.
• تعزيز فهم االقتصاد من خالل تطبيق التحليل املايل لقطاع الصناعة
واملؤسسات غري الرحبية واملؤسسات احلكومية.
• تقدمي تعلمي وأحباث ذات جودة عالية.

التخصص الرئيسي في املالية

مخرجات التعلم
عند إمكال باكلوريوس إدارة االمعال يف املالية ،فإن الطالب سيكون قادرا
عىل:
 .1الرتكزي عىل تطوير مهارات االتصال الكتابية؛
 .2الرتكزي عىل تطوير مهارات االتصال الشفوية الفعالة؛
 .3حتديد أبعاد املسؤوليات االجمتاعية الختاذ القرارات املالية؛
 .4تقيمي وحتليل املنظور العاملي يف جمال المتويل؛
 .5حل املشالك املالية باستخدام التكنولوجيا؛
 .6األخذ يف االعتبار باملعايري األخالقية عند اختاذ القرارات املالية.
الفرص
يقوم ختصص املالية بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف جمال
األمعال التجارية ومتابعة الدراسات العليا .وخرجيو املالية ميكهنم العثور
عىل معل يف اهليائت احلكومية واملنمظات غري احلكومية ،واهليائت
الدولية ،والقطاع اخلاص .مكا يستطيع طالبنا من خرجيي هذا التخصص
العمل كصناع قرار وحمللني ومصممني لمناذج األمعال التجارية ،وخرباء
يف جمال التنبؤ املايل.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
 .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر) وجيب
احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم ،ومساعد
العميد لشؤون الطالب .

جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال درجة
باكلوريوس إدارة االمعال يف املالية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات أو املواد االختيارية
للتخصص الفريع
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
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•  MIST 201مبادئ نظم املعلومات االدارية
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدريب امليداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة 2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في املالية

بكالوريوس إدارة االعمال في املالية
السنة االولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

متطلبات الكلية الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL110

لغة إجنلزيية 1

ربيع

ARAB100

لغة عربية 1

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3
15

ENGL111

لغة إجنلزيية 2

3

متطلب عام

مجموعة تارخي قطر واخلليج

3

ARAB200

لغة عربية 2

3

MATH103

اجلرب املتوسط

3

MAGT101

مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  FINA 402المتويل الخشيص
•  FINA 403التأمني وإدارة املخاطر
•  FINA 404مصارف اسالمية ومتويل
•  FINA 405املشتقات املالية
•  FINA 406إدارة املؤسسات املالية الوسيطة

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات التخصص الرئيسي (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  FINA 301المتويل املؤسيس
•  FINA 302االستمثار
•  FINA 303األسواق واملؤسسات املالية
•  FINA 304المتويل الدويل
•  FINA 401إدارة حمفظة االستمثار

الساعات
املعتمدة

15

السنة الثانية ( 36الساعات املعتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

متطلبات التخصص الفرعي وغيره (  15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف املالية اختيار ختصص
فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو اإلدارة ،أو التسويق،
أو إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال أو أي خيار آخر غري
التخصص الفريع .واخليار اآلخر غري التخصص الفريع هو للطالب
الذين ال يسعون لتخصص فريع معني ،والذين جيب أن يدرسوا 15
ساعة معمتدة مأخوذة من املقررات املتاحة يف أي ختصصات رئيسية
للكية اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئييس اليت اختارها
الطالب.

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1

MATH119

رياضيات لإلدارة 1

3

ECON111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

MAKT101

مبادئ التسويق

3

ACCT110

احملاسبة املالية

3

STAT220

اإلحصاء لإلدارة 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة لملواد االختيارية احلرة

3
3

18

FINA201

مبادئ المتويل

3

STAT222

إحصاء لإلدارة ()2

3

ACCT116

احملاسبة اإلدارية

3

ECON112

مبادئ اقتصاد لكي

3

MATH221

رياضيات لإلدارة 2

3

 ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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الساعات
املعتمدة

18

التخصص الفرعي في املالية

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MIST201

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

MAGT304

إدارة اإلنتاج والعمليات

3

FINA 301

المتويل املؤسيس

3

FINA 302

االستمثار

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
مقرر اختياري مالية
ربيع

15
3

المتويل الخشيص

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

LAWC215

القانون التجاري

3

MAGT307

التدريب امليداين

3

FINA 402

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 29ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

FINA 303

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر جامعة اختياري

2

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

األسواق واملؤسسات املالية

3

مقرر اختياري مالية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
مقرر جامعة اختياري
مقرر اختياري مالية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

FINA 304

المتويل الدويل

3

MAGT 405

اإلدارة االسرتاتيجية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في املالية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة االجبارية للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف
مواد التخصص الفريع االختيارية
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في املالية ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  FINA 301المتويل املؤسيس
•  FINA 302االستمثار
•  FINA 303األسواق واملؤسسات املالية
•  FINA 401إدارة حمفظة االستمثار
مواد التخصص الفرعي في املالية االختيارية (  3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة  3ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  FINA 304المتويل الدويل
•  FINA 402المتويل الخشيص
•  FINA 403التأمني وإدارة املخاطر
•  FINA 404مصارف اسالمية ومتويل
•  FINA 405املشتقات املالية
•  FINA 406إدارة املؤسسات املالية الوسيطة

14
3

ربيع

يتوفر التخصص الفريع يف املالية للطالب من لكية اإلدارة واالقتصاد

15
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قسم اإلدارة والتسويق
مبىن لكية اإلدارة واالقتصاد
غرفة C129
اهلاتف)+ 974( 4403 - 5034/5039 :
الربيد اإللكرتوينmanmark@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/business/academic-departments/:
management
رئيس القسم
بدر اإلمساعيل
هيئة التدريس
أستاذ دكتور
ابوبكر سلميان /شوهبه داس /سعيد البنا /معر بن عياد /ماريوس
اكتسيولودس /نيلسون ندوبييس /حامت اجلوهري /بلعيد عوين.
أستاذ مشارك
عبدالكرمي صاحل /أمحد حضى /عبداهلل السويدي /أميت داس /يزن
مقدادي /اسامة الكوييف /دمحم فيصل /اليجانا برتوفسيك /داليا فراج/
تامر الرشنويب /رائد الغرابات /دمحم بن مميون /خورام رشيف /مكال
اهلذيل /رنا صبح.
أستاذ مساعد
عبداللطيف عنوز /عبداهلل فطيس /أمحد حمرز /أنس البكري /يارس
فضل /شذى عبيدات /معر عبابنه /مروه عبدالفضيل /جعينث احلريب/
محيد جليدان /عبداهلل اجلعفري /عالم ابو فرحه /عمثان الذاودي /نبيل
غنطوس /إميان برش /ابراهمي النواس.
محاضر
عبدالعزيز اإلبراهمي /دنيا رودرجيوز /بابكر عبدالفضيل /علياء طلعت/
الشيخ فيصل آل ثاين /سارة املري /سارة املعاضيد /سامل احللبدي/
سلمي اليافيع /حسمي اجلسميان /نارص العيمج /ميرسه العيمل /يم
النعيمي /خالد اهلامشي /هيمت اهليمت.
مساعد تدريس
نورة املهندي /سعيد هادي /عبد اهلل حايج /فامطة األنصاري /هالة
ابراهمي /آمنة املهندي /رغده المنرويط /مشاعل املرزويق /مازن العدينات/
مرمي املفتاح /مرمي خفرو /عبداهلل السويدي /عيل غنمي /نيال اجوز.

نبذة عن قسم اإلدارة والتسويق

ميزج قسم اإلدارة والتسويق بني تقدمي املعرفة النظرية الراخسة والتطبيق
العميل الالئق يف بيئة تعلميية مبتكرة هبدف إعداد الطلبة لشغل مناصب
قيادية يف القطاعني العام واخلاص .يقوم عمل اإلدارة عىل تنسيق املوارد
البرشية وغري البرشية املتاحة ملنمظة ما من أجل حتقيق أهدافها بكفاءة
وفعالية .وتعترب العملية اإلدارية هذه أحد الراكئز الرضورية لبناء سوق
كفؤة ورحبية مستدامة .أما التسويق فهو جمال اإلدارة املتعلق بتوقع
وإدارة مستويات الرضا واالمتنان لدى العمالء من خالل تطوير وتقدمي

املنتجات واخلدمات ،وتسعريها ،وتروجيها ،وتوزيعها .فالتسويق هو القوة
الدافعة وراء جناح املؤسسات العامة واخلاصة.

بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة
األهداف
هيدف ختصص اإلدارة إىل إعداد الطلبة لشغل مناصب قيادية ومسؤولة
يف املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد ،يركز ختصص اإلدارة عىل
حتقيق األهداف التالية:
• التأكد من أن الرباجم والدورات األاكدميية لدينا عىل أحدث الهنج
احلالية والناشئة وتعكس متطلبات الصناعة.
• اجتذاب واستبقاء الطالب املؤهلني واملوهوبني.
• تطوير قدرة طالبنا عىل حل املشالك اإلدارية واختاذ القرارات السلمية
يف املواقف املعقدة.
مخرجات التعلم
عند إمكال متطلبات احلصول عىل باكلوريوس إدارة األمعال يف اإلدارة،
فإن الطالب سيكون قادرا عىل:
• الرتكزي عىل تطوير مهارات التواصل الكتابية الفعالة.
• الرتكزي عىل فهم السلوك البرشي وإدارة املوارد البرشية يف املنمظات.
• الرتكزي عىل معرفة مفهوم االستدامة يف اختاذ القرارات اإلدارية.
• الرتكزي عىل التحليل النقدي للقضايا اإلدارية واالستفادة من املعرفة يف
املجال الوظييف من أجل حل املشالك.
• الرتكزي عىل معرفة القضايا العاملية وآثارها عىل املنمظات العاملة يف
االقتصاد العاملي.
الفرص
هيمت ختصص اإلدارة بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف جمال
األمعال التجارية واعدادمه أيضًا ملتابعة دراساهتم العليا .ويوفر اجلانب
املرتبط بالتطبيق العميل لملعرفة النظرية من خالل عالقات اجلامعة
القوية مع القطاع الصنايع للطالب فرص معل يف مجموعة متنوعة من
املؤسسات .ويعرف اخلرجيون بتنافسيهتم العالية يف سوق العمل وتبوء
مناصب القيادة واملسؤولية بنجاح يف مجيع جماالت األمعال احلكومية
واخلاصة ،وعىل الصعيدين احمليل والدويل .ومن األمثلة عىل الوظائف
واملناصب اليت يشغلها اخلرجيون  :مدراء املوارد البرشية ،واستشاريني
يف جمال اإلدارة ،ومدراء للرشاكت ،وقادة إداريني يف املؤسسات
احلكومية واخلاصة ،وغريها من مناصب اإلدارة العامة واملناصب
القيادية.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
 .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر) وجيب
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احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم ،ومساعد
العميد لشؤون الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اإلدارة

جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
متطلبات احلصول عىل درجة باكلوريوس إدارة األمعال يف اإلدارة ،مبا
يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة.
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة.
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس.
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات أو املواد االختيارية
للتخصص الفريع.
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة.
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ

•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MIST 201مبادئ نظم املعلومات االدارية
•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدرب يف رشاكت األمعال
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة ()2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222اإلحصاء لإلدارة 2
متطلبات الكلية الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري
متطلبات التخصص الرئيسي (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MAGT 301السلوك التنظيمي
•  MAGT 302إدارة املوارد البرشية
•  MAGT 303إدارة املرشوعات الصغريه
•  MAGT 306إدارة األمعال الدولية
•  MAGT 406إدارة اجلودة الشاملة
مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  MAGT 305اإلدارة املقارنة
•  MAGT 401األساليب المكية الختاذ القرار
•  MAGT 402نظرية املنمظة
•  MAGT 403إدارة األمعال اإللكرتونية
•  MAGT 404إدارة املشاريع
متطلبات التخصص الفرعي وغيره (  15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف اإلدارة اختيار ختصص
فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو املالية ،أو التسويق ،أو
إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال ،مكا أن بإماكهنم إلغاء التخصص
الفريع .ومعلية إلغاء التخصص الفريع هو للطالب الذين ال يسعون
لتخصص فريع معني ،وبالتايل جيب عىل هؤالء الطالب أن يدرسوا 15
ساعة معمتدة تؤخذ من املقررات املتاحة يف أي ختصص رئييس للكية
اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئييس للطالب.
متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة لملواد االختيارية احلرة.
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اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في اإلدارة
بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL110

لغة إجنلزيية 1

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

3

ARAB100

لغة عربية 1

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

خريف

15

3

MAGT 301

سلوك تنظيمي

3

MAGT 302

إدارة املوارد البرشية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

ENGL111

لغة إجنلزيية 2

متطلب عام

مجموعة تارخي قطر واخلليج

3

ARAB 200

لغة عربية 2

3

MATH103

اجلرب املتوسط

3

LAWC215

MAGT 101

مبادئ اإلدارة

3

MAGT307

MAGT 306

ربيع

15

رمز املقرر
ENGL250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1

MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

3

ECON 111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

MAKT 101

مبادئ التسويق

3

ACCT 110

احملاسبة املالية

3

STAT 220

اإلحصاء لإلدارة 1

اإلدارة الدولية

3

مقرر اختياري إدارة

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

القانون التجاري

3

التدريب امليداين

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

3
3

خريف

MAGT 303

15

FINA201

مبادئ المتويل

STAT222

اإلحصاء لإلدارة 2

3

ACCT116

احملاسبة اإلدارية

3

ECON112

مبادئ اقتصاد لكي

3

ENGL 252

اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر جامعة اختياري

2

مقرر اختياري إدارة

3

إدارة املرشوعات الصغريه

3

مقرر اختياري إدارة

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

MAGT 406

إدارة اجلودة الشاملة

3

MAGT405

اإلدارة االسرتاتيجية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري
لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18
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مقرر جامعة اختياري

18
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 29ساعة معتمدة)

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

MAGT304

إدارة اإلنتاج والعمليات

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)

خريف

MIST201

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

15

التخصص الفرعي في اإلدارة

يتوفر التخصص الفريع يف اإلدارة للطالب من لكية اإلدارة واالقتصاد.
التخصص الفرعي في اإلدارة ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في اإلدارة ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MAGT 302إدارة املوارد البرشية
•  MAGT 303ريادة األمعال واألمعال الصغرية
•  MAGT 306إدارة األمعال الدولية
•  MAGT 406إدارة اجلودة الشاملة
مواد التخصص الفرعي في اإلدارة االختيارية (  3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة  3ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  MAGT 301السلوك التنظيمي
•  MAGT 305اإلدارة املقارنة
•  MAGT 401األساليب المكية الختاذ القرار
•  MAGT 402نظرية املنمظة
•  MAGT 403إدارة األمعال اإللكرتونية
•  MAGT 404إدارة املشاريع

بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق

  
األهداف
يقوم ختصص التسويق بإعداد الطلبة لشغل وظائف قيادية ومسؤولة يف
املؤسسات املعارصة .وعىل وجه التحديد يركز ختصص التسويق عىل
األهداف التالية:
• التأكد من أن الرباجم والدورات األاكدميية لدينا عىل أحدث الهنج
احلالية والناشئة وتعكس متطلبات الصناعة.
• اجتذاب واستبقاء الطالب املؤهلني واملوهوبني.
• تطوير قدرة طالبنا عىل حل مشالك التسويق واختاذ القرارات السلمية
يف املواقف املعقدة.
مخرجات التعلم
عند إمكال باكلوريوس اإلدارة واالقتصاد يف التسويق ،فإن الطالب
سيكون قادرا عىل:
• الرتكزي عىل تطوير مهارات التواصل الكتابية الفعالة.
• الرتكزي عىل فهم السلوك البرشي وإدارة املوارد البرشية يف املنمظات.
• الرتكزي عىل معرفة مفهوم االستدامة يف اختاذ القرارات اإلدارية.
• الرتكزي عىل التحليل النقدي للقضايا اإلدارية واالستفادة املعرفة يف
املجال الوظييف من أجل حل املشالك.
• الرتكزي عىل معرفة القضايا العاملية وآثارها عىل املنمظات العاملة يف
االقتصاد العاملي.
الفرص
يقوم ختصص التسويق بإعداد طلبة الباكلوريوس لشغل وظائف يف جمال
األمعال التجارية واعدادمه أيضا ملتابعة دراسات العليا .ويوفر اجلانب
املرتبط بالتطبيق العميل لملعرفة النظرية من خالل عالقات اجلامعة
القوية مع القطاع الصنايع للطالب فرص معل يف مجموعة متنوعة
من املؤسسات .ويعرف اخلرجيون بتنافسيهتم العالية يف سوق العمل
وتبوأ مناصب القيادة واملسؤولية بنجاح يف مجيع جماالت األمعال يف
احلكومية واخلاصة ،وعىل الصعيدين احمليل والدويل .ومن األمثلة عىل
الوظائف واملناصب اليت يشغلها اخلرجيون :مدراء العالمات التجارية،
واستشاريو التسويق ،ومدراء التسويق ،وغريها من مناصب اإلدارة
العامة واملناصب القيادية.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
 .جيب عىل الطلبة أن يكونوا يف وضع أاكدميي جيد (غري منذر) وجيب
احلصول عىل موافقة من مرشدهيم األاكدمييني ،ورئيس القسم ،ومساعد
العميد لشؤون الطالب .
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متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في اإلدارة
جيب عىل الطلبة اجتياز  125ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال درجة
باكلوريوس إدارة األمعال يف التسويق ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة للجامعة.
• ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة لللكية.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية الدامعة.
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس.
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف متطلبات أو املواد االختيارية
للتخصص الفريع.
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة.
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية.
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
 .جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 103اجلرب املتوسط
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 252اللغة اإلجنلزيية للتواصل يف األمعال
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للكلية (  42ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ACCT 116احملاسبة اإلدارية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  MIST 201مبادئ نظم املعلومات االدارية

•  FINA 201مبادئ المتويل
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAGT 304إدارة اإلنتاج والعمليات
•  MAGT 307التدريب امليداين
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية
•  MATH 221رياضيات لإلدارة ()2
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  STAT 222إحصاء لإلدارة 2
متطلبات الكلية الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  LAWC 215القانون التجاري
متطلبات التخصص الرئيسي (  15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MAKT 301سلوك املسهتلك
•  MAKT 302إدارة التسويق
•  MAKT 303التسويق الدويل
•  MAKT 304التسويق االسرتاتيجي
•  MAKT 401حبوث التسويق
مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  MAKT 402إدارة املبيعات
•  MAKT 403التسويق اإللكرتوين
•  MAKT 404خدمات التسويق
•  MAKT 405إدارة الرتوجي
•  MAKT 406التسويق بني األمعال
متطلبات التخصص الفرعي وغيره (  15ساعة معتمدة)
ميكن للطالب الذين لدهيم ختصص رئييس يف التسويق اختيار ختصص
فريع يف نظم املعلومات اإلدارية ،أو االقتصاد ،أو املالية ،أو اإلدارة ،أو
إدارة األمعال الدولية ،أو ريادة األمعال مكا أن بإماكهنم إلغاء التخصص
الفريع .وخيار إلغاء التخصص الفريع هو للطالب الذين ال يسعون
لتخصص فريع معني ،وبالتايل جيب عىل هؤالء الطالب أن يدرسوا 15
ساعة معمتدة تؤخذ من املقررات املتاحة يف أي ختصص رئييس للكية
اإلدارة واالقتصاد باستثناء مواد التخصص الرئييس للطالب.
متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف متطلبات
اجلامعة لملواد االختيارية احلرة
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اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التسويق
بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL110

لغة إجنلزيية 1

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

MIST 201

مبادئ إدارة نظم املعلومات

3

ARAB 100

لغة عربية 1

3

3

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

MAGT
304

إدارة اإلنتاج والعمليات

متطلب عام

مجموعة اإلنسانيات واآلداب

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

خريف

15

ENGL111

لغة إجنلزيية 2

3

متطلب عام

مجموعة تارخي قطر واخلليج

3

ARAB 200

لغة عربية 2

3

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

MAGT 101

مبادئ اإلدارة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر
ENGL 250

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1 1

ربيع

التسويق الدويل
التسويق االسرتاتيجي
متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

LAWC

قانون األمعال

3

MAGT
307

التدريب امليداين

3

MAKT
304

الساعات
املعتمدة
3

السنة الرابعة ( 29ساعة معتمدة)

STAT 220
MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

3

ECON 111

مبادئ اقتصاد جزيئ

3

MAKT 101

مبادئ التسويق

3

ACCT 110

احملاسبة املالية

3

3

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

15

رمز املقرر

15

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

مقرر جامعة اختياري

2

حبوث التسويق

3

مقرر اختياري تسويق

3

18

مقرر اختياري تسويق

3

مبادئ المتويل

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

MAKT
303

15

اإلحصاء لإلدارة 1

FINA 201

MAKT
301

سلوك املسهتلك

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

MAKT
302

إدارة التسويق

3

MAKT401

خريف

STAT 222

اإلحصاء لإلدارة 2

3

ACCT 116

احملاسبة اإلدارية

3

مقرر جامعة اختياري

3

ECON 112

مبادئ اقتصاد لكي

3

مقرر اختياري تسويق

اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2

3

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري لكية

3

اإلدارة االسرتاتيجية

3

متطلب ختصص فريع او مقرر اختياري
لكية

3

ENGL 251
MATH 221

رياضيات لإلدارة ()2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3
18

MAGT405

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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•  MAGT 306األمعال الدولية
•  ECON 453االقتصاد الدويل

التخصص الفرعي في التسويق
يتوفر التخصص الفريع يف التسويق لطالب لكية اإلدارة واالقتصاد

املواد االختيارية للتخصص الفرعي في األعمال الدولية ( 3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من القامئة التالية
:
•  ACCT 424احملاسبة الدولية
•  ECON 214السياسة النقدية
•  FINA 303األسواق واملؤسسات املالية
•  MAGT 305اإلدارة املقارنة
•  MAGT 406إدارة اجلودة الشاملة
•  MAKT 401حبوث التسويق

التخصص الفرعي في التسويق ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في التسويق ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة القامئة التالية من املقررات:
•  MAKT 301سلوك املسهتلك
•  MAKT 302إدارة التسويق
•  MAKT 303التسويق الدويل
•  MAKT 401حبوث التسويق

التخصص الفرعي في ريادة األعمال

مواد التخصص الفرعي في التسويق االختيارية ( 3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة  3ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  MAKT 304التسويق االسرتاتيجي
•  MAKT 402إدارة املبيعات
•  MAKT 403التسويق اإللكرتوين
•  MAKT 404خدمات التسويق
•  MAKT 405إدارة الرتوجي
•  MAKT 406التسويق بني األمعال

تقبل طلبات التخصص الفريع يف ريادة األمعال من قبل طالب لكية
اإلدارة واالقتصاد.
التخصص الفرعي في ريادة األعمال ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع ،وما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية.

التخصص الفرعي في األعمال الدولية
تقبل طلبات التخصص الفريع يف األمعال الدولية من قبل طالب لكية
اإلدارة واالقتصاد.
التخصص الفرعي في األعمال الدولية ( 15ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املتطلبات العامة للتخصص الفريع وما ال يقل
عن  3ساعات معمتدة من مواد التخصص الفريع االختيارية .وجيب عىل
الطلبة الذين أمتوا بالفعل مقرر أو أكرث من املتطلبات العامة للتخصص
الفريع جكزء من ختصصهم الرئييس أن يأخذوا مقررات إضافية من
مواد التخصص الفريع االختيارية الستمكال  15ساعة معمتدة.
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في األعمال الدولية (12
ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الراغبني يف التخصص الفريع يف األمعال الدولية
استمكال املقررات التالية .وجيب عىل الطلبة الذين أمتوا بالفعل مقرر
أو أكرث من املتطلبات العامة للتخصص الفريع جكزء من ختصصهم
الرئييس أن يأخذوا مقررات إضافية من مواد التخصص الفريع
االختيارية الستمكال  15ساعة معمتدة.
•  MAKT 303التسويق الدويل
•  FINA 304المتويل الدويل

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في ريادة األعمال ( 12ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من املتطلبات
العامة للتخصص الفريع:
•  MAGT 303ريادة األمعال وإدارة املشاريع الصغرية
•  MAGT 328ختطيط األمعال لرواد األمعال
•  FINA 410متويل املشاريع الريادية
•  MAGT 329تأسيس واستدامة املشاريع الناحجة
مواد التخصص الفرعي االختيارية في ريادة األعمال ( 3ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد
التخصص الفريع االختيارية من القامئة التالية:
•  AACT 331حماسبة التاكليف واإلدارة
•  ACCT 421نظم املعلومات احملاسبية
•  FINA 402المتويل الخشيص
•  MAGT 302إدارة املوارد البرشية
•  MAKT 401حبوث التسويق
التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة
واالقتصاد
هذا التخصص الفريع متاح مجليع طالب جامعة قطر ما عدا طالب لكية
اإلدارة واالقتصاد
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التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة
واالقتصاد ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املتطلبات العامة للتخصص الفريع .وجيب عىل
الطلبة الذين أمتوا بالفعل مقرر أو أكرث من املتطلبات العامة للتخصص
الفريع جكزء من ختصصهم الرئييس أن يأخذوا مقررات إضافية من
مواد التخصص الفريع االختيارية الستمكال  24ساعة معمتدة.
املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب
خارج كلية اإلدارة واالقتصاد ( 24ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة املقررات التالية:
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  MAKT 101مبادئ التسويق
•  ACCT 110احملاسبة املالية
•  ECON 111مبادئ اقتصاد جزيئ
•  ECON 112مبادئ اقتصاد لكي
•  MATH 119رياضيات لإلدارة 1
•  STAT 220اإلحصاء لإلدارة 1
•  FINA 201مبادئ المتويل
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 .2اللغة العربية
 .3الدراسات االجمتاعية
 .4اللغة اإلجنلزيية
 .5الرياضيات
 .6الكميياء
 .7الفزيياء
 .8االحياء

كلية التربية
مبىن لكية الرتبية
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوين:
dean-edu@qu.edu.qa
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/education :
)+ 974( 4403 - 5118/5104

بكالوريوس التربية في التربية البدنية

عميد الكلية
د .محد عبد الرمحن العامدي
العميد املساعد للشؤون األكادميية
ا.د عائشة خفرو

باكلوريوس الرتبية يف الرتبية اخلاصة مع ثالثة مسارات دراسية:
 .1خدمات الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة
 .2الرتبية اخلاصة يف املدرسة
 .3اإلعاقة الشديدة  /احلادة

العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا
أ.د امحد دمحم جمرية

نبذة عن األقسام

مساعد العميد لشؤون الطالب
د .عائشة الكعيب

نبذة عن كلية التربية

لكية الرتبية يف جامعة قطر يه أول مؤسسة للتعلمي العايل يف دولة قطر
واللبنة ِ
املؤس ِسة جلامعة قطر .وتبىق الكيان الوحيد إلعداد املعملني يف البالد.
ً
فضل عن املسوئلية اليت تتبع ذلك .رؤية اللكية
وتمتزي اللكية مباكنهتا املمزية
تمتثل يف التايل:
أن تصبح اللكية الرائدة يف إعداد املتخصصني يف التعلمي من خالل التعلمي
املمتزي ،واملنح الدراسية ،والقيادة من أجل تشكيل مستقبل قطر.
مهمهتا:
تلزتم لكية الرتبية بالمتزي يف اإلعداد األويل واملتقدم لملتخصصني يف
التعلمي من خالل تعزيز معليتني التعمل والتعلمي ،وتعزيز البحوث ،والرشااكت
املجمتعية .وتليب اللكية الزتامها من خالل تزويد:
• أعضاهئا ببيئة تعلميية ،وحتفزيية ،ودامعة للك من التعمل والتعلمي يف مناخ
ميزج ويوازن بني احلداثة واحلفاظ عىل اهلوية العربية واإلسالمية.
ً
تأهيل عال ًيا ،والتطوير املهين
• توفري متخصصني يف جمال التعلمي املؤهلني
املسمتر من خالل دمع األنشطة العملية ،واملشاركة يف مسوئلية حتديث البالد
من خالل رشااكت فعالة.

الدرجات العلمية في كلية التربية
تقدم لكية الرتبية براجم درجة الباكلوريوس التالية:
باكلوريوس الرتبية يف التعلمي االبتدايئ مع أربعة مسارات دراسية:
 .1الدراسات العربية (اللغة العربية ،والدراسات اإلسالمية ،والدراسات
االجمتاعية)
 .2الرياضيات والعلوم
 .3اللغة اإلجنلزيية
 .4الطفولة املبكرة
باكلوريوس الرتبية يف التعلمي الثانوي مع مثانية مسارات دراسية:
 .1الدراسات اإلسالمية

هيدف لك من قسم العلوم الرتبوية وقسم العلوم النفسية إلعداد اخلرجيني
ً
تأهيل عال ًيا يف جمال التعلمي ،ممن سميتلكون املعرفة املمزية املتعلقة
املؤهلني
باألسس العملية ملجال معلهم ،مبا ميكهنم من إظهار خرباهتم ومهاراهتم
العملية يف أدوارمه املهنية ،باإلضافة إىل إجراء البحوث وتقيميها باستخدام
األساليب العملية.
وتلزتم األقسام بإعداد القوى البرشية الالزمة للعمل يف املؤسسات التعلميية
املختلفة يف وظائف وختصصات خمتلفة ،وذلك بطريقة تؤهلهم للتطور املهين
املسمتر ومواصلة دراساهتم العليا ً
أيضا
قسم العلوم الرتبوية و قسم العلوم النفسية

قسم العلوم التربوية
قسم العلوم الرتبوية ،غرفة 108
اهلاتف)+ 974( 4403 5108/5134 :

الربيد اإللكرتوينESD@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/education/educational_sciences_ :
/department
رئيس القسم
د .سائد امحد ذيب صباح

منسقو البرنامج
د .أرجي برمه  ،منسق برناجم باكلوريوس الرتبية يف التعلمي االبتدايئ
د .رمي أبوشاويش  ،منسق برناجم باكلوريوس الرتبية يف التعلمي الثانوي
هيئة التدريس
أستاذ دكتور
حصة صادق ،عبد اهلل املنايع ،غدنانه البنعيل ،عائشة خفرو ،مايلك
رومنوسيك ،سيناكسون دو
أستاذ مشارك
 ،مباركة األكرف ،بدرية العامري ، ،أمحد السايع ، ،عبد اهلل أبو تينة ،مها
رشيف ،يوسف الشبول ،أرجي برمه ،إنتصار غازي.
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أستاذ مساعد
سائد صباح ،حصة البنعيل ،لطيفة املغيصيب ،دمحم رجب ،عادل أبوالروس،
هديل اخلطيب ،رمي أبوشاويش ،عائشة الكعيب ،هدى الكبييس ،نارص
الدورسي
محاضر
إهلام غازي ،سيد رجب ،سبا منصور ،هسى عبدالستار
مساعد تدريس
سارة عبدالرمحن املفتاح ،روضة املري

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
األهداف
• دمع مهمة جامعة قطر يف توفري اخلرباء الالزمني لملجمتع القطري.
ً
تأهيل عال ًيا ،حىت يتسىن مجليع
• توفري معيمل املرحلة االبتدائية املؤهلني
األطفال يف املدارس االبتدائية يف دولة قطر أن يتلقوا التعلمي عىل مستوى
عاملي.
• تطوير املعملني القادة ،الذين سيهسمون يف التقدم املسمتر يف التعلمي،
واملنح الدراسية ،والقيادة يف دولة قطر.
مخرجات التعلم
خرجيو هذا التخصص الرئييس سيمتكنون من:
• تطبيق النظريات واملفاهمي األساسية لملوضوعات يف البيئة التعلميية.
• التخطيط بفاعلية لتقدمي تعلمي يزيد من تعمل الطالب.
• تصممي اخلطط التعلميية مبا حيقق زيادة يف تعمل الطالب.
• تصممي بيئة تعلميية فعالة.
• استخدام مجموعة من اساليب التقيمي لدمع معلية التدريس.
• استخدام وسائل التقنية احلالية والناشئة بوسائل تعلميية قوية.
• تعزيز خربات التعمل الناحجة مجليع الطالب من خالل الرتكزي عىل الفروق
الفردية للك طالب.
• اختاذ قرارات مبنية عىل املعلومات من خالل الدراسة املمهنجة ملجموعات
متنوعة من العوامل واملصادر.
• املشاركة بفاعلية يف البحث العيمل يف الرتبية.
• تطبيق األخالقيات املهنية يف مجيع البيائت التعلميية.
• قيادة التغيري اإلجيايب يف التعلمي.
الفرص
ميكن خلرجيي ختصص التعلمي االبتدايئ إجياد فرص معل يف القطاع
ً
فضل عن املدارس احلكومية االبتدائية
التعليمي ،وخاصة القطاع اخلاص،
لألطفال .وترتبط فرص معل أخرى ً
أيضا مع القطاع التعليمي ،مثل العمل يف
اهليائت الدولية أو احلكومية املتعلقة بالتعلمي.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
جيب إمكال  120ساعة معمتدة عىل األقل إلمكال ختصص التعلمي االبتدايئ،
مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات التخصص الرئييس االختيارية
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من متطلبات املسار الدرايس
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
يعمتد حتقيق متطلبات هذه املجموعة عىل املسار درايس الذي مت اختياره
من قبل الطلبة .باإلضافة إىل املقررات الثالث املذكورة أدناه ،فالطلبة الذين
خيتارون املسار الدرايس يف مرحلة الطفولة املبكرة ،أو الدراسات العربية ،أو
الرياضيات والعلوم جيب علهيم اجتياز املجموعة الفرعية للغة اإلجنلزيية .1
والطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية جيب
علهيم دراسة املجموعة الفرعية للغة اإلجنلزيية :2
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
اجملموعة الفرعية للغة اإلجنليزية  6 ( 1ساعات معتمدة )
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
اجملموعة الفرعية للغة اإلجنليزية  6 ( 2ساعات معتمدة )
•  ENGL 150كتابة املقال 1
•  ENGL 151االستيعاب القرايئ املتقدم
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية .
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة
يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من مجموعة
اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات.
مجموعة املعلومات العامة ( 3ساعات معتمدة)
فقط الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف املجموعة الفرعية للغة
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اإلجنلزيية  2جيب علهيم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل اجتياز
ساعات معمتدة يف املقررات يف مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة
مبجموعة املعلومات العامة .أما الطلبة الذين خيتارون مسارات دراسية أخرى
فيتوجب علهيم اجتياز متطلبات املجموعة التمكيلية لللكية /الربناجم.
3

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
فقط الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف املجموعة الفرعية للغة
اإلجنلزيية  2جيب علهيم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل اجتياز 3
ساعات معمتدة يف املقررات يف مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة
مبجموعة املعلومات العامة .أما الطلبة الذين خيتارون مسارات دراسية أخرى
فيتوجب علهيم اجتياز متطلبات املجموعة التمكيلية لللكية /الربناجم.
متطلبات اجملموعة التكميلية للكلية /البرنامج ( 3أو  9ساعات
معتمدة)
الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف الطفولة املبكرة ،أو الدراسات
العربية ،أو الرياضيات والعلوم جيب علهيم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من
خالل استمكال  9ساعات معمتدة من املقررات املذكورة أدناه .الطلبة الذين
خيتارون املسار الدرايس يف املجموعة الفرعية للغة اإلجنلزيية  2جيب علهيم
استمكال مقرر  UNIV 100سميينار السنة االوىل ،و جيب علهيم حتقيق
متطلبات مجموعة املعلومات العامة ومجموعة املهارات العامة:
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات التخصص الرئيسي(  36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  27ساعة معمتدة من املتطلبات العامة للتخصص
الرئييس و 9ساعات معمتدة من مجموعة متطلبات الرتبية العملية.
املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي (  27ساعة معتمدة)
•  EDUC 310أساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EDUC 312املهنج والتقيمي
•  EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال
•  EDUC 314التكنولوجيا لألطفال
•  EDUC 315منو وتعمل الطفل
•  EDUC 316اإلدارة الصفية
•  EDUC 317الدجم يف الصفوف
•  EDUC 318توظيف الفنون البرصية
•  EDUC 319التقومي الصيف
متطلبات التربية العملية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من واحدة من
مقررات الرتبية العملية التالية اعمتا ًدا عىل املسار الدرايس املختار:
•  EDUC 481الرتبية العملية  /الطفولة املبكرة
•  EDUC 482الرتبية العملية  /الدراسات العربية
•  EDUC 483الرتبية العملية  /الرياضيات والعلوم
•  EDUC 484الرتبية العملية  /اللغة االجنلزيية
مواد التخصص الرئيسي االختيارية احلرة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز احلد االدىن ل  6ساعات معمتدة من قامئة املقررات
املذكورة أدناه:

•  EDUC 200الرتبية ومشكالت املجمتع
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس
•  EPSY 205عمل النفس االجمتايع
•  EDUC 203العالقات األرسية
•  EDUC 100التصوير الفوتوغرايف
املسار الدراسي في مرحلة الطفولة املبكرة (  45ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل استمكال
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
•  EDEC 410اللعب ونظرية احلركة
•  EDEC 411حصة وسالمة األطفال
•  EDEC 412التوعية املجمتعية واملوارد
•  EDEC 413الرياضيات والعلوم املتاكملة لألطفال
•  EDEC 452تدريس القراءة والكتابة لألطفال
•  EDEC 453تدريس اللغة العربية لألطفال
•  EDEC 454الدراسات االجمتاعية املتاكملة لألطفال
•  EDEC 456اإلجنلزيية لكغة ثانية لألطفال
•  BIOL 100مقدمة لعلوم احلياة
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العام
•  MATH 103اجلرب املتوسط
•  GEOG 110اجلغرافيا العامة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ARAB 213حنو 1
•  ARAB 218عمل الرصف
•  DAWA 210فقه السرية
املسار الدراسي في الرياضيات والعلوم (  45ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل استمكال
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
•  EDPR 410القراءة والكتابة يف مجيع املواد الدراسية
•  EDPR 450تدريس العلوم للتعلمي االبتدايئ
•  EDPR 451تدريس الرياضيات للتعلمي االبتدايئ
•  EDPR 452أساليب يف االستقصاء والبحث
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  CHEM 103كميياء تطبيقية عامة 1
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  PHYS 183مقدمة يف الفزيياء العامة
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  MATH 103اجلرب املتوسط
•  MATH 104اهلندسة واملقاييس األولية
•  MATH 203التحليل األسايس
•  STAT 101االحصاء 1
•  ENGL 150كتابة املقال 1
املسار الدراسي في الدراسات العربية (  45ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل استمكال
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
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•  EDPR 446تدريس اللغة العربية يف التعلمي االبتدايئ
•  EDPR 447تدريس الدراسات اإلسالمية يف التعلمي االبتدايئ
•  EDPR 448تدريس الدراسات االجمتاعية يف التعلمي االبتدايئ
•  HIST 222اخلليج يف العرص احلديث
•  HIST 213التارخي العريب احلديث ()1919 - 1516
•  GEOG 110اجلغرافيا العامة
•  ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه
•  ARAB 218عمل الرصف
•  ARAB 213حنو 1
•  ARAB 319حنو 2
•  ARAB 375عمل األصوات
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 203علوم احلديث
•  DAWA 210فقه السرية
•  FIQH 205فقه العبادات
•  QURS 200احلفظ و التالوة و التجويد

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الطفولة املبكرة
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

UNIV 100

سميينار سنة أوىل

3

متطلب عام

3

EDUC 31

املهنج و التقيمي

3

EDUC 310

اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس

3

متطلب اختياري

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

املسار الدراسي في تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية (  45ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة من املقررات التالية
و 3ساعة معمتدة من مقررات املسار التمكييل الدرايس يف تعمل اللغة
اإلجنلزيية لكغة ثانية:

EDUC 201

EDUC 315

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مناجه البحث العيمل

3

متطلب عام

3

منو وتعمل الطفل

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  42ساعة معمتدة من خالل استمكال
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
•  EDPR 453تدريس اللغة اإلجنلزيية للتعلمي االبتدايئ ( اللغة اإلجنلزيية
لكغة ثانية )1
•  EDPR 454تدريس اللغة اإلجنلزيية للتعلمي االبتدايئ ( اللغة اإلجنلزيية
لكغة ثانية )2
•  EDPR 455تدريس القراءة للتعلمي االبتدايئ
•  EDPR 410القراءة والكتابة يف مجيع املواد الدراسية
•  BIOL 100مقدمة لعلوم احلياة
•  ENGL 153كتابة املقال 2
•  ENGL 155مقدمة يف اللغة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ENGL 157مقدمة يف اللسانيات
•  ENGL 158مقدمة يف األدب 2
•  ENGL 353األصوات يف اللغة اإلجنلزيية ا
•  ENGL 354بنية اللغة اإلجنلزيية
•  ENGL 309اكتساب اللغة الثانية
•  ENGL 426أدب األطفال.

15

15

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARAB 213

حنو 1

3

BIOL 100

مقدمة لعلوم احلياة

3

متطلب عام

3

EDUC 317

الدجم يف الصفوف

3

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

ENGL 156

مقدمة يف األدب 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

املسار التمكييل الدرايس يف تعمل اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية  3ساعة معمتدة
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من خالل استمكال
املقررات التالية:
•  MATH 103اجلرب املتوسط
•  MATH 104اهلندسة واملقاييس األولية

204

الساعات
املعتمدة

18

EDUC 319

التقومي الصيف

3

EDEC 411

حصة وسالمة األطفال الصغار

2

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

EDEC 410

اللعب ونظرية احلركة

2

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

3

 GEOG 110اجلغرافيا العامة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
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السنة الثالثة ( 29ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

EDEC 412

التوعية املجمتعية واملوارد

2

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDEC 454

دراسات إجمتاعية متاكملة
لألطفال

3

DAWA 210

فقه السرية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

14

EDEC 453

تدريس اللغة العربية لألطفال

3

EDUC 318

توظيف الفنون البرصية

3

EDEC 452

تدريس القراءة والكتابة لألطفال

3

GEOL 101

مبادئ اجليولوجيا العامة

3

EDUC 316

إدارة الفصول الدراسية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الرياضيات والعلوم
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

خريف

EDUC 312

املهنج و التقيمي

3

EDUC 310

اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح
املدريس

3

ربيع
EDUC 201

EDUC 315

رمز املقرر

عنوان املقرر

EDEC 456

اإلجنلزيية لكغة ثانية لألطفال

3

متطلب عام

3

ARAB 218
EDEC 413

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

3

الرياضيات والعلوم املتاكملة لألطفال

3

متطلب عام

3

CHEM 103

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

متطلب عام
متطلب عام

3

مناجه البحث العيمل

3

متطلب عام

3

منو وتعمل الطفل

3
15

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)

CHEM 101

الرتبية العملية  /الطفولة املبكرة

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

عمل الرصف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

الساعات
املعتمدة

EDUC 481

UNIV 100

سميينار سنة أوىل

3

متطلب اختياري

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

18
9

عنوان املقرر
الكميياء العامة 1

ربيع

الكميياء التجريبية العامة 1
متطلب عام

3

EDUC 317

الدجم يف الصفوف

3

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

BIOL 101

عمل األحياء 1

3
16

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

3

BIOL 102

عمل األحياء 2

3

MATH 103

اجلرب املتوسط

3

MATH 104

اهلندسة واملقاييس األولية

3

GEOL 101

مبادئ اجليولوجيا العامة

3

EDUC 319

التقومي الصيف

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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3
1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9

الساعات
املعتمدة

18

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الدراسات العربية
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي
السنة الثالثة ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MATH 203

التحليل األسايس

3

متطلب عام

3

ENGL 150

كتابة املقال 1

3

PHYS 183

مقدمة يف الفزيياء العامة

3

EDPR 452

أساليب يف االستقصاء والبحث

2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

خريف

املهنج و التقيمي

3

اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح
املدريس

3

EDUC 312
EDUC 310

14

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

EDPR 316

إدارة الفصول الدراسية

3

EDUC 318

توظيف الفنون البرصية

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 315

متطلب عام

3

EDUC 201

ربيع

18

3
15

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

منو وتعمل الطفل

3

مناجه البحث العيمل

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
15

السنة الثانية (  33ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

EDPR 410

القراءة والكتابة يف مجيع التخصصات

3

QURS 203

BIOL 221

اساسيات عمل البيئة

3

HIST 222

اخلليج يف العرص احلديث

STAT 101

االحصاء 1

3

ARAB 110

مقدمة لدراسة األدب

3

EDPR 451

تدريس الرياضيات للتعلمي االبتدايئ

3

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

متطلب عام

3

EDUC 317

الدجم يف الصفوف

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

متطلب عام

3

متطلب اختياري

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)

خريف

UNIV 100

سميينار سنة أوىل

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

تدريس العلوم للتعلمي االبتدايئ

EDPR 450

ربيع

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

EDUC 483

الرتبية العملية  /الرياضيات والعلوم

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

احلديث التحلييل

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

15

التقومي الصيف

3

متطلب عام

3
3

9

EDUC 319

9

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

ARAB 218

عمل الرصف

3

FIQH 205

فقه العبادات ()1

3

ARAB 213

حنو 1

3

QURS 200

حفظ وتالوة وجتويد

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في تعلم اللغة اإلجنليزية

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

GEOG110

اجلغرافيا العامة

3

QURS 101

علوم القرآن

3

متطلب عام

3

ARAB 319

حنو 2

3

EDPR 446

تدريس اللغة العربية لملستوى االبتدايئ

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDPR 448

تدريس الدراسات االجمتاعية لملستوى
االبتدايئ

HIST 213

التارخي العريب احلديث ( 1919-1516م)

3

EDUC 316

إدارة الفصول الدراسية

3

متطلب عام

3

توظيف الفنون البرصية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر
UNIV 100

متطلب عام
EDUC 312

املهنج و التقيمي

EDUC 310

أساسيات التعلمي يف قطر واالصالح
املدريس

3

متطلب اختياري

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع
EDUC 201

15

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

عنوان املقرر
متطلب عام

3

ARAB 375

عمل األصوات

3

EDPR 447

تدريس الدراسات اإلسالمية لملستوى االبتدايئ

3

DAWA 210

فقه السرية

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

EDAR 482

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
15

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مناجه البحث العيمل

3

متطلب عام

3

منو وتعمل الطفل

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
الساعات
املعتمدة

الرتبية العملية  /الدراسات العربية

سميينار سنة أوىل

3

3

EDUC 315

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة
3

خريف

15
3

EDUC 318

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

15

السنة الثانية (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

18

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

BIOL 100

مقدمة لعلوم احلياة

3

ENGL 156

مقدمة يف األدب 1

3

EDUC 317

الدجم يف الصفوف

3

ENGL 155

مقدمة يف اللغة

3

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9

EDUC 314

ربيع

9

ENGL 153

التكنولوجيا لألطفال

3

كتابة املقال 2

3
3

MATH 103
or
MATH 104
ENGL 157

مقدمة يف اللسانيات

2

ENGL 158

مقدمة يف األدب 2

3

EDUC 319

التقومي الصيف

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

السنة الثالثة (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 353

األصوات يف اللغة اإلجنلزيية ١

3

ENGL 354

بنية اللغة اإلجنلزيية

3

EDPR 453

تدريس اللغة اإلجنلزيية للتعلمي االبتدايئ
(اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية )1

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

18

EDPR 455

تدريس القراءة لملستوى االبتدايئ

3

EDPR 454

تدريس اللغة اإلجنلزيية لملستوى االبتدايئ
( اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية )2

3

EDUC 318

توظيف الفنون البرصية

3

EDUC 316

االدارة الصفية

3

متطلب عام

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

EDPR 410

القراءة والكتابة يف مجيع التخصصات

3

متطلب عام

3

ENGL 309

اكتساب اللغة الثانية

3

ENGL 426

أدب الطفل

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

EDER 484

الرتبية العملية  /اللغة االجنلزيية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
9
9

األهداف
• اكتساب املعرفة واملهارات والكفاءات املطلوبة من قبل معيمل املدارس
الثانوية.
• تنفيذ أصول التدريس املمتحورة حول الطالب واملستندة إىل املعايري يف
املرحلة الثانوية.
املشاركة يف التقدم املسمتر يف التعلمي والتعمل.
• املسامهة يف البحوث الرتبوية اجلارية يف قطر تدريس وتصممي
مهنجيات البحث والتعلمي املبين عىل البيانات.
مخرجات التعلم
خرجيو هذا التخصص الرئييس سيمتكنون من:
• تطبيق النظريات واملفاهمي األساسية لملوضوعات املطروحة.
• التخطيط بفاعلية لتقدمي تعلمي يزيد من تعمل الطالب.
• استخدام وسائل التقنية احلالية والناشئة بوسائل تعلميية قوية.
• تعزيز خربات التعمل الناحجة مجليع الطالب من خالل الرتكزي عىل
الفروق الفردية للك طالب.
• اختاذ قرارات مبنية عىل املعلومات من خالل الدراسة املمهنجة
ملجموعات متنوعة من العوامل واملصادر.
• املشاركة بفاعلية يف البحث العيمل يف الرتبية.
• تطبيق األخالقيات املهنية يف مجيع البيائت التعلميية.
• قيادة التغيري اإلجيايب يف التعلمي.
الفرص
ميكن خلرجيي ختصص التعلمي الثانوي إجياد فرص معل يف القطاع
ً
فضل عن املدارس احلكومية الثانوية
التعليمي ،وخاصة القطاع اخلاص،
واالعدادية .وترتبط فرص معل أخرى ً
أيضا مع القطاع التعليمي ،مثل
العمل يف اهليائت الدولية أو احلكومية املتعلقة بالتعلمي.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة و بعد
اجتيازمه لملقررات  EDUC 310و  EDUC 312وحصوهلم عىل تقدير
« ”Cعىل األقل وحتقيق معدل ترامكي ( GPA) 2.00حكد أدىن .وجيب
عىل املتقدمني استمكال مقابلة خشصية ومقابلة مرشدهيم األاكدمييني
قبل اختيار التخصص .ويمت القبول عىل أساس تنافيس وبناء عىل القدرة
االستيعابية للتخصص.
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متطلبات بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية

جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص التعلمي الثانوي ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من متطلبات املسار الدرايس

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
 .جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

التخصص الرئيسي في التعليم الثانوي

املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
يعمتد حتقيق متطلبات هذه املجموعة عىل املسار الدرايس الذي مت
اختياره من قبل الطلبة .باإلضافة إىل مقرر الثقافة اإلسالمية املذكور
أدناه ،جيب عىل الطلبة اجتياز واحدة من املجموعات الفرعية للغة .وعىل
الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة العربية اجتياز املجموعة
الفرعية للغة  .1أما الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف الدراسات
اإلسالمية أو الدراسات االجمتاعية فعلهيم اجتياز مجموعة اللغة الفرعية
للغة  .2والطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف الرياضيات ،أو
األحياء ،أو الفزيياء ،أو الكميياء جيب علهيم اجتياز املجموعة الفرعية
للغة  .3والطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة اإلجنلزيية جيب
علهيم اجتياز املجموعة الفرعية للغة .4
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
اجملموعة الفرعية للغة  12 ( 1ساعة معتمدة)
•  ARAB 109مهارات لغوية
•  ARAB 110مقدمة لدراسة األدب وفنونه
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
اجملموعة الفرعية للغة  12 ( 2ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
اجملموعة الفرعية للغة  12 ( 3ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  1-ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  2-ما بعد التأسييس
اجملموعة الفرعية للغة  12 ( 4ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 150كتابة املقال 1
•  ENGL 151االستيعاب القرايئ املتقدم

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
تعمتد حتقيق متطلبات هذه املجموعة عىل املسار الدرايس الذي مت
اختياره من قبل الطلبة .والطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة
العربية ،أو الدراسات اإلسالمية ،أو الدراسات االجمتاعية ،أو اللغة
اإلجنلزيية ،أو الرياضيات ،أو عمل األحياء ،أو الكميياء يتوجب علهيم
اجتياز مقرر واحد من قامئة مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة
مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات .أما الطلبة الذين خيتارون املسار
الدرايس يف الفزيياء فيتوجب علهيم اجتياز املقرر التايل:
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
مجموعة املعلومات العامة ( 3ساعات معتمدة)
الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة اإلجنلزيية ،الرياضيات،
األحياء ،الفزيياء ،أو الكميياء يتوجب علهيم اجتياز متطلبات هذه املجموعة
من خالل استمكال  3ساعات معمتدة يف مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املعلومات العامة .أما الطلبة الذين خيتارون املسارات
الدراسية األخرى فيتوجب علهيم اجتياز املتطلبات العامة ملجموعة اللكية/
الربناجم التمكيلية.
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
الطلبة الذين خيتارون املسار الدرايس يف اللغة اإلجنلزيية ،الرياضيات،
األحياء ،الفزيياء ،أو الكميياء يتوجب علهيم اجتياز متطلبات هذه املجموعة
من خالل استمكال  3ساعات معمتدة يف مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املهارات العامة .أما الطلبة الذين خيتارون املسارات
الدراسية األخرى فيتوجب علهيم اجتياز املتطلبات العامة ملجموعة اللكية/
الربناجم التمكيلية.
املتطلبات العامة جملموعة الكلية/البرنامج التكميلية ( 3او9
ساعات معتمدة)
الطلبة الذين خيتارون مسا ًرا دراس ًيا يف اللغة العربية ،أو الدراسات
اإلسالمية ،أو الدراسات االجمتاعية فقط يتوجب علهيم اجتياز متطلبات
هذه املجموعة باجتياز  9ساعات معمتدة من املقررات املذكورة أدناه .أما
الطلبة الذين خيتارون مسا ًرا دراس ًيا يف اللغة اإلجنلزيية ،الرياضيات،
األحياء ،الفزيياء ،أو الكميياء فيجب علهيم استمكال مقرر  UNIV100و
حتقيق متطلبات مجموعة املهارات العامة ومجموعة املعلومات العامة.
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي (  36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  30ساعة معمتدة من املقررات املذكورة أدناه
باإلضافة إىل استمكال  6ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف
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املجموعة الفرعية املتعلقة باملسار الدرايس الذي مت اختياره من قبل
الطالب.
•  EDUC 310اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EDUC 312املهنج والتقيمي
•  EDUC 316االدارة الصفية
•  EDUC 317الدجم يف الصفوف
•  EDUC 319التقومي الصيف
•  EDUC 320المنو االنساين
•  EDSE 331القراءة والكتابة عرب املهناج الدرايس
•  EDSE 491الرتبية العملية يف املرحلة الثانوية

•  EDSE 465األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف الفزيياء
أساليب تدريس الكيمياء (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الكميياء اجتياز احلد
االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 346األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس الكميياء
•  EDSE 466األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف الكميياء
أساليب تدريس األحياء (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف األحياء اجتياز احلد
االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 347األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس األحياء
•  EDSE 467األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف األحياء

أساليب تدريس اللغة العربية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف اللغة العربية اجتياز
احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 340األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية
•  EDSE 460األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف اللغة
العربية

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات
املذكورة أدناه:
•  EDUC 100التصوير الفوتوغرايف
•  EDUC 200الرتبية ومشكالت املجمتع
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  EDUC 203العالقات األرسية
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس
•  EPSY 205عمل النفس االجمتايع

أساليب تدريس اللغة االجنليزية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف اللغة اإلجنلزيية
اجتياز احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 341األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس اللغة االجنلزيية
•  EDSE 461األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف اللغة
االجنلزيية

املسار الدراسي في اللغة العربية (  45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:

أساليب تدريس الدراسات اإلسالمية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الدراسات اإلسالمية
اجتياز احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 342األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس الدراسات اإلسالمية
•  EDSE 462األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف
الدراسات اإلسالمية
أساليب تدريس الدراسات االجتماعية (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الدراسات االجمتاعية
اجتياز احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 343األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس الدراسات االجمتاعية
•  EDSE 463األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف
الدراسات االجمتاعية
أساليب تدريس الرياضيات (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الرياضيات اجتياز
احلد االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 344األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس الرياضيات
•  EDSE 464األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي يف
الرياضيات
أساليب تدريس الفيزياء (  6ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الفزيياء اجتياز احلد
االدىن من  6ساعات معمتدة من املقررات التالية:
•  EDSE 345األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس الفزيياء

متطلبات املسار الدراسي في اللغة العربية (  45ساعة معتمدة )
•  ARAB 213حنو 1
•  ARAB 218عمل الرصف
•  ARAB 221الشعر العريب القدمي 1
•  ARAB 224النرث العريب القدمي
•  ARAB 261البالغة العربية
•  ARAB 319حنو 2
•  ARAB 331النقد العريب القدمي
•  ARAB 351مدخل إىل عمل اللسانيات
•  ARAB 354عمل الدالالت
•  ARAB 355اللسانيات التطبيقية
•  ARAB 381الشعر العريب احلديث واملعارص
•  ARAB 391البحوث األدبية؛ مصادر وطرق
•  ARAB 412القراءات والتقاليد املتعلقة باللسانيات
•  ARAB 481النقد األديب احلديث
•  ARAB 483األدب املقارن
املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطالب استمكال ما ال يقل عن  42ساعة دراسية معمتدة من
املتطلبات العامة من اللغة اإلجنلزيية /اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية وما ال يقل
عن  3ساعات دراسية معمتدة من املواد التمكيلية من اللغة اإلجنلزيية/
اللغة اإلجنلزيية لكغة ثانية.
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متطلبات املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية ( 24ساعة معتمدة )
•  ENGL 153كتابة املقال 2
•  ENGL 155مقدمة يف اللغة
•  ENGL 156مقدمة يف األدب 1
•  ENGL 157مقدمة يف اللسانيات
•  ENGL 158مقدمة يف األدب 2
•  ENGL 226تارخي اللغة اإلجنلزيية
•  ENGL 230الكتابة الفنية
•  ENGL 303عمل اللغة االجمتايع
•  ENGL 305تعمل اإلجنلزيية لكغة أوىل
•  ENGL330القصة القصرية
•  ENGL 353األصوات يف اللغة اإلجنلزيية ا
•  ENGL 354بنية اللغة اإلجنلزيية
•  TRAN 312املقارنة اللغوية بني العربية واإلجنلزيية
•  ENGL 408أدب ما بعد االستعامر
املتطلبات التكميلية في املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية (45
ساعة معتمدة )
•  ENGL 209اللغة واملجمتع
•  ENGL 213اللغة والثقافة
•  ENGL 234اللغة و النوع
املسار الدراسي في الدراسات االجتماعية ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
متطلبات املسار الدراسي في الدراسات االجتماعية ( 45ساعة
معتمدة )
•  GEOG 110اجلغرافيا العامة
•  GEOG 300جغرافية العامل العريب
•  GEOG 344اجلغرافية السياسية
•  GEOG 441جغرافية قطر
•  HIST 103مقدمة يف التارخي
•  HIST 111تارخي العامل االساليم  1187 - 600 ( 1م)
•  HIST 131تارخي العامل منذ 1300
•  HIST 212تارخي العامل االساليم 1516 - 1187( 2م)
•  HIST 213التارخي العريب احلديث (1919 - 1516م)
•  HIST 314التارخي االقتصادي واالجمتايع للعامل االساليم
•  INTA 102مقدمة يف العلوم السياسية
•  GEOG 346مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية
•  SOCI 120مقدمة يف عمل االجمتاع
•  SOCI 200التمنية املستدامة
•  SOCI 361حقوق اإلنسان
املسار الدراسي في األحياء ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية من متطلبات املسار الدرايس.
متطلبات املسار الدراسي في األحياء ( 45ساعة معتمدة )
•  BIOL 101عمل األحياء 1

•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  MARS 101مقدمة يف علوم البحار
•  PHYS 110الفزيياء العامة لعمل األحياء
•  PHYS 111الفزيياء العملية لعمل األحياء
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  BIOL 102عمل األحياء 2
•  BIOL 110البيولوجية البرشية
•  BIOL 212الوراثة
•  BIOL 221أساسيات عمل البيئة
•  BIOL 241عمل األحياء الدقيقة
•  BIOL 311البيولوجيا اجلزيئية
•  BIOL 321مبادئ عمل األحياء البييئ
املسار الدراسي في الكيمياء ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس.
متطلبات املسار الدراسي في الكيمياء ( 45ساعة معتمدة )
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 102الكميياء العامة 2
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 104الكميياء التجريبية العامة 2
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  PHYS 183مقدمة يف الفزيياء العامة
•  CHEM 211الكميياء العضوية 1
•  CHEM 212الكميياء العضوية 2
•  CHEM 221الكميياء غري العضوية 1
•  CHEM 222الكميياء غري العضوية التجريبية
•  CHEM 231الكميياء التحليلية 1
•  CHEM 234الكميياء التجريبية التحليلية
•  CHEM 241الكميياء الفزييائية 1
•  CHEM 242الكميياء الفزييائية التجريبية 1
•  CHEM 321الكميياء غري العضوية 2
•  CHEM 331الكميياء التحليلية 2
•  CHEM 351الكميياء احليوية األساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
املسار الدراسي في الفيزياء ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
متطلبات املسار الدراسي في الفيزياء ( 45ساعة معتمدة )
•  PHYS 101الفزيياء العامة 1
•  PHYS 102الفزيياء العامة 2
•  PHYS 103خمترب الفزيياء العام
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•  DAWA 210فقه السرية
•  FIQH 108املدخل إىل الفقه اإلساليم
•  FIQH 205فقه العبادات ()1
•  FIQH 331فقه العبادات ()2
•  FIQH 206فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333فقه األرسة ()1
•  FIQH 336فقه األرسة ()2
•  FIQH 406فقه العقوبات

•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  PHYS 115الكهرباء واملغناطيسية
•  PHYS 116خمترب الكهرباء واملغناطيسية
•  PHYS 201الطاقة املتجددة
•  PHYS 221اإللكرتونيات
•  PHYS 231الفزيياء احلديثة
•  PHYS 301نظرية الكهرومغناطيسية 1
•  PHYS 331املياكنياك الكالسيكية 1
•  PHYS 333املياكنياك المكية

1
2
3

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التعليم الثانوي
بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)

املسار الدراسي في الرياضيات ( 45ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس.

الفصل
الدراسي

متطلبات املسار الدراسي في الرياضيات ( 45ساعة معتمدة )
•  STAT 101االحصاء 1
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  PHYS 101الفزيياء العامة 1
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 213معادالت تفاضلية
•  MATH 220أسس الرياضيات
•  MATH 222التحليل احلقييق 1
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  MATH 233اجلرب التجريدي
•  MATH 324التحليل املركب
•  MATH 335نظرية األعداد
•  MATH 341اهلندسة احلديثة
•  MATH 365حسابات عمليه وبرجمه
•  MATH 366التحليل العددي 1

رمز املقرر

خريف
EDUC 310

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

اساسيات التعلمي يف قطر واالصالح
املدريس

3

متطلب عام

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 312

املهنج والتقيمي

3

EDUC 320

المنو االنساين

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

ربيع

املسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية ( 45ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة من خالل اجتياز
املقررات التالية يف متطلبات املسار الدرايس:
متطلبات املسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية ( 45ساعة
معتمدة)
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 200احلفظ والتالوة والتجويد
•  QURS 204التفسري التحلييل ()1
•  QURS 203علوم احلديث
•  QURS 205احلديث التحلييل ()1
•  DAWA 118املدخل إىل العقيدة اإلسالمية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا
•  DAWA 407اإلميان وظاهرة التكفري
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السنة الثانية (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

مقرر اختياري ختصص

3

الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

EDUC 316

اإلدارة الصفية

3

EDSE 46x

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعلمي
يف xxxxxxxxx

3

متطلب عام

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس
مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

15

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 317

الدجم يف الصفوف

3

EDSE 331

القراءة والكتابة عرب املهناج الدرايس

2

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

السنة الثالثة (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

EDUC 319

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

التقومي الصيف

3

متطلب عام

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
EDSE 34x

ربيع

15

األساليب  :1اسرتاتيجيات تدريس
xxxxxxxxx

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مقرر من املسار الدرايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

EDSE 491

الرتبية العملية يف املرحلة الثانوية

15
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بكالوريوس التربية في التربية البدنية

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

منسق البرنامج:
أ.د خالد البييب

بكالوريوس التربية في التربية البدنية
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة عىل األقل إلمكال ختصص
الرتبية اخلاصة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  60ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف املتطلبات االجبارية املساندة
(املعززة) للتخصص الرئييس

أعضاء هيئة التدريس
درجة استاذية:
أ.د خالد البييب
أ.د محمود دمحم العموري
درجة أستاذ مشارك:
د .نارص يارس عبيد الروايح

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100اللغة العربية 1
•  ARAB 200اللغة العربية 2
•  ENGL 110اللغة اإلجنلزيية I
•  ENGL 111اللغة اإلجنلزيية II
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

األهداف
ً
تأهيل عال ًيا
• إعداد معيمل الرتبية البدنية املؤهلني
• تطوير املعملني القادة ،الذين سيهسمون يف التقدم املسمتر يف التعلمي،
والبحث العيمل ،والقيادة يف دولة قطر.
مخرجات التعلم
خرجيي هذا التخصص الرئييس سيمتكنون من:
• تطبيق املعرفة ،أساليب التدريس والتخطيط املتعلقة بالصحة والرتبية
البدنية
• تطبيق املهارات التكنولوجية املتعلقة بالصحة والرتبية البدنية.
• التخطيط بفاعلية لتقدمي تعلمي يزيد من مستوى تعمل الطالب.
• تطبيق املعرفة املتعلقة باملجاالت املختلفة للصحة والرتبية البدنية
• إظهار مهارات االتصال الفعالة الالزمة للتدريس الفعال
• تطوير مهارات اإلدارة يف الصف (نظريا) ويف صالة األلعاب الرياضية
(معليا).
• تأهيل خرجيي برناجم الرتبية البدنية للخوض يف املجاالت التعلميية
يف سوق العمل اكملدارس احلكومية أو اخلاصة أو رياض األطفال.
هذا باإلضافة اىل فرص العمل يف قطاعات تعلميية أخرى اكلعمل يف
مؤسسات عاملية أو حكومية مرتبطة مبجال الرتبية والصحة البدنية.

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية.
مجموعة اإلنسانيات  /اآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات  /اآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

مجموعة املتطلبات العامة ملجموعة اللكية/الربناجم التمكيلية ( 9ساعات
معمتدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل

متطلبات التخصص الرئيسي
• جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة
دراسية معمتدة وحتقيق معدل ترامكي ( GPA) 2.00حكد أدىن .وجيب
عىل املتقدمني استمكال الرشوط التايل عىل أن يمت لقبول عىل أساس
تنافيس وبناء عىل القدرة االستيعابية للتخصص:
• أن يكون الئقا حصيا مبا يتناسب مع طبيعة التخصص .
أن جيتاز املقابلة الخشصية.
• أن جيتاز اختبارات املهارات والقدرات البدنية اليت جيرهيا القسم
بنجاح

املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ( 60ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  60ساعة معمتدة من مجموعة املتطلبات العامة
للتخصص الرئييس
•  EDUC 310أساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EDUC 312املهنج والتقيمي
•  EDPE 210مقدمة للرتبية البدنية والنشاط البدين
•  EDPE 220الترشحي الوظييف ووظائف األعضاء
•  EDPE 230التعمل والتطور احلريك
•  EDPE 240مبادئ التدريب الريايض 1
•  EDPE 270املياكنياك احليوية يف النشاط البدين والرياضة
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•  EDPE 280مبادئ التدريب الريايض 2
•  EDPE 310تدريس الرتبية البدنية يف املدارس االبتدائية
•  EDPE 330مبادئ التدريب الريايض 3
•  EDPE 350وظائف األعضاء
•  EDPE 360الرتبية البدنية للخواص
•  EDPE 380تدريس الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية
•  EDPE 390مبادئ التدريب الريايض
•  EDPE 410التعمل باخلربة العملية
•  EDPE 430دراسة مستقلة يف الرتبية البدنية والرياضة
•  EDPE 440مبادئ التدريب الريايض 5
•  EDPE 450مبادئ التدريب الريايض 6
•  EDPE 490تدريب ميداين

اخلطة الدراسية
اخلطة الدراسية لبكالوريوس التربية في التربية البدنية
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

EDUC 310

اساسيات التعلمي واالصالح املدريس

3

UNIV 100

مقرر سميينار السنة االوىل

3

متطلب عام

3

خريف

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز احلد األدىن مبعدل  3ساعات معمتدة من قامئة
املقررات املذكورة أدناه:
•  EDUC 200الرتبية ومشكالت املجمتع
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس
•  EPSY 205عمل النفس االجمتايع
•  EDUC 203العالقات األرسية
•  SPSC 201االلعاب امجلاعية  - 1نظري ومعيل
•  SPSC 202االلعاب امجلاعية  - 2نظري ومعيل
•  EDPE 449الهتيئة البدنية.

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
EDUC 312

ربيع

املهنج والتقيمي

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

املتطلبات االجبارية املساندة (املعززة) للتخصص الرئيسي (24
ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  24ساعات معمتدة من املتطلبات
االجبارية املساندة للتخصص الرئييس مبا يف ذلك:
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  EDPE 320اجلوانب النفسية للنشاط البدين
•  EDPE 250اإلصابات الرياضية
•  EDPE 260املهنج والتطبيق للرتبية البدنية لألطفال
•  EDPE 290التغذية للرياضة والتدريب والصحة
•  EDPE 340اجلوانب االجمتاعية للنشاط البدين والرياضة
•  EDPE 370اإلدارة الرياضية والرتوحي
•  EDPE 420القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والنشاط الريايض

15

15

السنة الثانية (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

مقدمة للرتبية البدنية و النشاط البدين

3

EDPE 220

الترشحي الوظييف و وظائف األعضاء

3

EDPE 230

التعمل و التطور احلريك

EDPE 240

مبادئ التدريب الريايض 1

3

متطلب عام

3

EDPE 210

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDPE 250

اإلصابات الرياضية

3

EDPE 260

املهنج والتطبيق للرتبية البدنية لألطفال

3

EDPE 270

املياكنياك احليوية يف النشاط البدين
والرياضة

3

EDPE 280

مبادئ التدريب الريايض 2

2

EDPE 290

التغذية للرياضة والتدريب والصحة

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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18

قسم العلوم النفسية

السنة الثالثة (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

EDPE 310

متطلب عام

3

EDPE 320

التقومي الصيف

3

EDPE 330

متطلب عام

3

EDPE 340

مقرر من املسار الدرايس

3

EDPE 350

مقرر من املسار الدرايس

3

رئيس القسم
أمساء العطية

متطلب عام

3
18

منسقو البرنامج
حامت امخلرة  -منسق برناجم ماجستري الرتبية اخلاصة

EDPE 360

الرتبية البدنية للخواص

3

EDPE 370

اإلدارة الرياضية و الرتوحي

هيئة التدريس

3

EDPE 380

تدريس الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية

3

EDPE 390

مبادئ التدريب الريايض 4

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

خريف

15

أستاذ مساعد
العنود آل ثاين ،متارض آل ثاين ،مها اهلنداوي ،عائشة سملان جامس ال
ثاين ،طه ربيع ،صالح الدين بن فضل ،عاطف الرشبيين

رمز املقرر
EDPE 410

التعمل باخلربة العملية

3

EDPE 420

القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والنشاط
الريايض

3

EDPE 430

دراسة مستقلة يف الرتبية البدنية والرياضة

3

EDPE 440

مبادئ التدريب الريايض 5

3

EDPE 450

مبادئ التدريب الريايض 6

3

بكالوريوس التربية تخصص التربية اخلاصة

متطلبات اختيارية

3

األهداف
• دمع رسالة جامعة قطر يف تلبية احتياجات املجمتع القطري من
اخلرباء.
• إعداد معملني مؤهلني تأهي ً
ال عال ًيا لملرحلة االبتدائية ،من أجل أن يتلىق
مجيع طلبة املدارس االبتدائية يف دولة قطر تعلميًا عامليًا.
• تطوير املعملني القادة ،الذين سيهسمون يف التقدم املسمتر يف التعلمي
والبحث والقيادة يف دولة قطر.

EDPE 490

الرتبية العملية – الرتبية البدنية

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

أستاذ مشارك
أمساء العطية ،بتول خليفه ،امحد عبد الرمحن العامدى ،فامطة
املعضادي ،حامت انس حسن امخلره ،مها اهلنداوي ،فتيح محيدة ،رندة
احملاسنة ،داليا محيدي

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الربيد اإللكرتوينqa. PYSCH@qu.edu. :
املوعقعhttp://www.qu.edu.qa/education/psychological_depart� :
ment/index.php

أستاذ دكتور
مرمي البوفالسه ،حصة خفرو ،امحد دمحم حامد جمرية

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

قسم العلوم النفسية ،غرفة 219
اهلاتف)+ 974( 4403 5206/5220/5200 :

18
6
6

محاضر
عائشة امحدى

بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة

مخرجات التعلم
سيمتكن خرجيو هذا التخصص الرئييس من:
• معرفة النظريات الرئيسية واملفاهمي اخلاصة باملوضوع.
• وضع تعلميات واحضة وفعالة لزيادة تعمل الطلبة.
• استخدام التقنيات احلالية واحلديثة بطرق فعالة.
• تعزيز خربات التعمل الناحجة للك الطلبة من خالل التعامل مع الفروق
الفردية.
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مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية.

• الوصول إىل قرارات مدروسة بناء عىل البيانات من خالل الفحص
املسمتر للعوامل واملصادر املتنوعة.
• االخنراط يف البحث العيمل من خالل التعمل أو املسامهة يف قاعدة
املعرفة يف الرتبية.
• تطبيق األخالق املهنية يف مجيع البيائت التعلميية.
• إحداث تغري إجيايب يف التعلمي.

مجموعة اإلنسانيات  /اآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات  /اآلداب.

الفرص
ميكن خلرجيي ختصص الرتبية اخلاصة إجياد فرص معل يف القطاع
التعليمي ،يف املدارس احلكومية ،وهناك فرص معل أخرى ترتبط ً
أيضا
بالقطاع التعليمي اخلاص ،كذلك خاصة يف املدارس ودور احلضانات
ومراكز تعلمي ذوي االعاقة .وكذلك العمل يف اهليائت الدولية أو احلكومية
املتعلقة بالتعلمي ،ويف املؤسسات التخصصية واملؤسسات اإلعالمية اليت
تدمع جماالت الرتبية اخلاصة.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات.

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئييس مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة وبعد اجتيازمه بنجاح املقررات الدراسية  EDUC 310وEDUC
 312و EDUC 315بتقدير ( )Cعىل األقل مع معدل ترامكي .2.0/4.0
وجيب عىل املتقدم أن ُيري مقابلة مع مرشده األاكدميي قبل اختياره
التخصص .وختضع معلية القبول بالربناجم ل ُ
ملنافسة ،وتستند إىل
توصية من قبل جلنة إعداد املعملني.
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
بكالوريوس التربية تخصص التربية اخلاصة
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة عىل األقل إلمكال ختصص
الرتبية اخلاصة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  39ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  12ساعات معمتدة من مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من متطلبات املسار الدرايس
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100اللغة العربية 1
•  ARAB 200اللغة العربية 2
•  ENGL 110اللغة اإلجنلزيية I
•  ENGL 111اللغة اإلجنلزيية II
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة املتطلبات العامة جملموعة الكلية/البرنامج التكميلية
( 9ساعات معتمدة)
•  ENGL 250اللغة اإلجنلزيية للتواصل 1
•  ENGL 251اللغة اإلجنلزيية للتواصل 2
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ( 39ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز  39ساعة معمتدة من مجموعة املتطلبات العامة
للتخصص الرئييس
•  EDUC 310أساسيات التعلمي يف قطر واالصالح املدريس
•  EDUC 312املهنج والتقيمي
•  EDUC 313تطوير الثقافة لدى األطفال
•  EDUC 314التكنولوجيا لألطفال
•  EDUC 315منو وتعمل الطفل
•  SPED 301أسس الرتبية اخلاصة
•  SPED 302دراسة احلاالت اخلاصة
•  SPED 303إدارة السلوك يف الرتبية اخلاصة
•  SPED 304التعاون مع العائالت واملختصني
•  SPED 305املامرسات الشاملة من خالل الرتبية اخلاصة
•  SPED 306عمل النفس الرتبوي
•  SPED 307التكنولوجيا املساعدة
•  SPED 308حتسني الصحة النفسية لدى األطفال والشباب
مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز احلد األدىن مبعدل  12ساعة معمتدة من قامئة
املقررات املذكورة أدناه:
•  EDUC 200الرتبية ومشكالت املجمتع
•  EDUC 201مناجه البحث العيمل
•  EDUC 203العالقات األرسية
•  EPSY 201مقدمة يف عمل النفس
•  EPSY 205عمل النفس االجمتايع
•  SOWO 101مقدمة يف اخلدمة والرعاية االجمتاعية
•  SOWO 302الصحة النفسية يف اخلدمة االجمتاعية
•  SOWO 303اخلدمة االجمتاعية يف املدرسة
•  SOWO 370اخلدمة االجمتاعية يف جمال األرسة والطفولة
•  PUBH 101مبادئ وممارسات الصحة العامة
•  PUBH 202السلوك اليحص واملجمتع
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•  PUBH 222أسس التثقيف اليحص
•  SPED 410الرضع ،الدارجون ،واألطفال الصغار من ذوي اإلعاقة
•  SPED 414اللغة والتواصل يف مرحلة الطفولة املبكرة -الرتبية
اخلاصة
•  SPED 415المنو االجمتايع والعاطيف يف مرحلة الطفولة املبكرة -
الرتبية اخلاصة
•  SPED 420األطفال والشباب ذوو اإلعاقة
•  SPED 424الوقاية والتدخل املبكر يف املدارس
•  SPED 425دمع الرتبية اخلاصة يف التعلمي العام
•  SPED 426التدخل العاليج لملشكالت السلوكية يف املدرسة
•  SPED 430الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد واإلعاقة العقلية
•  SPED 431الطلبة ذوو اإلعاقة احلركية ،الصحية ،واحلسية
•  SPED 435حتليل السلوك التطبييق يف التدريس
•  SPED 436التواصل لدى ذوي اإلعاقات الشديدة والشديدة جد ا
متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في الطفولة
املبكرة ( 36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس خلدمات الرتبية اخلاصة
يف الطفولة املبكرة اجتياز ما ال يقل عن  36ساعة معمتدة من خالل
اجتياز املقررات التالية بنجاح يف متطلبات املسار الدرايس:
•  EDEC 410اللعب ونظرية احلركة
•  EDEC 411حصة وسالمة األطفال
•  EDEC 412التوعية املجمتعية واملوارد
•  SPED 410الرضع ،الدارجون ،واألطفال الصغار من ذوي اإلعاقة
•  SPED 411القياس والتقيمي يف مرحلة الطفولة املبكرة  -الرتبية
اخلاصة
•  SPED 412مناجه وطرق تدريس الرتبية اخلاصة يف مرحلة الطفولة
املبكرة
•  SPED 413التخطيط وبناء براجم الطفولة املبكرة يف الرتبية اخلاصة
•  SPED 414اللغة والتواصل يف مرحلة الطفولة الباكرة
•  SPED 415المنو االجمتايع والعاطيف يف مرحلة الطفولة الباكرة
•  SPED 416االعاقة احلركية يف مرحلة الطفولة الباكرة
•  SPED 481التدريب امليداين :تربية خاصة يف الطفولة املبكرة

متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في اإلعاقة
الشديدة واحلادة ( 36ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس الرتبية اخلاصة يف
اإلعاقة الشديدة واحلادة اجتياز متطلبات هذا املسار الدرايس من خالل
استمكال  36ساعة معمتدة من املقررات التالية:
•  EDEC 410اللعب ونظرية احلركة
•  EDEC 411حصة وسالمة األطفال الصغار
•  SPED 440التخطيط للخدمات االنتقالية
•  SPED 430الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد واإلعاقة الذهنية
•  SPED 431الطلبة ذوو اإلعاقة احلركية ،الصحية ،واحلسية
•  SPED 432ممارسات التقيمي واخلدمات لذوي اإلعاقات الشديدة
والشديدة جدًا
•  SPED 433مناجه وطرق التدريس لذوي اإلعاقات الشديدة والشديدة
جدا
•  SPED 434التخطيط وبناء براجم ذوي اإلعاقات الشديدة والشديدة
جدا
•  SPED 435حتليل السلوك التطبييق يف التدريس
•  SPED 436التواصل لدى ذوي اإلعاقات الشديدة والشديدة جدا
•  SPED 481التدريب امليداين :تربية خاصة يف الطفولة املبكرة

متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في املدرسة (36
ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة الذين اختاروا املسار الدرايس يف الرتبية اخلاصة يف
املدرسة اجتياز متطلبات هذا املسار الدرايس من خالل استمكال 36
ساعة معمتدة من املقررات التالية:
•  EDPR 410القراءة والكتابة يف مجيع املواد الدراسية
•  SPED 420األطفال والشباب ذوو اإلعاقة
•  SPED 421القياس والتقيمي يف الرتبية اخلاصة يف املدرسة
•  SPED 422مناجه وطرق تدريس الرتبية اخلاصة يف املدرسة
•  SPED 423التخطيط وبناء براجم الرتبية اخلاصة يف املدرسة
•  SPED 424املنع والتدخل املبكر للرتبية اخلاصة املدرسية
•  SPED 425دمع الرتبية اخلاصة يف التعلمي العام
•  SPED 426التدخل العاليج لملشكالت السلوكية يف املدرسة
•  SPED 440التخطيط للخدمات االنتقالية
•  SPED 482التدريب امليداين :الرتبية اخلاصة يف املدرسة
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اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 29ساعة معتمدة)

اخلطة الدراسية لبكالوريوس التربية في التربية اخلاصة ،تخصص دقيق التربية
اخلاصة في الطفولة املبكرة

السنة األولى (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف
EDUC 310

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

أساسيات التعلمي واالصالح املدريس

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

خريف

EDEC 411

حصة وسالمة األطفال

2

SPED 305

املامرسات الشاملة من خالل الرتبية
اخلاصة

3

SPED 306

عمل النفس الرتبوي

3

SPED 307

التكنولوجيا املساعدة

3

SPED 410

الرضع ،الدارجون ،واألطفال الصغار من
ذوي اإلعاقة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

15

SPED 308

3

SPED 411

القياس والتقيمي يف مرحلة الطفولة املبكرة -
الرتبية اخلاصة

3

SPED 412

مناجه وطرق تدريس الرتبية اخلاصة يف
مرحلة الطفولة املبكرة

3
3
3

EDUC 312

املهنج والتقيمي

EDUC 315

تمنية وتعلمي األطفال

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلبات اختيارية

متطلب عام

3

متطلبات اختيارية

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

3

EDEC 412

التوعية املجمتعية واملوارد

2

SPED 301

أسس الرتبية اخلاصة

3

SPED 302

دراسة احلاالت اخلاصة

3

متطلب عام

3

الفصل
الدراسي
خريف

متطلب اختياري
EDEC 410

اللعب ونظرية احلركة

3

SPED 303

إدارة السلوك يف الرتبية اخلاصة

3

SPED 304

التعاون مع العائالت واملختصني

2

متطلب عام

3

متطلب عام

3

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

SPED 413

التخطيط وبناء براجم الطفولة املبكرة يف
الرتبية اخلاصة

3

SPED 414

اللغة والتواصل يف مرحلة الطفولة الباكرة

3

SPED 415

المنو االجمتايع والعاطيف يف مرحلة الطفولة
الباكرة

2

SPED 416

المنو احلريك يف مرحلة الطفولة املبكرة

3

متطلبات اختيارية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

14

حتسني الصحة النفسية لدى األطفال
والشباب

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ربيع

SPED 481

التدريب امليداين :تربية خاصة يف الطفولة
املبكرة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17
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17
9
9

اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 33ساعة معتمدة)

اخلطة الدراسية :بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة ،تخصص دقيق
التربية اخلاصة في املدرسة
السنة األولى (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف
EDUC 310

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

أساسيات التعلمي واالصالح املدريس

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

EDUC 312

املهنج والتقيمي

EDUC 315

تمنية وتعلمي األطفال

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

SPED 306

عمل النفس الرتبوي

3

SPED 307

التكنولوجيا املساعدة

3

SPED 420

األطفال والشباب ذوو اإلعاقة

3

متطلبات اختيارية

3
18

SPED 308

حتسني الصحة النفسية لدى األطفال
والشباب

3

SPED 421

القياس والتقيمي يف الرتبية اخلاصة يف
املدرسة

3

SPED 422

مناجه وطرق تدريس الرتبية اخلاصة يف
املدرسة

3

SPED 440

التخطيط للخدمات االنتقالية

3

متطلبات اختيارية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

خريف

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

3

SPED 301

أسس الرتبية اخلاصة

3

SPED 302

دراسة احلاالت اخلاصة

3

متطلب عام

3

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

SPED 423

التخطيط وبناء براجم الرتبية
اخلاصة يف املدرسة

3

SPED 424

الوقاية والتدخل املبكر يف
املدارس

3

SPED 425

دمع الرتبية اخلاصة يف
التعليم العام

SPED 426

التدخل العاليج لملشكالت
السلوكية يف املدرسة

3

متطلبات اختيارية

3

15

متطلب اختياري

3

SPED 303

إدارة السلوك يف الرتبية اخلاصة

3

SPED 304

التعاون مع العائالت واملختصني

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

18

الساعات
املعتمدة

ربيع

SPED 305

املامرسات الشاملة من خالل الرتبية اخلاصة

ربيع

السنة الثانية ( 30ساعة معتمدة)

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

EDPR 410

القراءة والكتابة يف مجيع املجاالت

3

15
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

SPED 482

التدريب امليداين :الرتبية
اخلاصة يف املدرسة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
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اخلطة الدراسية:

اخلطة الدراسية :بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة ،تخصص دقيق اإلعاقة
الشديدة واحلادة

السنة األولى (  33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف
EDUC 310

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

3

متطلب عام

3

خريف

SPED 431

الطلبة ذوو اإلعاقة احلركية ،الصحية ،واحلسية

3

SPED 305

املامرسات الشاملة من خالل الرتبية اخلاصة

3

أساسيات التعلمي واالصالح املدريس

3

SPED 306

عمل النفس الرتبوي

3

متطلب عام

3

SPED 307

التكنولوجيا املساعدة

3

متطلب عام

3

متطلبات اختيارية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 29ساعة معتمدة)

EDUC 312

املهنج والتقيمي

EDUC 315

تمنية وتعلمي األطفال

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
3

15

ربيع

SPED 308

حتسني الصحة النفسية لدى األطفال والشباب

3

EDEC 410

اللعب ونظرية احلركة

2

SPED 432

ممارسات التقيمي لذوي اإلعاقات الشديدة
والشديدة جدا

3

SPED 433

مناجه وطرق التدريس لذوي اإلعاقات الشديدة
والشديدة جدا

3

متطلبات اختيارية

3

18
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مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
السنة الرابعة ( 24ساعة معتمدة)

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

خريف

EDUC 313

تطوير الثقافة لدى األطفال

3

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال

3

خريف

SPED 434

التخطيط وبناء براجم ذوي اإلعاقات
الشديدة والشديدة جدا

3

EDEC 411

حصة وسالمة األطفال

2

SPED 435

حتليل السلوك التطبييق يف التدريس

3

SPED 301

أسس الرتبية اخلاصة

3

SPED 436

التواصل لدى ذوي اإلعاقات الشديدة
والشديدة جدا

3

SPED 302

دراسة احلاالت اخلاصة

3

متطلب عام

3
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ربيع

17

متطلب اختياري

3

SPED 430

الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد واإلعاقة
العقلية

2

SPED 303

إدارة السلوك يف الرتبية اخلاصة

3

SPED 304

التعاون مع العائالت واملختصني

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3
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SPED 440

التخطيط للخدمات االنتقالية

3

متطلبات اختيارية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

SPED 483

تدريس الطلبة :اإلعاقة الشديدة والعميقة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية الهندسة

قسم العمارة والتخطيط العمراني

مبىن البحوث والدراسات العليا B09
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4104/4100 :

الربيد اإللكرتوينdean-eng@qu.edu.qa :
املوقع /http://www.qu.edu.qa/engineering :

مبىن لكية اهلندسة ،غرفة ( 219قسم البنات)
اهلاتف)+ 974( 4403 4340 / 4344 :
الربيد اإللكرتوينarchitecture-urban@qu.edu.qa :
املوقع http://www.qu.edu.qa/engineering/academics/architecture :

العميد
عبد املجيد سامل محودة

رئيس القسم
فضيل فاضىل

مساعد العميد للشؤون األكادميية
عبد املجيد سامل محودة

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
اكسرب اوستريهيوس

مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا
عباس معرية

أستاذ مشارك
حامت إبراهمي

مساعد العميد لشؤون الطالب
اجلازى محد حمسن عبد اهلل فطيس

نبذة عن كلية الهندسة
أنشئت لكية اهلندسة يف عام  ،1980ويه ختدم دولة قطر من خالل
إعداد خرجيني يف مجموعة واسعة من التخصصات اهلندسية ،وعلوم
احلاسب ،والعامرة .وهتدف اللكية إىل أن تُعرف يف املنطقة بالنوعية
املمتزية خلدماهتا يف جماالت التعلمي ،والبحث العيمل والرشاكة
املجمتعية ،وكذلك بنوعية خرجيهيا ومسؤوليهتم جتاه املجمتع .واملهمة
الرئيسية لللكية يه إعداد خرجيني مسؤولني اجمتاعيا وذوي كفاءة عاملية
متكهنم من املنافسة يف بيئة العمل الدولية مع أخذمه بعني االعتبار هويتنا
اإلسالمية والعربية ،وكذلك احتياجات املجمتع احمليل.
وقد سامه خرجيو اللكية بشلك كبري يف التوسع الصنايع المخض الذي
هشدته دولة قطر .ومه يلعبون حال ًيا دورًا رئيسيًا يف حتويل اقتصاد دولة
قطر إىل اقتصاد قامئ عىل املعرفة .مجيع براجم لكية اهلندسة معمتدة من
هيئة اعمتاد براجم اهلندسة والتكنولوجيا ( )ABETيف الواليات املتحدة
األمريكية () .مكا أن برناجم علوم احلاسب معمتد من هيئة اعمتاد الرباجم
احلاسوبية ( .)ABETوبرناجم باكلوريوس العامرة معمتد من املجلس
الوطين لالعمتاد املعامري ( )NAABاملاكفئ ملدارس العامرة يف أمرياك
المشالية.

الدرجات العلمية
تقدم لكية اهلندسة براجم درجة الباكلوريوس التالية:
• باكلوريوس العامرة
• باكلوريوس العلوم يف اهلندسة الكمييائية
• باكلوريوس العلوم يف اهلندسة املدنية
• باكلوريوس العلوم يف هندسة احلاسب
• باكلوريوس العلوم يف علوم احلاسب
• باكلوريوس العلوم يف اهلندسة الكهربائية
• باكلوريوس العلوم يف اهلندسة الصناعية والنظم
• باكلوريوس العلوم يف اهلندسة املياكنيكية

أستاذ مساعد
مجال بوساعة ،مجال وهراين ،فضيل فاضيل ،م سلمي فروايت ،شيبو باال
غاربا ،رافييلو فرالن ،راشد سعد املطوى  ،مارك ماجور ،مادهيف اندراجنيت،
امحد دمحم امحد

نبذة عن قسم العمارة والتخطيط العمراني
يقدم قسم العامرة والتخطيط العمراين براجم الباكلوريوس والدراسات
العليا امللزتمة بتخرجي املهنيني القادرين عىل إنشاء وإدارة البيائت املستدامة.
وتمشل عىل باكلوريوس العامرة ويه درجة الباكلوريوس العملية ملدة مخس
سنوات ،وماجستري التخطيط والتصممي العمراين ،ودرجة الدكتوراه.
وحتقق هذه الرباجم التوازن بني احملتوى املعريف وطرق تقدميه ،مع تنفيذ
التدريب العميل والتجرييب الفاعل ،وهنج التعمل القامئة عىل حتقيق النتاجئ.
وخيضع الطالب لعملية قبول صارمة .ويمتتع الطلبة بالتفاعل الوثيق مع
أعضاء هيئة التدريس واملرافق التعلميية ،واالستوديوهات ،واملختربات اليت
تعكس أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا التعلميية .مكا أن هيئة التدريس
متتاز حبصيلة هامة من البحوث واخلربات املهنية اليت تعزز تطبيقها الفعال
لرباجمنا.

بكالوريوس العمارة
تمتثل أهداف الربناجم عىل دجم األساليب الرتبوية القامئة عىل املعرفة
والقامئة عىل املهارات بطريقة متوازنة لتخرجي املهندسني املعامريني املهنيني.
وأهدافنا الرئيسية الثالثة يه :
 .1املعرفة :حتقيق توازن بني األمناط املختلفة لملعرفة واالحتياجات املعامرية.
وهيدف هذا الربناجم يف هذا السياق إىل خترجي مهندسني معامريني
ميكهنم أن يقوموا بأدوار متعددة يف املجمتع القطري وميكهنم ً
أيضا
املنافسة مع نظراهئم مع إثبات أنفهسم وقدراهتم عىل املنافسة والمتزي يف
سوق تنافسية عاملية.
 .2الثقافة واملجمتع :خترجي مهندسني معامريني قادرين عىل التعامل بكفاءة
وفاعلية مع احلقائق داخل البيئة القطرية احمللية املمتزية بثقافهتا
واملجمتع والبيئة اإلقلميية لصناعة البناء.
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جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

 .3تكنولوجيا املعلومات :خترجي مهندسني معامريني قادرين عىل تطوير أفاكر
تصمميات جديدة وحتويل تلك األفاكر إىل تصممي معيل وواقع مملوس
وإجياد حلول معامرية مع االستغالل األمثل لتكنولوجيا املعلومات يف
التصممي.
مخرجات التعلم:
• التصممي :القدرة عىل تصور وتنسيق التصاممي ،اليت تمتاىش مع اجلوانب
االجمتاعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية يف العامرة.
• الناس واملبادئ االجمتاعية :القدرة عىل التعرف عىل العالقة اجلدلية بني
الناس وبيئة البناء يف دول جملس التعاون اخلليجي واملنطقة العربية .القدرة
عىل التعرف عىل تنوع االحتياجات والقمي واملعايري السلوكية واألمناط
االجمتاعية من حيث صلهتا خبلق البيئة املبنية.
• التكنولوجيا :القدرة عىل استخدام تكنولوجيا البناء املتطورة يف التصاممي
املعامرية.
• االتصال/التواصل والتصممي بواسطة احلاسب :القدرة عىل تطبيق مهارات
التواصل البرصي واللفظي يف مراحل خمتلفة من التصممي املعامري
ومعليات تسلمي املرشوع .القدرة عىل تطبيق ودجم تكنولوجيا احلاسب اآليل
يف معليات التصممي واملنتجات.
• التفكري الناقد :القدرة عىل التحليل النقدي لتصاممي البناء وإجراء دراسات
تقيمي لملباين بعد إشغاهلا.
• البحث :القدرة عىل توظيف أساليب البحث املعامرية ،مبا يف ذلك مجع
البيانات وحتليلها لتقيمي واقرتاح حتسينات يف البيائت املبنية القامئة.
• التعاون :القدرة عىل العمل بشلك تعاوين مع فرق املهندسني املعامريني
وخمتلف فرق التصممي املتعددة التخصصات املشاركة يف صناعة البناء.
وترتبط خمرجات التعمل السابقة مبارشة مبحتويات املقررات .ومع ذلك ،فإهنا
تمكل معايري أداء الطلبة اإلضافية املفروضة من قبل هيئة االعمتاد يف العامرة
اليت مت احلصول علهيا  ،ويه املجلس الوطين العمتاد التعلمي املعامري
( )NAABاملاكفئ ملدارس العامرة يف أمرياك المشالية [.]NAAB SE
الفرص
حيصل خرجيو برناجم العامرة عىل العديد من فرص العمل مكهندسني
معامريني يف جماالت تصممي وبناء املشاريع املعامرية والعمرانية .ولدهيم
فرص للعمل يف اهليائت احلكومية ورشاكت التصممي ،والبيوت االستشارية،
ورشاكت التطوير العقاري ،باإلضافة إىل إماكنية إنشاء رشاكت التصممي
اخلاصة هبم .باإلضافة إىل ذلك ،قد جيد خرجيو الربناجم فرصًا ملتابعة
الدراسات العليا يف العامرة ،أو التخطيط والتصممي العمراين ،والتخصصات
املتصلة بالبيئة املشيدة ،أو السيع ملسار مهين متقدم يف العامرة واملجاالت
املتعلقة بالبيئة املشيدة.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام
يف الهشادة الثانوية ،اجتياز اختبار قبول كتايب( )APATواجتياز املقابلة
الخشصية وذلك حسب القدرة االستيعابية للرباجم داخل اللكية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي

متطلبات إضافية
باإلضافة إىل اشرتاط االنهتاء من برناجم مدته  160ساعة معمتدة ،والذي
يتضمن مرشوع التخرج ،جيب عىل الطلبة احلصول عىل التدريب العميل
اإللزايم يف فرتة الصيف من السنتني األخريتني من الربناجم .والتدريب
العميل ليس لديه درجات تضاف للساعات الدراسية املطلوبة يف اللكية ولكنه
إجباري .وهو يتطلب حكد أدىن  12أسبوعًا (  )2*6من التدريب يف رشاكت
التصممي املعامري االستشارية ،أو رشاكت املقاوالت ،أو رشاكت االستشارات
اهلندسية املعامرية ،أو اهليائت احلكومية ذات الصلة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في العمارة
جيب عىل الطلبة اجتياز  160ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال ختصص
العامرة ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  7ساعات معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف مواد اللكية االختيارية
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف املقررات االختيارية املساندة (املعززة)
للتخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  50ساعة معمتدة يف اجلرافيك االتصايل واستوديوهات
التصممي املعامري
• ما ال يقل عن  15ساعة معمتدة يف التارخي والنظرية
• ما ال يقل عن  18ساعة معمتدة يف أمعال البناء والتشييد ،واخلدمات،
والتكنولوجيا
• ما ال يقل عن  16ساعة معمتدة يف املقررات ذات الصلة باهلندسة املدنية
• ما ال يقل عن  12دراسية معمتدة يف مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• التدريب العميل اإللزايم الصييف دون ساعات معمتدة (  12أسبوعا أكرث
من  2فصول دراسية)
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة )
جيب عىل الطالب إمكال  33ساعة معمتدة من حزم املتطلبات العامة مكا هو
مفصل أدناه
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز وحكد أدىن  6ساعات معمتدة من مقررات برناجم
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املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب .جيب عىل الطلبة
اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف املجموعة
الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

•  ARCT 511إعداد وبرجمة املرشوعات للخرجيني
•  ARCT 512مرشوع التخرج
ب) التاريخ والنظرية ( 15ساعة معتمدة)
•  ARCT 220املناخ والعامرة
•  ARCT 221تارخي ونظرية العامرة 1
•  ARCT 222تارخي ونظرية العامرة 2
•  ARCT 320أساليب ونظريات التصممي
•  ARCT 422مناجه البحث يف العامرة

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة

ت) أعمال البناء والتشييد ،واخلدمات ،والتكنولوجيا ( 18ساعة
معتمدة)
•  ARCT 230مواد وأساليب البناء والتشييد 1
•  ARCT 330مواد وأساليب البناء والتشييد 2
•  ARCT 331نظم التحمك البييئ  (1الصوتيات واإلضاءة )
•  ARCT 332نظم التحمك البييئ  2الرصف اليحص والتكييف
•  ARCT 333رسومات وتفاصيل األبنية
•  ARCT 531األخالقيات واملامرسة املهنية

متطلبات الكلية (  7ساعات معتمدة)
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
2

مواد الكلية االختيارية (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات اليت يمت
اختيارها من القامئة التالية :
•  GENG 106برجمة احلاسب
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
•  IENG 330حبوث العمليات
•  MECH 485اإلدارة اهلندسية
املقررات االختيارية املساندة (املعززة) للتخصص الرئيسي ( 3ساعات
معتمدة)
•  SOCI 263املجمتع البدوي
•  SOCI 467العوملة
متطلبات التخصص الرئيسي ( 99ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  99ساعة معمتدة من املجموعات
الفرعية أ ،ب ،ت ،ث ،ج مكا هو مفصل أدناه:
أ) اجلرافيك االتصالي واستوديوهات التصميم املعماري ( 50ساعة
معتمدة)
•  ARCT 110االتصال اجلرافييك 1
•  ARCT 111االتصال اجلرافييك 2
•  ARCT 120مدخل إىل العامرة والفنون املرتبطة
•  ARCT 210املنظور ،التظليل والظالل
•  ARCT 211ستوديو التصممي املعامري 1
•  ARCT 212ستوديو التصممي املعامري 2
•  ARCT 310ستوديو التصممي املعامري 3
•  ARCT 311ستوديو التصممي املعامري 4
•  ARCT 410ستوديو التصممي املعامري 5
•  ARCT 411ستوديو التصممي املعامري 6
•  ARCT 510ستوديو التصممي الشامل

ث) املقررات ذات الصلة بالهندسة املدنية ( 16ساعة معتمدة)
•  ARCT 240نظرية اهليالك البنائية 1
•  ARCT 241نظرية اهليالك البنائية 2
•  ARCT 242املسوحات لملهندسني املعامريني
•  ARCT 340اهليالك والشلك املعامري  ( 1املنشآت اخلرسانية )
•  ARCT 341اهليالك والشلك املعامري  ( 2الصلب وهيالك البناء )
•  ARCT 530البناء وإدارة املشاريع
ج) دورات التدريب العملي  -إلزامية (  0ساعة معتمدة)
•  ARCT 400التدريب العميل 1
•  ARCT 500التدريب العميل 2
ح) مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مقررات
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  ARCT 100دراسة مستقلة
•  ARCT 350الفنون يف العامرة
•  ARCT 351اإلبداع واالبتاكر
•  ARCT 420دراسات السلوك البييئ
•  ARCT 421مدخل إىل التصممي والتخطيط العمراين
•  ARCT 430وثائق العقود
•  ARCT 431تقدير التلكفة ،القمية والمكية
•  ARCT 450ورشة معل التصممي الداخيل
•  ARCT 451تطبيقات احلاسب يف العامرة (متقدم)
•  ARCT 452العامرة املعارصة يف العامل العريب
•  ARCT 453النقد يف العامرة
•  ARCT 520العامرة لملناظر الطبيعية
•  ARCT 550تطبيقات احلاسب يف التخطيط العمراين ونظم املعلومات
اجلغرافية
•  ARCT 551صون وحفظ الرتاث التارخيي
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برنامج بكالوريوس العمارة

السنة األولى ( 31ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

3

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

ARCT 330

مواد وأساليب البناء والتشييد 2

ARCT 320

أساليب ونظريات التصممي

ARCT 120

مدخل إىل العامرة والفنون املرتبطة

3

ARCT 331

ARCT 110

االتصال اجلرافييك 1

نظم التحمك البييئ (1الصوتيات واإلضاءة)

3

3

ARCT 340

MATH 102
PHYS 191
PHYS 192
ARAB 100
ARCT 111

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

فزيياء عامة معلية للهندسة 1
لغة عربية 1

االتصال اجلرافييك 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

15

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARCT 211

ستوديو التصممي املعامري 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3
3

ربيع

1
3
3
16

ARCT 221

تارخي ونظرية العامرة 1

3

ARCT 220

املناخ والعامرة

3

ربيع

ARCT 230

16
4
3
3

ARCT 222

تارخي ونظرية العامرة 2

3

ARCT 242

املسوحات لملهندسني املعامريني

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ARCT 332

نظم التحمك البييئ ( 2الرصف اليحص
والتكييف)

3

ARCT 341

اهليالك والشلك املعامري ( 2الصلب
وهيالك البناء)

2

مقرر اختياري ( 2من التخصص)

3

ARAB 200

لغة عربية 2

3

4

ARCT 210

مواد وأساليب البناء والتشييد 1

ARCT 333

رسومات وتفاصيل األبنية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

ARCT 241

ARCT 311

ستوديو التصممي املعامري 4

4

18

ARCT 240

ARCT 212

18

الساعات
املعتمدة

املنظور ،التظليل والظالل

نظرية اهليالك البنائية 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
التدريب العميل 1
 6أسابيع ARCT 400

نظرية اهليالك البنائية 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2

18

3

ستوديو التصممي املعامري2

اهليالك والشلك املعامري ( 1املنشآت
اخلرسانية )

مقرر اختياري ( 1من التخصص)

السنة الثانية ( 32ساعة معتمدة)

خريف

ARCT 310

ستوديو التصممي املعامري3

4

3

ENGL 203

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)

16
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قسم الهندسة املدنية واملعمارية

السنة الرابعة ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARCT 410

ستوديو التصممي املعامري 5

5

ARCT 530

البناء وإدارة املشاريع

3

مقرر اختياري ( 3من التخصص)

3

مقرر اختياري (من متطلبات اجلامعة)

3

مقرر اختياري (من اللكية)

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

لكية اهلندسة  -املمر  ،Hالغرفة ( H 111قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4173/4170 :
الربيد اإللكرتوينcivil@qu.edu.qa :
املوقع http://www.qu.edu.qa/engineering/academics/civil :
رئيس القسم
دمحم فاروق دمحم حسني

17

ARCT 411

ستوديو التصممي املعامري 5

5

ARCT 422

مناجه البحث يف العامرة

3

مقرر اختياري ( 4من التخصص)

3

مقرر اختياري (من متطلبات اجلامعة )

3

مقرر اختياري (من متطلبات اجلامعة )

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
التدريب العميل 2
 6أسابيع ARCT 500

17

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ARCT 510

ستوديو التصممي الشامل

6

ARCT 511

إعداد وبرجمة املرشوعات للخرجيني

2

مقرر اختياري (من متطلبات اجلامعة)

3

مقررات االختيارية املساندة

3

SOCI XXX

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

14

ARCT 512

مرشوع التخرج

4

ARCT 531

األخالقيات واملامرسة املهنية

3

مقرر اختياري (من اللكية)

3

مقرر اختياري (من متطلبات اجلامعة)

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

أستاذ دكتور
هشام عيد  ،أسامة عبيد ( رئيس جلنة تدقيق اجلودة واملناجه ) ،مورات
جوندوز  ،خلدون بين هاين.
أستاذ مشارك
دمحم األنصاري ،رياض الرعوش ،دمحم فاروق حسني ،اواكن سريين،
عالء اهلواري ،خالد صالح شعبان ،دمحم الشفيع ( منسق برناجم
الدراسات العليا ).
أستاذ مساعد
معر األنصاري ،حسن الدرمه ،نارص النعيمي ،خالد نايج ،وائل ابراهمي
النحال.

نبذة عن قسم الهندسة املدنية واملعمارية

السنة اخلامسة ( 27ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

أعضاء هيئة التدريس

13

قسم اهلندسة املدنية واملعامرية هو أحد األقسام الستة يف لكية اهلندسة
جبامعة قطر .ويلعب القسم دورًا أساسيًا يف منو وتمنية دولة قطر
ً
مستقبل ،خاصة يف ظل استضافة كأس العامل لكرة القدم ،الفيفا ،يف
عام  .2022ويقدم القسم حاليًا برناجمًا واحدًا هو اهلندسة املدنية للبنني،
والذي يركز عىل تطوير املعارف واملهارات الالزمة للعاملني يف اهلندسة
لتمتاىش مع احتياجات دولة قطر واخلطط املستقبلية للقرن الواحد
والعرشين.
ً
تأهيل
عملًا بأنه القسم الوحيد بدولة قطر الذي خيرج املهندسني املؤهلني
عاليًا لتلبية احتياجاهتا من ختصصات اهلندسة املدنية يف سوق العمل
احمللية .يعد برناجم اهلندسة املدنية الذي يقدمه القسم معمتدًا من
هيئة اعمتاد براجم اهلندسة والتكنولوجيا ( )ABETيف الواليات املتحدة
األمريكية (.)http://www.abet.org

بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية
أهداف البرنامج التعليمية
اإلجنازات املتوقعة من خرجيي باكلوريوس العلوم يف برناجم اهلندسة
املدنية يف جامعة قطر يه مكا ييل:
• سوف يمتكن اخلرجيون من تأسيس مسارات مهنية ناحجة يف جمال
اهلندسة املدنية بالقطاعات الصناعية ،واحلكومية ،واخلاصة ،واليت
تسامه يف تمنية الدولة واملنطقة ،وخارجها.
• سوف يسامه اخلرجيون بفعالية يف مهنة اهلندسة املدنية ويف املجمتع
من خالل اتقان مهارات التواصل ،وباستخدام املامرسات األخالقية،
ومتابعة التعمل مدى احلياة.
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متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

• سوف يوفر اخلرجيون للقطاعني العام واخلاص احللول املهنية واملبتكرة
ملشالك اهلندسة املدنية ولملشالك املتعددة التخصصات.
• سيمت إعداد اخلرجيني املؤهلني ملتابعة الدراسات املتقدمة إذا رغبوا يف
ذلك.

التخصص الرئيسي في الهندسة املدنية

مخرجات التعلم
سيكون خلرجيي قسم اهلندسة املدنية واملعامرية:
* القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
* القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
* القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
* القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية  ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
* القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام  ،وحتقيق
األهداف.
* القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.
* القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
يمتزي التطور الرسيع الذي تهشده دولة قطر حال ًيا بكون اهلندسة
والتكنولوجيا معوده الفقري الرئييس .ويلعب املهندسون املدنيون دورًا
هامًا مكتخصصني يف بناء البنية التحتية ،وبالتايل يكون هلم دور هام
يف هذا التطور .ومن خالل تقدمي برناجم اهلندسة املدنية الوحيد يف دولة
قطر ،يقدم القسم مسامهة رائدة مل يسبق هلا مثيل يف مجيع أنشطة
تطوير البىن التحتية املقامة يف قطر ،وذلك من خالل توفري اخلرجيني
واخلدمات االستشارية عالية اجلودة.

جيب عىل الطلبة اجتياز  131ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اهلندسة املدنية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  56ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مواد التخصص الرئييس التقنية
االختيارية
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف العلوم اإلضافية االختيارية
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات الربناجم برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم
االجمتاعية /السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب.
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية وذلك حسب القدرة االستيعابية للرباجم يف اللكية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
متطلبات الكلية ( 27ساعة معتمدة )
•  MATH 102التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 217الرياضيات لملهندسني
•  GENG 106برجمة احلاسب
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
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•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
•  GENG 111الرسومات اهلندسية

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)

متطلبات التخصص الرئيسي (  56ساعة معتمدة )
•  CVEN 210خصائص واختبار املواد
•  CVEN 212مياكنياك املوائع
•  CVEN 213عمل السكون
•  CVEN 214مياكنياك املواد
•  CVEN 220حتليل اهليالك
•  CVEN 230اهلندسة اجليوتقنية
•  CVEN 270املسوحات للتشييد
•  CVEN 320تصممي اخلرسانة املسلحة
•  CVEN 321حتليل املنشآت غري احملددة
•  CVEN 330هندسة األساسات 1
•  CVEN 340حتليل وتصممي األنمظة اهليدروليكية
•  CVEN 350اهلندسة البيئية
•  CVEN 360هندسة الطرق
•  CVEN 380هندسة البناء والتشييد
•  CVEN 381العقود واملواصفات ،واللواحئ احمللية
•  CVEN 399التدريب العميل
•  CVEN 401مرشوع تصممي اهلندسة املدنية 1
•  CVEN 402مرشوع تصممي اهلندسة املدنية 2
•  CVEN 420تصممي هيالك الصلب

الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

3

GENG 106

برجمة احلاسب

3

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

CHEM 101

الكميياء العامة 1

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

ENGL 203

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات
االختيارية من القامئة التالية:
•  CVEN 422تصممي املنشآت اخلرسانية املسلحة
•  CVEN 423موضوعات خمتارة يف تصممي األبنية
•  CVEN 424حتليل مصفوفة البناء
•  CVEN 430اهلندسة التأسيسية 2
•  CVEN 431التصممي اهلنديس التقين
•  CVEN 442موضوعات خمتارة يف املوارد املائية
•  CVEN 453موضوعات خمتارة يف اهلندسة البيئية
•  CVEN 460مواد وتصممي األرصفة
•  CVEN 461هندسة املرور
•  CVEN 462موضوعات خمتارة يف هندسة املواصالت
•  CVEN 463هندسة مسارات السكك احلديدية
•  CVEN 481ختطيط وجدولة املرشوع
•  CVEN 482موضوعات خمتارة يف اهلندسة واإلدارة

3
1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

MATH 102
PHYS 191

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

16
3
3
3

PHYS 192

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

1

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

GENG 111

الرسومات اهلندسية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

MATH 211

حساب التفاضل والتاكمل 3

PHYS 193

الفزيياء العامة للهندسة 2

العلوم االختيارية اإلضافية للتخصص الرئيسي (  3ساعات
معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف املقررات
االختيارية من القامئة التالية:
•  BIOL 101عمل األحياء 1
•  GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  MARS 101مقدمة يف علوم البحار

3

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

CVEN 210

خصائص واختبار املواد

3

CVEN 213

عمل السكون

3
18

MATH 217

الرياضيات لملهندسني

3

CVEN 214

مياكنياك املواد

3

CVEN 230

اهلندسة اجليوتقنية

3

CVEN 220

حتليل اهليالك

3

CVEN 212

مياكنياك املوائع

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس
 -علوم

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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3

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

18

قسم الهندسة الكيميائية

السنة الثالثة ( 39ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

CVEN 320

تصممي اخلرسانة املسلحة

3

GENG 300

األساليب العددية

3

لكية اهلندسة  -املمر  ،Gغرفة ( G118قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4134/4130 :
الربيد اإللكرتوين che@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/engineering/academics/chemical :

CVEN 321

حتليل املنشآت غري احملددة

3

CVEN 330

هندسة األساسات 1

3

CVEN 270

املسوحات للتشييد

3

رئيس القسم
ماجدة خريشة

CVEN 340

حتليل وتصممي األنمظة اهليدروليكية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

GENG 360

االقتصاد اهلنديس

3

CVEN 350

اهلندسة البيئية

3

CVEN 360

هندسة الطرق

3

CVEN 380

هندسة البناء والتشييد

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

متطلب عام اختياري*

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
صيف

18

CVEN 399

التدريب العميل

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18
3
3

السنة الرابعة ( 26ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر
CVEN 420

تصممي هيالك الصلب

3

ARAB 100

لغة عربية 1

3

CVEN 401

مرشوع تصممي اهلندسة املدنية 1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

2

14

CVEN 381

العقود واملواصفات ،واللواحئ احمللية

3

CVEN 402

مرشوع تصممي اهلندسة املدنية 2

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

متطلب عام اختياري*

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

12

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية و 3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
رمضان كهرمان ،إبراهمي أبو الريش ،شاهني عبد احلافظ احملتسب،
حازم قبالوي ،فارس عبدالوايل املومين ،ماجدة خريشة
أستاذ مشارك
دمحم املري ،فدوى اجلاك
أستاذ مساعد
دمحم صاحل ،أناند كومار ،عيىس إمساعيل املصلح ،راهيل رامباي
بوسال ،سعد الصيحب

نبذة عن قسم الهندسة الكيميائية
يضم قسم اهلندسة الكمييائية يف جامعة قطر  13من أعضاء هيئة
التدريس املؤهلني تأهي ً
ال عاليًا و 7من مساعدي التدريس .ويمتتع القسم
بعالقة معل هامة مع الصناعة احمللية ،واليت تدمع برناجم اهلندسة
الكمييائية بعدة طرق ،مبا يف ذلك مناصب كريس األستاذية ،وتدريب
الطلبة ،واحملارضات ،ومشاريع التخرج املستندة للصناعة ،ومسابقة
جائزة تصممي املصانع.
وقد حقق قسم اهلندسة الكمييائية جناحًا كبريًا يف جذب المتويل للبحوث
من صندوق قطر للبحوث الوطنية ومن الصناعات احمللية من أجل بناء
حمفظة مؤثرة لملشاريع البحثية اهلامة وطن ًيا .وتمت حماذاة األولويات
البحثية لقسم اهلندسة الكمييائية مع األولويات الوطنية لدولة قطر من
حيث موضوعات البحوث .هذه األولويات يه متوافقة مع خربات أعضاء
هيئة التدريس ،والتمنية الخشصية يف جماالت معاجلة املياه ،وإدارة املواد
الكربونية ،واملعاجلة البيولوجية للرتبة ،والغاز الطبييع ،ومعاجلة املواد
اهليدروكربونية ،وحتلية املياه ،وأنمظة األغشية وهندسة املواد .ويتجاوز
مستوى المتويل حاليا  42مليون دوالر أمرييك من صندوق قطر للبحوث
الوطنية حتت خمططات برناجم األولويات الوطنية للبحث العيمل وبرناجم
خربة األحباث للطلبة اجلامعيني ،والصناعة ،لدمع أنشطهتم البحثية
وتدريب الطلبة اجلامعيني يف أساليب البحث .ويمتتع طالب الباكلوريوس
بدمع ملحوظ من أعضاء هيئة التدريس الناشطني يف البحث من خالل
مشاريع برناجم خربة األحباث للطلبة اجلامعيني.
برناجم اهلندسة الكمييائية الذي يقدمه القسم معمتد من هيئة اعمتاد
براجم اهلندسة والتكنولوجيا ( )ABETيف الواليات املتحدة األمريكية
(.)http://www.abet.org
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بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

أهداف البرنامج التعليمية
سيمتكن خرجيو برناجم اهلندسة الكمييائية يف جامعة قطر من التايل:
 .1ممارسة مهارات اهلندسة الكمييائية يف الوظائف ذات العالقة
باهلندسة الكمييائية ،مبا يف ذلك معاجلة املواد اهليدروكربونية،
والطاقة وحتلية املياه ،واهليائت احلكومية.
 .2القيام بدور نشط واملشاركة يف تطورمه املهين املسمتر ،مبا يف ذلك
الدراسات العليا حني يتعلق ذلك بأهداف مساراهتم املهنية.
 .3احلفاظ عىل املعايري األخالقية واملهنية يف حياهتم العملية.

التخصص الرئيسي في الهندسة الكيميائية
جيب عىل الطلبة اجتياز  131ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اهلندسة الكمييائية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  59ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مواد التخصص الرئييس االختيارية

مخرجات التعلم
سيكون لدى خرجيي برناجم اهلندسة الكمييائية يف جامعة قطر ما ييل::
* القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
* القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
* القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
* القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
* القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام ،وحتقيق
األهداف.
* القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.
* القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
تتوفر لدي خرجيي برناجم اهلندسة الكمييائية مجموعة واسعة من الفرص
الوظيفية يف جمال الغاز والبرتوكمياويات ،وحتلية املياه ،وتوليد الطاقة،
وقطاعات معاجلة املياه واألنمظة البيئية ،ويف القطاعات احلكومية .وميكن
للخرجييني ً
أيضا متابعة الدراسات العليا يف اهلندسة الكمييائية أو
املجاالت ذات الصلة.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية وذلك حسب القدرة االستيعابية للرباجم يف اللكية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ( 12ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب  3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب.
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
متطلبات الكلية ( 27ساعة معتمدة )
•  MATH 102التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 217الرياضيات لملهندسني
•  GENG 106برجمة احلاسب
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
•  GENG 231علوم املواد
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متطلبات التخصص الرئيسي (  59ساعة معتمدة )
•  CHEM 102الكميياء العامة 2
•  CHEM 104الكميياء التجريبية العامة 2
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
•  CHEM 241الكميياء الفزييائية 1
•  CHEM 242الكميياء الفزييائية التجريبية 1
•  CHEM 341الكميياء الفزييائية 2
•  CHME 201مقدمة يف اهلندسة الكمييائية 1
•  CHME 202مقدمة يف اهلندسة الكمييائية 2
•  CHME 212الدينامياك احلرارية للهندسة الكمييائية 1 2
•  CHME 213مياكنياك ا املوائع
•  CHME 311انتقال احلرارة
•  CHME 312الدينامياك احلرارية للهندسة الكمييائية 2
•  CHME 313انتقال الكتلة 1
•  CHME 314هندسة التفاعالت الكمييائية
•  CHME 315انتقال الكتلة 2
•  CHME 324خمترب مياكنياك املوائع وانتقال احلرارة
•  CHME 325خمترب العمليات املوحدة
•  CHME 327أساليب احلاسب يف اهلندسة الكمييائية
•  CHME 399التدريب العميل
•  CHME 405العمليات الصناعية الكميائية
•  CHME 421مرشوع تصممي للتخرج 1
•  CHME 422مرشوع تصممي للتخرج 2
•  CHME 423ضبط العمليات
•  CHME 426خمترب هندسة التفاعالت والتحمك يف العمليات

اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية
السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر
ENGL 202

خريف

ARAB 100
MATH 101
CHEM 101

عنوان املقرر
لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

لغة عربية 1

حساب التفاضل والتاكمل 1
الكميياء العامة 1

3
3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

GENG 106

برجمة احلاسب

3

ENGL 203
MATH 102
PHYS 191
PHYS 192
CHEM 102

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

فزيياء عامة معلية للهندسة 1
الكميياء العامة 2

16
3
3
3
1
3

CHEM 104

الكميياء التجريبية العامة 2

1

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف املقررات
االختيارية من القامئة التالية:
•  CHME 413منذجة وحمااكة العمليات
•  CHME 431معليات تكرير البرتول
•  CHME 433تكنولوجيا البرتوكمياويات
•  CHME 435هندسة املركبات الكمييائية (البولمير)
•  CHME 445حتلية املياه
•  CHME 451مدخل إىل هندسة الغاز الطبييع
•  CHME 454معاجلة الغاز الطبييع
•  CHME 455مقدمة يف هندسة الكميياء احليوية
•  CHME 458أمان العمليات ومنع املخاطر
•  CHME 462ماكحفة التلوث
•  CHME 464معاجلة املياه العادمة
•  CHME 466موضوعات خاصة يف اهلندسة الكمييائية 1
•  CHME 467موضوعات خاصة يف اهلندسة الكمييائية 2
•  CHME 470أساسيات هندسة البرتول
•  CHME 474تصممي املعدات الصناعية
•  CHME 477تاكمل العمليات
•  CHME 486هندسة التآلك
•  CHME 488األحباث اجلامعية

3
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

الساعات
املعتمدة

17

السنة الثانية ( 35ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر
MATH 211

خريف

ربيع

PHYS 193

عنوان املقرر
حساب التفاضل والتاكمل 3

الفزيياء العامة للهندسة 2

3
3

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

1

CHEM 209

أساسيات الكميياء العضوية

3

CHEM 241

الكميياء الفزييائية 1

3

CHEM 242

الكميياء الفزييائية التجريبية 1

1

CHME 201

مقدمة يف اهلندسة الكمييائية 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17

CHEM 341

الكميياء الفزييائية 2

3

GENG 300

األساليب العددية

3

CHME 202

مقدمة يف اهلندسة الكمييائية 2

3

CHME 212

الدينامياك احلرارية للهندسة الكمييائية 1

3

CHME 213

مياكنياك املوائع

3

DAWA111

الثقافة اإلسالمية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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الساعات
املعتمدة
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قسم علوم وهندسة احلاسب

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

MATH 217

الرياضيات لملهندسني

3

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

CHME 311

انتقال احلرارة

3

CHME 312

الدينامياك احلرارية للهندسة الكمييائية 2

3

CHME 313

انتقال الكتلة 1

3

CHME 324

خمترب مياكنياك املوائع وانتقال احلرارة

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

16

أستاذ دكتور
جهاد اجلعم ،عيل اجلوة ،قتيبة ملويح ،عبدالعزيز بوراس ،حمسن
غزياين  ،عباس معرية

GENG 231
GENG 360

االقتصاد اهلنديس

3

CHME 314

هندسة التفاعالت الكمييائية

3

CHME 315

انتقال الكتلة 2

3

CHME 325

خمترب العمليات املوحدة

1

أستاذ مشارك
مسية املعاضيد ،دمحم صاحل ،أويس قداوي ،معرو دمحم ،خالد شعبان،
طارق الفويل ،خالد خان ،تامر السيد.

CHME 327

أساليب احلاسب يف اهلندسة الكمييائية

1

متطلب عام اختياري*

3

أستاذ مساعد
دمحم املري ،عبد الكرمي الرايض ،أسامة احلليب ،امين محمود دمحم
محمود اربد ،نوره فطيس ،عبداهلل خالد العيل ،نور املعاضيد ،عبدالعزيز
خالد العيل ،وحضه لبده

CHME 399

التدريب العميل

17
3
3

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

CHME 421

مرشوع تصممي للتخرج 1

3

CHME 423

ضبط العمليات

3

CHME 405

العمليات الصناعية الكميائية

2

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

أعضاء هيئة التدريس

علوم املواد

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رئيس القسم
مسية املعاضيد

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
صيف

الساعات
املعتمدة

لكية اهلندسة  -ممر  ،Eغرفة ( E103قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4244/4240 :
الربيد اإللكرتوينcs@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/engineering/academics/computer :

14

CHME 422

مرشوع تصممي للتخرج 2

3

CHME 426

خمترب هندسة التفاعالت والتحمك يف العمليات

1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

متطلب عام اختياري*

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

13

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية و 3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

نبذة عن قسم علوم وهندسة احلاسب
يركز برناجم علوم احلاسب عىل أساليب معاجلة املعلومات ونظرية
احلوسبة ولغات الربجمة وتصممي وتطوير براجم احلاسب ملجموعات
متنوعة من أنمظة المكبيوتر ،وتنظمي البيانات يف قواعد البيانات بأنواع
وأجحام خمتلفة ،باإلضافة إىل تطوير تطبيقات اإلنرتنت واألجهزة الذكية.
ويمتتع خرجيو الربناجم مبهارات متنوعة متكهنم من العمل بكفاءة يف
جماالت خمتلفة وإجياد حلول مبتكرة لملشكالت الصعبة واليت تؤثر عىل
جممتعنا وحياتنا اليومية .حيث ميكهنم فهم وتصممي وتطبيق واستخدام
وإدارة نظم احلاسب بكفاءة .ويطور هذا الربناجم قدرة الطلبة عىل متابعة
اهمتامات متعددة يف جماالت خمتلفة من علوم احلاسب واملجاالت
األخرى ذات الصلة .وقد بدأ برناجم علوم احلاسب يف جامعة قطر ألول
مرة عام  ،1989كأول برناجم أاكدميي مينح درجة الباكلوريوس يف جمال
احلاسب يف دولة قطر .ويشارك طلبة الربناجم يف مجموعة كبرية من
أنشطة البحث والتعمل اليت تغيط مجيع جماالت علوم احلاسب .ويمشل
ذلك العمل يف جماالت مثل هندسة الربجميات ،وتصممي وتطوير قواعد
البيانات ،الشباكت واحلوسبة النقالة ونظم اإلنرتنت وغريها الكثري.
وينهتي الربناجم مبرشوع تصممي ملدة عام لتطوير وتصممي نظام جديد
لملساعدة يف حل املشكالت احلقيقة باستخدام التكنولوجيا الناشئة.
يركز ختصص هندسة احلاسب عىل تصممي وتطوير نظم وأجهزة
احلاسب .وجيمع هندسة احلاسب بني مهارات اهلندسة الكهربائية ،وعلوم
احلاسب ،والرياضيات ،ويطبقها يف جماالت مثل الشباكت وإيصال
البيانات ،واألجهزة ،وأمتته النظم الذكية .وقد بدأ برناجم هندسة احلاسب
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يف جامعة قطر ألول مرة يف عام  .2002وخرجيو هذا الربناجم مطلوبون
من قبل قطاع الصناعة واجلهات احلكومية واملؤسسات األاكدميية يف
قطر .ويمتتع الطلبة بالقدرة الاكملة عىل العمل بكفاءة يف قطاعات خمتلفة
وجماالت متعددة مثل االتصاالت والنفط والغاز والتصنيع .ويشارك طالب
هندسة احلاسب يف مجموعة واسعة من أنشطة البحث والتعمل مع الرتكزي
عىل هندسة وتنظمي احلاسب واملعاجلات الصغرية واحلوسبة املدجمة
وتصممي الشباكت واألجهزة وتصممي واجهات الرباجم واالتصاالت
الالسلكية .ويمت تتوجي هذه التجربة التعلميية من خالل مرشوع التخرج
حيث يمت تشكيل فرق لتصممي وهندسة نظم جديدة لألجهزة والربجميات
باستخدام أحدث التقنيات من الروبوتات والنظم املوزعة وتصممي الدوائر
وتصممي الشباكت والنظم املدجمة ملعاجلة املشكالت يف أرض الواقع.
برناجم هندسة المكبيوتر الذي يقدمه القسم معمتد من هيئة اعمتاد براجم
اهلندسة والتكنولوجيا  )ABET) http://www.abet.orgيف الواليات
املتحدة األمريكية ،وبرناجم علوم المكبيوتر معمتد من هيئة اعمتاد الرباجم
احلاسوبية .)ABET) http://www.abet.org

بكالوريوس العلوم في هندسة احلاسب
أهداف البرنامج التعليمية
هدف التخصص الرئييس هو أن يتخرج طالب يكونون قادرين عىل
حتقيق غالبية ما ييل:
 .1إنشاء مسار مهين ناحج يف جمال احلاسب أو اهلندسة يف جمال
الصناعة أو الوظائف احلكومية مبا من شأنه دفع جعلة التمنية
االقتصادية يف البالد واملنطقة ،وخارجها.
 .2خدمة الصناعة واحلكومة من خالل املسامهة مهنيًا يف املساعدة يف
حل املشالك املتعددة التخصصات والتحسني.
 .3املسامهة بفعالية يف جمال احلوسبة أو اهلندسة من خالل تعزيز
التفاعل الف ّعال واملامرسات األخالقية ،ومهارات االتصال ،وذلك أثناء
مواصلة التعلمي من خالل التعمل مدى احلياة.
 .4متابعة الدراسات املتقدمة إذا رغبوا يف ذلك.

* القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
يقوم مهندسو احلاسب بالبحث والتخطيط وتصممي وتطوير وتعديل وتقيمي
ودجم أنمظة احلاسب واالتصاالت .واألمثلة عىل أرباب العمل احملمتلني
يه الرشاكت املصنعة ألجهزة احلاسب واالتصاالت السلكية والالسلكية،
ومقديم خدمات االتصاالت ،ورشاكت االستشارات وتكنولوجيا
املعلومات ،واهليائت احلكومية ،واملؤسسات التعلميية والبحثية ،وإدارات
تكنولوجيا املعلومات يف مجيع أحناء القطاعني اخلاص والعام .وبعض
املناصب املهنية هلندسة احلاسب يه مهندس مكبيوتر ،أو مهندس
االتصاالت السلكية والالسلكية ،أو مممص الدوائر الكهربائية ،أو مهندس
األجهزة ،أو مهندس الشباكت ،أو مهندس النظم ،أو مهندس البحوث ،أو
مهندس االتصاالت الالسلكية.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام
يف الهشادة الثانوية واجتياز املقابلة الخشصية .الطلبة الذين مل حيصلوا
عىل متوسط القبول املطلوب يف هشادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا جيوز
قبوهلم عندما تحمس قدرة الربناجم بقبول مكية أكرث من الطلبة ،برشط
أن حيققوا درجة عن  61يف التوفل عىل اإلنرتنت ( )iBTأو أعىل ،فضال
عن حتقيق  550أو أعىل يف جزء الرياضيات من اختبار  SAT Iالدويل
ويجسلوا ما معدله  75%أو أعىل يف مقررات الرياضيات والعلوم.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

مخرجات التعلم
حبلول موعد التخرج  ،سيكون لدى الطالب :
* القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
* القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
* القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
* القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية  ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
* القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام  ،وحتقيق
األهداف.
* القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز مجيع متطلبات الربناجم
التأسييس أو حتقيق متطلبات الكفاءة يف اجلامعة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في هندسة احلاسب
جيب عىل الطلبة اجتياز  128ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص هندسة احلاسب ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  53ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات مرشوع التخرج
• ما ال يقل عن  12ساعات معمتدة متطلبات التخصص الرئييس
االختيارية
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
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•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

•  CMPE 457شباكت اتصال البيانات واحلاسب
•  CMPE 462واجهة احلاسب
•  CMPE 476معاجلة اإلشارات الرمقية

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية.

متطلبات مشروع التخرج (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من حقيبة
مرشوع التخرج هلندسة احلاسب أو من حقيبة
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات
مرشوع التخرج هلندسة احلاسب ( 6ساعات معمتدة)
•  CMPE 498مرشوع التصممي 1
•  CMPE 499مرشوع التصممي 2
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات ( 6ساعات معمتدة)
 GENG 498مرشوع خترج متعدد التخصصات 1
 GENG 499مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب.
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل .1
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
متطلبات الكلية ( 24ساعة معتمدة )
•  MATH 102التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 217الرياضيات لملهندسني
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
•  ELEC 201الدوائر الكهربائية
متطلبات التخصص الرئيسي (  53ساعة معتمدة )
•  ELEC 231أساسيات اإللكرتونيات
•  ELEC 351اإلشارات والنظم
•  CMPS 151مفاهمي الربجمة
•  CMPS 205اهليالك املنفصلة للحوسبة
•  CMPS 251الربجمة املتقدمة
•  CMPE 261تصممي املنطق الرمقي
•  CMPE 263هندسة احلاسب وتنظميه 1
•  CMPS 303هيالك البيانات
•  CMPE 355شباكت اتصال البيانات واحلاسب 1
•  CMPE 363هندسة احلاسب وتنظميه 2
•  CMPE 364تصممي املعاجلات الدقيقة
•  CMPE 370تطبيقات معلية هلندسة احلاسب
•  CMPS 405أنمظة التشغيل
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مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعات معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعات معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية وذلك بأخذ  3ساعات معمتدة من
املجموعة االختيارية املشرتكة ،وأخذ بقية الساعات املعمتدة املطلوبة من
املجموعة الفرعية االختيارية هلندسة احلاسب
اجملموعة الفرعية االختيارية املشتركة ( 3 - 0ساعات معتمدة )
ميكن للطالب أخذ أكرث من  3ساعات معمتدة من القامئة التالية من
املقررات:
•  CMPS 312تطوير تطبيقات اهلاتف
•  CMPS 385أمن احلاسب
•  CMPE 488الشباكت والتطبيقات الالسلكية
•  CMPE 480رؤية احلاسب
اجملموعة الفرعية االختيارية لهندسة احلاسب ( 12 - 9ساعات
معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9إىل  12ساعات معمتدة من
املقررات التالية:
•  CMPE 399التدريب العميل
•  CMPE 470تنظمي احلاسب احلديث
•  CMPE 471موضوعات خمتارة يف هندسة احلاسب
•  CMPE 474الشباكت العصبية االصطناعية
•  CMPE 481المنذجة واحملااكة لألنمظة الرمقية
•  CMPE 482الشباكت املتعددة الوسائط
•  CMPE 483مقدمة يف الروبوتات
•  CMPE 485أساسيات معاجلة الصور الرمقية
•  CMPE 487التصممي املشرتك لربجميات األجهزة
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السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي
خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

CHEM 101

الكميياء العامة 1

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

الساعات
املعتمدة
3

CHEM 103
CMPS 151

مفاهمي الربجمة

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

ENGL 203
MATH 102
PHYS 191

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

PHYS 192

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

خريف

3

الكميياء التجريبية العامة 1

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

الفصل
الدراسي

3

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

السنة الثالثة ( 32ساعة معتمدة)

CMPS 405

أنمظة التشغيل

4

MATH 217

الرياضيات لملهندسني

3

تطبيقات معلية هلندسة احلاسب

1

4

15

16

CMPE 457

شباكت اتصال البيانات واحلاسب 2

3

3

CMPE 364

تصممي املعاجلات الدقيقة

4

GENG 360

االقتصاد اهلنديس

3

3

CMPE 476

معاجلة اإلشارات الرمقية

4

1

GENG 300

األساليب العددية

3

ربيع

3

CMPS 251

الربجمة املتقدمة

4

CMPS 205

اهليالك املنفصلة للحوسبة

3
17

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

CMPE 261

تصممي املنطق الرمقي

4

الفصل
الدراسي

PHYS 193

الفزيياء العامة للهندسة 2

3

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

CMPE 498
أو
GENG 498

مرشوع التصممي 1

أو
مرشوع خترج متعدد التخصصات 1

17

الساعات
املعتمدة
3

واجهة احلاسب

3

1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

MATH 211

حساب التفاضل والتاكمل 3

3

ARAB 100

لغة عربية 1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

3

ELEC 201

الدوائر الكهربائية

متطلب عام اختياري *

3

3

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ربيع

CMPE 363

هندسة احلاسب وتنظميه 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 33ساعة معتمدة)

خريف

CMPE 355

شباكت اتصال البيانات واحلاسب 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

CMPE 370

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17

ELEC 351

اإلشارات والنظم

3

ELEC 231

أساسيات اإللكرتونيات

3

CMPS 303

هيالك البيانات

4

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

CMPE 263

هندسة احلاسب وتنظميه 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

CMPE 462

ربيع

CMPE 499
أو
GENG 499
DAWA 111

16

مرشوع التصممي 2

أو
مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

15
3

الثقافة اإلسالمية

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية و 3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
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بكالوريوس العلوم في علوم احلاسب
أهداف البرنامج التعليمية
اإلجنازات املتوقعة من خرجيي برناجم العلوم يف علوم احلاسب يف
جامعة قطر:
• تأسيس مسارات مهنية للحوسبة الناحجة يف جمال األمعال التجارية،
والصناعة ،و/أو احلكومة مبا من شأنه أن يهسم يف التمنية االقتصادية
للبلد ،واملنطقة ،وخارجها.
• تطبيق التصاممي التحليلية ومهارات التنفيذ لصياغة وإجياد حلول
احلوسبة املبتكرة ،واألمعال التجارية ،واملشالك متعددة التخصصات.
• املسامهة بشلك فعال يف املجمتع ويف مهنة احلوسبة من خالل تعزيز
التفاعل الفعال واملامرسات األخالقية ،ومهارات االتصال ،يف الوقت الذي
يواصلون التعلمي هبدف التعمل مدى احلياة.
• يمت إعداد اخلرجيني املؤهلني ملتابعة الدراسات العليا إذا رغبوا يف ذلك.
مخرجات التعلم
حبلول موعد التخرج  ،سيكون بإماكن الطالب :
حتليل مشلكة معقدة متعلقة باحلوسبة وتطبيق مبادئ احلوسبة وغريها
من التخصصات ذات الصلة لتحديد احللول.
تصممي وتنفيذ وتقيمي احللول القامئة عىل احلوسبة لتلبية مجموعة معينة
من متطلبات احلوسبة يف سياق ختصص الربناجم.
التواصل الفعال يف مجموعة متنوعة من السياقات املهنية.
التعرف عىل املسؤوليات املهنية وإصدار أحاكم مستنرية يف ممارسة
احلوسبة استنادًا إىل املبادئ القانونية واألخالقية.
العمل بفاعلية كعضو أو قائد فريق مشارك يف أنشطة مناسبة لتخصص
الربناجم.
احلضور
الفرص
علوم احلاسب يه حقل متعدد ج ًدا ،وبالتايل ،يعيط هذا الربناجم
للخرجيني مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية املمتزية .وهناك إقبال كبري
عىل خرجيي علوم احلاسب من مجيع أنواع الصناعات تقري ًبا ،مبا يف
ذلك النفط والغاز ،واالتصاالت ،واإلعالم ،واألمن ،والطب ،وغريها يف قطر
واملنطقة ،وخارجها .ومن األمثلة عىل املناصب املهمة يف علوم احلاسب:
مهندس الربجميات ،مسؤول النظام ،مطور التطبيقات ،مربجم النظم ،حملل
النظم ،أخصايئ أمن تكنولوجيا املعلومات ،مدير الشبكة ،مسؤول قاعدة
البيانات ،استشاري تكنولوجيا املعلومات ،أخصايئ الوسائط املتعددة
ومدير نظام االنرتنت.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط
واملستندات املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من
التحصيل العام يف الهشادة الثانوية واجتياز املقابلة الخشصية .الطلبة
الذين مل حيصلوا عىل متوسط القبول املطلوب يف هشادة الثانوية العامة
أو ما يعادهلا جيوز قبوهلم عندما تحمس قدرة الربناجم بقبول مكية أكرث
من الطلبة ،برشط أن حيققوا درجة عن  61يف التوفل عىل اإلنرتنت ()iBT
أو أعىل ،فضال عن حتقيق  550أو أعىل يف جزء الرياضيات من اختبار
 SAT Iالدويل ويجسلوا ما معدله  75%أو أعىل يف مقررات الرياضيات
والعلوم.

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب عىل املتقدمني اجتياز مجيع متطلبات الربناجم
التأسييس أو حتقيق متطلبات الكفاءة يف اجلامعة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في علوم احلاسب
جيب عىل الطلبة اجتياز  120ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص علوم احلاسب ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة من متطلبات اللكية.
• ما ال يقل عن  43ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات مرشوع التخرج
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مواد التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة من املقررات اإلجبارية اإلضافية.
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة (  15ساعة معتمدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات معتمدة)
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف املجموعة
الفرعية لتارخي قطر واخلليج
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من مقررات الربناجم التأسييس
اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب ،عدا املجموعة الفرعية لتارخي
قطر واخلليج.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/
الرياضيات
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  6ساعات معتمدة )
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
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•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل

2

متطلبات الكلية ( 21ساعة معتمدة )
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
متطلبات التخصص الرئيسي (  43ساعة معتمدة)
•  CMPS 151مفاهمي الربجمة
•  CMPS 200أخالقيات احلاسب
•  CMPS 205اهليالك املنفصلة للحوسبة
•  CMPS 251الربجمة املتقدمة
•  CMPE 263هندسة احلاسب وتنظميه 1
•  CMPS 303هيالك البيانات
•  CMPS 310هندسة الربجميات
•  CMPS 323تصممي وحتليل اخلوارزميات
•  CMPS 350أساسيات تطوير تطبيقات الويب
•  CMPS 351أساسيات نظم قواعد البيانات
•  CMPE 353تراسل البيانات وشباكت احلاسوب 1
•  CMPS 385أمن احلوسبة
•  CMPS 405أنمظة التشغيل

•  CMPS 433أنمظة الوسائط املتعددة
•  CMPS 434تصممي وتطوير االلعاب
•  CMPS 445بناء املرتمجات
•  CMPS 451نظم إدارة قواعد البيانات
•  CMPS 453استخراج البيانات
•  CMPS 465األنمظة املوازية واملوزعة
•  CMPS 466اسرتجاع املعلومات
•  CMPE 480رؤية احلاسب
•  CMPE 488الشبكة والتطبيقات الالسلكية
•  CMPS 497موضوعات خاصة يف احلوسبة
متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة (  5ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  5ساعات معمتدة يف املقررات
اإلضافية املطلوبة ،مبا يف ذلك:
•  MAGT 101مبادئ اإلدارة
•  CMPS 307مدخل إىل إدارة املشاريع وريادة األمعال
اخلطة الدراسية

برنامج بكالوريوس العلوم في علوم احلاسب

السنة األولى ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

CHEM 101

الكميياء العامة 1

MATH 101

متطلبات مشروع التخرج (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من حقيبة
مرشوع التخرج لعلوم احلاسب أو من حقيبة
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات
مرشوع التخرج لعلوم احلاسب ( 6ساعات معمتدة)
•  CMPS 493مرشوع التخرج 1
•  CMPS 499مرشوع التخرج 2
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات ( 6ساعات معمتدة)
•  GENG 498مرشوع خترج متعدد التخصصات 1
•  GENG 499مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

خريف

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

CHEM 103
CMPS 151

مفاهمي الربجمة

3

متطلب عام اختياري *

3

MATH 102
PHYS 191

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

16
3
3
3

PHYS 192

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

1

CMPS 251

الربجمة املتقدمة

4

CMPS 205

اهليالك املنفصلة للحوسبة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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3

الكميياء التجريبية العامة 1

ENGL 203

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مقررات
التخصص الرئييس االختيارية بالقامئة التالية:
•  CMPS 312تطوير تطبيقات اهلاتف
•  CMPS 356تطوير برجميات لتطبيقات األمعال
•  CMPS 360أساسيات علوم البيانات
•  CMPS 373جرافيك احلاسب
•  CMPS 393المنذجة واحملااكة
•  CMPS 399التدريب العميل
•  CMPS 403الذاكء االصطنايع

3

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة
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السنة الثانية ( 31ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

CMPS 200

أخالقيات احلاسوب

1

CMPS 303

هيالك البيانات

4

PHYS 193

الفزيياء العامة للهندسة 2

3

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

1

MATH 231

اجلرب اخليط

3

ARAB 100

لغة عربية 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الرابعة ( 23ساعة معتمدة)

خريف

CMPS 323
CMPS 351

أساسيات نظم قواعد البيانات

4

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

CMPE 263

هندسة احلاسب وتنظميه 1

ARAB 200

لغة عربية 2

خريف

3

ربيع

مقدمة يف إدارة املشاريع وريادة األمعال

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

ربيع

MAGT 101

مرشوع التخرج 2

أو

18
3

مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

مبادئ اإلدارة

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

3

متطلب عام اختياري *

3

16

رمز املقرر

عنوان املقرر

CMPE 355

شباكت اتصال البيانات واحلاسب 1

4

GENG 300

األساليب العددية

3

CMPS 405

أنمظة التشغيل

4

CMPS 350

أساسيات تطوير تطبيقات الويب

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17

CMPS 385

أمن احلوسبة

3

CMPS 411

هندسة الربجميات

4

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

متطلب عام اختياري *

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

أو
مرشوع خترج متعدد التخصصات 1

3

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

CMPS 307

CMPS 499
أو
GENG 499

السنة الثالثة ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

CMPS 493
أو
GENG 498

مرشوع التخرج 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

تصممي و حتليل اخلوارزميات

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

16

239
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التخصص الفرعي في علوم احلاسب ( 24ساعة معتمدة)

قسم الهندسة الكهربائية

جيب عىل الطلبة اجتياز  24ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
التخصص الفريع ىف علوم احلاسب ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  21ساعة معمتدة يف مواد التخصص الفريع اإلجبارية
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف مواد التخصص الفريع االختيارية

لكية اهلندسة  -ممر  ،Fغرفة ( F126قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4204/4200 :
الربيد اإللكرتوينelectrical@qu.edu.qa :
املوقع http://www.qu.edu.qa/engineering/academics/electrical :

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية ( 21ساعة معتمدة)
•  CMPS 151مفاهمي الربجمة
•  CMPS 205اهليالك املنفصلة للحوسبة
•  CMPS 251الربجمة الاكئنية
•  CMPS 303هيالك البيانات
•  CMPS 350أساسيات تطوير تطبيقات الويب
•  CMPS 351أساسيات نظم قواعد البيانات
متطلبات التخصص الفرعي االختيارية ( 3ساعة معتمدة)
•  CMPS 310هندسة الربجميات
•  CMPS 312تطوير تطبيقات اهلاتف
•  CMPS 323تصممي وحتليل اخلوارزميات
•  CMPS 356تطوير برجميات لتطبيقات األمعال
•  CMPS 360أساسيات علوم البيانات
•  CMPS 373جرافيك احلاسب
•  CMPS 385أمن احلاسب
•  CMPS 393المنذجة واحملااكة
•  CMPS 403الذاكء االصطنايع
•  CMPS 405أنمظة التشغيل
•  CMPS 433أنمظة الوسائط املتعددة
•  CMPS 434تصممي وتطوير االلعاب
•  CMPS 445بناء املرتمجات
•  CMPS 451نظم إدارة قواعد البيانات
•  CMPS 453استخراج البيانات
•  CMPS 465األنمظة املوازية واملوزعة
•  CMPS 466اسرتجاع املعلومات
•  CMPS 497موضوعات خاصة يف احلوسبة

رئيس القسم
نارص العامدي
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
حمي الدين بنعامر ،األزهر بن إبراهمي ،عادل القصطيل ،مصطىف
سرياكن كريانياز ،رضا مهيال ،فريد التوايت
أستاذ مشارك
راشد العامري  ،امحد مسعود ،عاطف إقبال ،مازن حسنة ،نزار باراه،
نارص العامدي ،تامر خطاب ،فيصل بن يس عيل ،نادر مسكني.
أستاذ مساعد
دمحم اهليمت ،دمحم النعيمي ،حسن مهرجريدي

نبذة عن قسم الهندسة الكهربائية
باكلوريوس العلوم يف اهلندسة الكهربائية هو برناجم مدته أربع سنوات
متاح للطالب من البنني والبنات عىل حد سواء .وحيقق الربناجم توازنًا
بني النظرية واملعرفة العملية ومهارات استخدام األجهزة والربجميات من
خالل هيلكه الراخس .مكا يعزز الربناجم الويع بالقضايا االجمتاعية
والثقافية واألخالقية مع الفهم اجليد لدور اهلندسة يف املجمتع .باإلضافة
إىل مقررات اهلندسة الكهربائية اليت تعترب متطلبات أساسية ،يحمس
الربناجم للطالب باالختيار من بني عدد كبري من مقررات التخصص
الرئييس االختيارية واليت تغيط جماالت اهلندسة الكهربائية التالية:
معاجلة اإلشارات واالتصاالت ،اهلندسة الطبية احليوية ،نظم الطاقة
واآلالت ،واإللكرتونيات الصناعية والتحمك .ويمت تعزيز التعمل يف مجيع
املجاالت بإرشاك الطلبة بالتعمل القامئ عىل املشاريع .ويعمتد الربناجم
يف جناحه عىل اجلودة وااللزتام العاليني للاكدر األاكدميي ذي املستوى
العاملي الذي يمتتع به الربناجم ،مكا يعمتد أيضا عىل توفري أحدث
التقنيات يف التعلمي النظري والعميل ،باإلضافة إىل العالقات القوية
مع الرشاكت واهليائت واجلهات املعنية .برناجم اهلندسة الكهربائية
الذي يقدمه القسم معمتد من هيئة اعمتاد براجم اهلندسة والتكنولوجيا
( )ABETيف الواليات املتحدة األمريكية (.)http://www.abet.org

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
أهداف البرنامج التعليمية
سوف يمتكن خرجيو برناجم اهلندسة الكهربائية من التايل:
• استخدام املهارات الفنية والتواصل والعمل امجلايع يف بيائت العمل
احلديثة ،باإلضافة إىل السيع ملتابعة الدراسات العليا.
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• العمل مبهنية والتحيل باألخالق.
• احلفاظ عىل الرغبة يف االبتاكر واالخنراط يف التعمل مدى احلياة
جتاوبًا مع التكنولوجيات الناشئة ،والتطورات االجمتاعية ،والقضايا
املعارصة.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

مخرجات التعلم
حبلول موعد التخرج  ،سيكون لدى الطالب :
• القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
• القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
• القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
• القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية  ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
• القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام  ،وحتقيق
األهداف.
• القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.
• القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
يلعب مهندسو الكهرباء دورًا حيويًا يف أي جممتع حديث .ويف دولة
قطر ،فإن احلاجة إىل توافر خرجيي اهلندسة الكهربائية ذوي املهارات
العالية قد تزايدت نتيجة للمنو االقتصادي اهلائل والتمنية االجمتاعية اليت
تهشدها البالد من خالل رؤيهتا الوطنية لعام  .2030وهؤالء اخلرجيون
سوف يسامهون يف تصممي وتنفيذ مراحل هذه الرؤية وما بعدها ،مما
يستوجب تأهيلهم عن طريق مؤسسات التعلمي العايل .وحيصل خرجيي
اهلندسة الكهربائية عىل وظائف متنوعة لدى الرشاكء املرموقني للجامعة
مثل قطر للبرتول ،وكيوتل ،وراس غاز ،ورشكة شل ،وكهرماء ،ورشكة
الكهرباء واملاء القطرية ،ورشكة سميزن وجرنال الكرتيك ،وقناة اجلزيرة،
ومؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتمنية املجمتع .مكا خيتار بعض اخلرجيني
متابعة دراسات الدكتوراه يف اجلامعات الرائدة يف الواليات املتحدة
األمريكية وفنلندا واململكة املتحدة واململكة العربية السعودية ،وغريها من
الدول .وحيافظ مجيع خرجيو الربناجم عىل عالقة وثيقة مع قسم اهلندسة
الكهربائية جبامعة قطر بعد خترجهم.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الهندسة الكهربائية
جيب عىل الطالب اجتياز  131ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اهلندسة الكهربائية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  53ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة يف متطلبات مرشوع التخرج
• ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة من مواد التخصص الرئييس
االختيارية
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة (  12ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف املجموعة
الفرعية لتارخي قطر واخلليج ،واليت يه جزء من مجموعة اإلنسانيات
واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
مقررات متطلبات الكلية ( 27ساعة معتمدة )
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  GENG 106برجمة احلاسب
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•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
•  ELEC 201الدوائر الكهربائية
متطلبات التخصص الرئيسي ( 53ساعة معتمدة )
•  MATH 285الرياضيات للهندسة الكهربائية
•  ELEC 202الدوائر الكهربائية 2
•  ELEC 203خمترب الدوائر الكهربائية 2
•  ELEC 231أساسيات اإللكرتونيات
•  ELEC 261تصممي األنمظة الرمقية
•  ELEC 262خمترب تصممي األنمظة الرمقية
•  ELEC 311الكهرومغناطيسية
•  ELEC 312اآلالت الكهربائية
•  ELEC 313خمترب اآلالت الكهربائية
•  ELEC 321حتليل أنمظة الطاقة
•  ELEC 325إلكرتونيات القوى
•  ELEC 341هندسة االتصاالت
•  ELEC 342خمترب هندسة االتصاالت
•  ELEC 351اإلشارات والنظم
•  ELEC 352أنمظة التحمك
•  ELEC 353حتليل اإلشا رات و ترشيحها
•  ELEC 366األنمظة املدجمة
•  ELEC 367خمترب األنمظة املدجمة
•  ELEC 371أجهزة االستشعار وأجهزة القياس
•  ELEC 399التدريب العميل
•  ELEC 428التصممي يف اهلندسة الكهربائية

•  ELEC 424تشغيل أنمظة الطاقة
•  ELEC 425موضوعات خمتارة يف أنمظة الطاقة
•  ELEC 438موضوعات خمتارة يف اإللكرتونيات
•  ELEC 446موضوعات خمتارة يف هندسة االتصاالت
•  ELEC 448االتصاالت الالسلكية الرمقية
•  ELEC 453أنمظة التحمك املتطورة
•  ELEC 455مواضيع خمتارة يف معاجلة اإلشارة
•  ELEC 469شباكت احلاسب
•  ELEC 471موضوعات خمتارة يف هندسة احلاسب
•  ELEC 472الشباكت الالسلكية وتطبيقاهتا
•  ELEC 473األجهزة احليوية الطبية
•  ELEC 475الشبكة الذكية
•  ELEC 480موضوعات خمتارة يف الكرتونيات القوي
•  ELEC 484التحمك الصنايع
•  ELEC 485مدخل إىل الروبوتات
•  ELEC 489الكرتونيات االتصال القامئة عىل املوجات الراديوية
•  ELEC 490حمراكت كهربائية
•  ELEC 495دراسة مستقلة
اخلطة الدراسية
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

متطلبات مشروع التخرج (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من حقيبة
مرشوع التخرج للهندسة الكهربائية أو من حقيبة
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات
مرشوع التخرج للهندسة الكهربائية ( 6ساعات معمتدة)
•  ELEC 498تصممي مرشوع التخرج األول
•  ELEC 499تصممي مرشوع التخرج الثاين
مرشوع التخرج املتعدد التخصصات ( 6ساعات معمتدة)
•  GENG 498مرشوع خترج متعدد التخصصات 1
•  GENG 499مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

ARAB 100

لغة عربية 1

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

CHEM 101

الكميياء العامة 1

3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

MATH 102
PHYS 191

مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  12ساعة معتمدة )
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  12ساعة معمتدة يف مواد
التخصص الرئييس االختيارية املدرجة أدناه .بناء عىل موافقة مكتوبة من
القسم ،ميكن انتقاء مسار درايس اختياري واحد للتخصص الرئييس
من املقررات اهلندسية مستوى  300و  400اليت تقدمها التخصصات
الرئيسية األخرى يف لكية اهلندسة رشط حتقيق العدد املطلوب من
الساعات الدراسية املعمتدة.
•  ELEC 417موضوعات خمتارة من اآلالت الكهربائية
•  ELEC 422حتليل نظام الطاقة املتقدم
•  ELEC 423أنمظة توزيع الطاقة الكهربائية

PHYS 192

حساب التفاضل والتاكمل 2

الفزيياء العامة للهندسة 1

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

16
3
3
1

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

3

MATH 231

اجلرب اخليط

3

GENG 106

برجمة احلاسب

3

ENGL 203

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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ربيع

الساعات
املعتمدة
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السنة الثانية ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

MATH 211

حساب التفاضل والتاكمل 3

3

GENG 360

PHYS 193

الفزيياء العامة للهندسة 2

3

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

1

ELEC 498
أو
GENG 498

ELEC 201

الدوائر الكهربائية

3

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

MATH 285

الرياضيات للهندسة الكهربائية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)

ELEC 261

تصممي األنمظة الرمقية

ELEC 262

خمترب تصممي األنمظة الرمقية

1

GENG 300

األساليب العددية

3

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

ELEC 202

الدوائر الكهربائية 2

3

ELEC 203

خمترب الدوائر الكهربائية 2

1

ELEC 231

أساسيات اإللكرتونيات

3

خريف

ربيع

رمز املقرر
ELEC 351

اإلشارات والنظم

3

ELEC 312

اآلالت الكهربائية

3

ELEC 313

خمترب اآلالت الكهربائية

1

ELEC 366

األنمظة املدجمة

3

ELEC 367

خمترب األنمظة املدجمة

1

ELEC 371

أجهزة االستشعار وأجهزة القياس

3

ELEC 311

الكهرومغناطيسية

3

صيف

الساعات
املعتمدة

ELEC 325

إلكرتونيات القوى

ELEC 352

أنمظة التحمك

3

ELEC 341

هندسة االتصاالت

3

ELEC 342

خمترب هندسة االتصاالت

1

ELEC 321

حتليل أنمظة الطاقة

3

ELEC 353

حتليل اإلشارات وترشيحها

3

ELEC 399

التدريب العميل

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

التصممي يف اهلندسة الكهربائية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
ELEC 499
أو
GENG 499

ربيع

تصممي مرشوع التخرج الثاين
أو
مرشوع خترج متعدد التخصصات 2

15
3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 4

3

متطلب عام اختياري *

3

متطلب عام اختياري *

3
15

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة
العلوم االجمتاعية والسلوكية و  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة
اإلنسانيات واآلداب.

17
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

تصممي مرشوع التخرج األول
أو
مرشوع خترج متعدد التخصصات 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

عنوان املقرر

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

االقتصاد اهلنديس

3

ELEC 428

17

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

خريف

16
3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة

16
3
3
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قسم الهندسة امليكانيكية والصناعية

بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

لكية اهلندسة  -ممر ،Fغرفة ( F121قسم البنني)
اهلاتف)+ 974( 4403 - 4304/4300 :
الربيد اإللكرتوينmecheng@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/engineering/academics/mie :

أهداف البرنامج التعليمية
يتوقع من خرجيي هذا الربناجم حتقيق بعد  5-3سنوات من التخرج:
 .1تأسيس حياة مهنية ناحجة يف جماالت واسعة من اهلندسة و/أو
املشاريع الصناعية
 .2احلفاظ عىل الكفاءة يف تصممي النظم وتطويرها وتنفيذها وحتسني
النظم املتاكملة
 .3التطوير ليصبحوا مهندسني متقنني يتحملون املسؤولية حنو بناء
املجمتع.
 .4إحراز التقدم الفين واملهين من خالل التعمل املسمتر والقدرة عىل
متابعة الدراسات العليا.

رئيس القسم
الصادق مهدي
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
خليفة آل خليفة ،عبد املجيد سامل محودة ،شاليجرام بواكريل ،الصادق
مهدي ،طارق املاكوي ،فارس تارلوشان ،دمحم السامل
أستاذ مشارك
دمحم اخلواجة ،سعود عبدالغين ،سامر فكري ،صادق سايس ،جون
جون اكبيبهيان ،بيلسوجن شوي ،فاراي موهشارافايت ،أمحد خلف
سلييط ،دمحم روشن باوروبايل ،دمحم القرضاوي ،سامر أمحد
أستاذ مساعد
عادل العمري ،دمحم انورل حسن ،مرات كوكيار ،مجيل رنو  ،جالل
عبداهلل

نبذة عن قسم الهندسة امليكانيكية والصناعية
يلزتم قسم اهلندسة املياكنيكية والصناعية بالمتزي يف التدريس ،والبحث،
وتقدمي اخلدمات املجمتعية .ويقدم القسم ختصيص باكلوريوس يه:
اهلندسة الصناعية والنظم ،واهلندسة املياكنيكية .ويتوفر لدى القسم
خمتربات متخصصة ممتازة ،وورش معل ومرافق احلوسبة يف خمتلف
التخصصات .ويتكون القسم من فريق ممتزي من أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني الدامعني .ويشارك أعضاء هيئة التدريس بفعالية يف لك
األنشطة العملية وكذلك يف خلق بيئة مواتية وإبداعية مناسبة لتعمل الطالب
واخلربة يف جمال التدريس.
ويركز أعضاء هيئة التدريس عىل التعمل املمتركز حول الطالب .ويف
كثري من األحيان ،يرشك أعضاء هيئة التدريس الطلبة يف براجم البحث،
باإلضافة إىل إرشاكهم مع قطاع الصناعة .وحيصل الطلبة عىل الفرصة
الكتساب اخلربات بصورة مبارشة لملشالك اهلندسية يف العامل
احلقييق ،واليت تزودمه ،جنبا إىل جنب مع الدراسة الصفية والعمل يف
املختربات ،باملهارات اليت جتعلهم جيتذبون الكثري من أحصاب العمل
بعد التخرج .مكا يمتتع طالب القسم باملشاركة يف العديد من النشاطات
الالصفية مثل مسابقة ماراثون شل البيئية ،وبرناجم احلياة هندسة .مكا
يشاركون ً
أيضا يف العديد من املؤمترات والزيارات إىل اجلامعات الدولية
األخرى.
ويعد ً
كل من براجمي اهلندسة الصناعية وهندسة النظم ،واهلندسة املياكنيكية
اليت يقدمهام القسم معمتدان من هيئة اعمتاد براجم اهلندسة والتكنولوجيا
( )ABETيف الواليات املتحدة األمريكية (.)http://www.abet.org

مخرجات التعلم
حبلول موعد التخرج  ،سيكون لدى الطالب :
• القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
• القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
• القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
• القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية  ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
• القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام  ،وحتقيق
األهداف.
• القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.
• القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
املهندسون الصناعيون جيعلون األنمظة تعمل عىل حنو أفضل وأكرث
أمانًا ،وأن تكون فعالة من حيث التلكفة وأكرث كفاءة .ونتيجة لتنوع
استخدامات اهلندسة الصناعية ،جندها تستخدم تقريبًا يف مجيع
القطاعات ،مبا يف ذلك التصنيع ،والتوزيع ،واحلكومة ،والطاقة ،والرعاية
الصحية ،واخلدمات ،والمتويل .ومن المسات املمزية للهندسة الصناعية
والنظم هو حتقيق التاكمل بني الناس واآلالت وسري العمليات واملواد
واملعلومات .وهتدف اهلندسة الصناعية والنظم لتحسني أداء األنمظة اليت
تستخدم املوارد املتاحة بطريقة أكرث كفاءة دون التأثري سلبًا عىل البيئة
االجمتاعية واملادية .وعىل عكس التخصصات اهلندسية األخرى اليت
تركز اهمتامها فقط عىل اجلوانب التقنية للنظام ،فإن خرجيو اهلندسة
الصناعية يدرجون االعتبارات اإلنسانية واالقتصادية يف تصممي األنمظة.
ويوفر ذلك مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية خلرجيي اهلندسة
الصناعية والنظم .وهناك حاجة مزتايدة لملهندسني الصناعيني يف
االقتصادات الرسيعة المنو مثل االقتصاد القطري نظرًا لدورمه احليوي
يف احلفاظ عىل المنو.
مكا يدمع القسم برناجمي الدكتوراه يف اهلندسة وماجستري يف اإلدارة
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اهلندسية املقدمان من لكية اهلندسة .ويمت تجشيع الطلبة عىل حتديد
أهداف أاكدميية عالية مبا يهسم يف متابعة دراساهتم املتقدمة يف
اهلندسة الصناعية والنظم .يمت تجشيع الطالب ملتابعة اخلطة الدراسية
اخلاصة بالربناجم من أجل حتقيق متطلبات الربناجم يف الوقت احملدد.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئييس
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الهندسة الصناعية وهندسة النظم
جيب عىل الطلبة اجتياز  128ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص اهلندسة الصناعية والنظم ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  30ساعة معمتدة من متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  54ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة من مقررات التخصص الرئييس
االختيارية
• ما ال يقل عن  2ساعة معمتدة من املواد االختيارية احلرة
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات املدرجة يف املجموعة الفرعية
لتارخي قطر واخلليج ،واليت يه جزء من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )

•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
1

مقررات متطلبات الكلية ( 30ساعة معتمدة )
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 217الرياضيات لملهندسني
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  GENG 106برجمة احلاسب
•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 111الرسومات اهلندسية
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
متطلبات التخصص الرئيسي ( 54ساعة معتمدة )
•  MECH 210عمل السكون والتحريك
•  GENG 231علوم املواد
•  MECH 223مياكنياك الصلب
•  MECH 230معليات التصنيع
•  IENG 210أساليب العمل والقياسات
•  IENG 260الدينامياك احلرارية
•  IENG 310ختطيط املرافق وتصمميها
•  IENG 320ضبط اجلودة اإلحصائية
•  IENG 330حبوث العمليات
•  IENG 337ختطيط اإلنتاج ومراقبة املخزون
•  IENG 350انمظة احلاسوب لملحااكة
•  IENG 410بيئة العمل والسالمة اهلندسية
•  IENG 420إدارة اجلودة
•  IENG 450أمتتة اإلنتاج
•  IENG 452هندسة نظم املعلومات
•  IENG 460تصممي نظم التصنيع
•  IENG 481املشاريع اهلندسية
•  IENG 498تصممي النظم الصناعية
مقررات التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعات معمتدة مكا ييل:
اخليار  : 1ميكن للطالب التجسيل يف  9ساعات معمتدة من املقررات
املذكورة أدناه:
•  IENG 315مقدمة يف هندسة النظم
•  IENG 331حبوث العمليات املتقدمة
•  IENG 339التدريب العميل
•  IENG 411ختطيط وضبط الصيانة
•  IENG 421حتليل القرارات
•  IENG 423تصممي التجارب
•  IENG 425هندسة التحمل
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•  IENG 441اهلندسة املزتامنة
•  IENG 451النظم اخلبرية
•  IENG 453إدارة احلاويات والحشن اجلوي
•  IENG 454التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب وجتربة املستخدم
•  IENG 455نظم صناعية مستدامة
•  IENG 478االبتاكر وريادة األمعال
•  IENG 479موضوعات خاصة
•  IENG 484إدارة سلسلة التوريد
•  IENG 485اهلندسة املالية وإدارة املخاطر
•  IENG 486إدارة معلية اخلدمة
اخليار  : 2ميكن للطالب التجسيل يف  6ساعات معمتدة من املقررات
املذكورة أعاله يف اخليار  1و 3ساعات معمتدة من املقررات التالية اليت
تقدمها لكية إدارة األمعال واالقتصاد:
•  ECON 452االقتصاد الصنايع
•  ECON 472االقتصاد اإلداري
•  ACCT 331التاكليف واحملاسبة اإلدارية
•  ACCT 421نظم املعلومات احملاسبية
•  MAGT 405اإلدارة االسرتاتيجية

السنة الثانية ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

ربيع

اخلطة الدراسية
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

الفصل
الدراسي

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

CHEM 101

خريف

الكميياء العامة 1

PHYS 193

الفزيياء العامة للهندسة 2

PHYS 194

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

1

GENG 231

علوم املواد

3

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

MECH 210

عمل السكون والتحريك

3

3

16

MATH 217

الرياضيات لملهندسني

3

MECH 223

مياكنياك الصلب

3

IENG 210

أساليب العمل والقياسات

3

MECH 230

معليات التصنيع

3

MATH 231

اجلرب اخليط

3

اختياري حر

2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

17

الفصل
الدراسي

الساعات
املعتمدة
3

خريف

3

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

عنوان املقرر

ARAB 100

لغة عربية 1

3

GENG 300

األساليب العددية

3

GENG 360

االقتصاد اهلنديس

3

IENG 260

الدينامياك احلرارية

3

IENG 330

حبوث العمليات

3

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

GENG 106

برجمة احلاسب

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

IENG 310

ختطيط املرافق وتصمميها

3

IENG 320

ضبط اجلودة اإلحصائية

3

IENG 337

ختطيط اإلنتاج ومراقبة املخزون

3

IENG 350

انمظة احلاسوب لملحااكة

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)

السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
رمز املقرر

MATH 211

حساب التفاضل والتاكمل 3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

املواد االختيارية احلرة (  2ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  2ساعة معمتدة من املقررات احلرة
املطروحة من خارج اللكية ما عدا مقرر .MATH P100

عنوان املقرر

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

16

GENG 111

الرسومات اهلندسية

3

MATH 102

حساب التفاضل والتاكمل 2

3

PHYS 191
PHYS 192
ENGL 203

الفزيياء العامة للهندسة 1

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

1

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

16
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بكالوريوس العلوم في الهندسة امليكانيكية

السنة الرابعة ( 33ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية

3

IENG 410

بيئة العمل والسالمة اهلندسية

3

IENG 460

تصممي نظم التصنيع

3

IENG 420

إدارة اجلودة

3

IENG 481

املشاريع اهلندسية

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة

18

IENG 498

تصممي النظم الصناعية

3

IENG 450

أمتتة اإلنتاج

3

IENG 452

هندسة نظم املعلومات

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية و 3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.

أهداف البرنامج التعليمية
يتوقع من خرجيي التخصص الرئييس حتقيق معظم األهداف التالية:
• تأسيس مستقبل مهين ناحج مكهندسني مياكنيكيني يف جمال النفط
والغاز والبرتوكمياويات والبناء وغريها من القطاعات العامة واخلاصة،
وإظهار الكفاءة املهنية اهلندسية عن طريق التقدم يف مناصب تزتايد
فهيا املسؤولية.
• أن يصبحوا مهندسني متوازنني وواعني مبسؤولياهتم جتاه املجمتع.
• أن يتقدموا فنيًا ومهن ًيا من خالل التعمل املسمتر ،وأن يمتتعوا بالقدرة
عىل متابعة دراساهتم العليا.
مخرجات التعلم
حبلول موعد التخرج  ،سيكون لدى الطالب :
• القدرة عىل حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املعقدة من خالل
تطبيق مبادئ اهلندسة والعلوم والرياضيات.
• القدرة عىل تطبيق التصممي اهلنديس إلنتاج احللول اليت تليب
االحتياجات احملددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،
فض ً
ال عن العوامل العاملية والثقافية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية.
• القدرة عىل التواصل بفعالية مع مجموعة من احلضور.
* القدرة عىل التعرف عىل املسؤوليات األخالقية واملهنية يف احلاالت
اهلندسية وإصدار أحاكم مستنرية  ،واليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار
تأثري احللول اهلندسية يف السياقات العاملية واالقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
• القدرة عىل العمل بفاعلية يف فريق يعمل أعضاؤه عىل توفري القيادة ،
وخلق بيئة تعاونية وشاملة  ،وحتديد األهداف  ،وختطيط املهام  ،وحتقيق
األهداف.
• القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب املناسبة وحتليل وتفسري البيانات ،
واستخدام احلمك اهلنديس الستخالص النتاجئ.
• القدرة عىل اكتساب وتطبيق املعرفة اجلديدة حسب احلاجة  ،باستخدام
اسرتاتيجيات التعمل املناسبة.
الفرص
منذ عام  ،1985خترج من القسم عدد كبري من املهندسني املمتزيين الذين
واصلوا التفوق يف جماالت معلهم املختارة .ويعمل خرجيو اهلندسة
املياكنيكية مع املهندسني والفنيني من التخصصات األخرى لتوفري الوقود
الذي حيرك صناعات هذه األمة واملشاريع احلكومية .ومه يعملون ً
أيضا
يف خمتلف القطاعات واملهن املتنوعة األخرى يف دولة قطر ومجيع أحناء
العامل.
ويدمع القسم برناجمي املاجستري يف اهلندسة املياكنيكية والدكتوراه
يف اهلندسة املقدمان من لكية اهلندسة ،ويمت تجشيع الطلبة عىل حتديد
أهدافهم األاكدميية العالية بشلك يكيف للحصول عىل درجات عملية
متقدمة يف جمال اهلندسة املياكنيكية.
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
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الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئييس
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
التخصص الرئييس يف اهلندسة املياكنيكية
جيب إمكال من  131ساعة معمتدة عىل األقل الستمكال ختصص
اهلندسة املياكنيكية ،مبا يف ذلك ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  27ساعة معمتدة من متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  56ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من متطلبات مرشوع التخرج
• ما ال يقل عن  9ساعة معمتدة من مواد التخصص الرئييس االختيارية
املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة (  15ساعة معمتدة )
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج ،واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
متطلبات الكلية التكميلية /اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل
الطلبة (  12ساعة معتمدة )
•  PHYS 191الفزيياء العامة للهندسة 1
•  PHYS 192فزيياء عامة معلية للهندسة 1
•  PHYS 193الفزيياء العامة للهندسة 2
•  PHYS 194فزيياء عامة معلية للهندسة 2
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
مقررات متطلبات الكلية ( 27ساعة معتمدة )
•  MATH 102حساب التفاضل والتاكمل 2
•  MATH 211حساب التفاضل والتاكمل 3
•  MATH 217الرياضيات لملهندسني
•  GENG 106برجمة احلاسب

•  GENG 107املهارات اهلندسية واألخالق
•  GENG 111الرسومات اهلندسية
•  GENG 200االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني
•  GENG 300األساليب العددية
•  GENG 360االقتصاد اهلنديس
متطلبات التخصص الرئيسي ( 56ساعة معتمدة )
•  MECH 221مياكنياك اهلندسة  : 1عمل السكون
•  MECH 222مياكنياك اهلندسة  : 2عمل التحريك
•  GENG 231علوم املواد
•  MATH 231اجلرب اخليط
•  MECH 213القياسات اهلندسية
•  MECH 223مياكنياك الصلب
•  MECH 224مدخل إىل التصممي املياكنييك
•  MECH 230معليات التصنيع
•  MECH 241السوائل احلرارية
•  MECH 321اآلليات املياكنيكية
•  MECH 322االهزتازات املياكنيكية
•  MECH 330تصممي املاكينات
•  MECH 333مدخل إىل نظم القياس و املياكترونيك
•  MECH 342الدينامياك احلرارية
•  MECH 343مياكنياك املوائع
•  MECH 344انتقال احلرارة
•  MECH 361أنمظة التحمك
•  MECH 399التدريب العميل
•  MECH 441خمترب نظم الطاقة
•  MECH 448تصممي أنمظة الطاقة
  متطلبات مشروع التخرج ( 6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اختيار واحد من باقات مشاريع التخرج :باقة مرشوع
التصممي املياكنييك أو باقة مرشوع التصممي املتعدد التخصصات.
باقة مرشوع التصممي املياكنييك ( 6ساعة معمتدة)
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  6ساعة معمتدة يف مواد مرشوع
التصممي املياكنييك:
•  MECH 487مرشوع التصممي املياكنييك 1
•  MECH 489مرشوع التصممي املياكنييك 2
باقة مرشوع التصممي املتعدد التخصصات األول ( 6ساعة معمتدة)
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  6ساعة معمتدة يف مواد مرشوع
التصممي املتعدد التخصصات:
•  GENG 498مرشوع التصممي متعدد التخصصات 1
•  GENG 499مرشوع التصممي متعدد التخصصات 2
مواد التخصص الرئيسي االختيارية (  9ساعة معتمدة )
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  9ساعة معمتدة من مواد
التخصص الرئييس االختيارية من القامئة التالية:
•  MECH 331معليات التشكيل باآلالت
•  MECH 425طريقة العنارص احملدودة
•  MECH 426التصممي مبساعدة احلاسب
•  MECH 427مياكنياك املواد املركبة
•  MECH 428هندسة الصوتيات
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•  MECH 429اهزتاز اهليالك
•  MECH 430مراقبة حالة املاكينات
•  MECH 431حتليل اإلخفاق املياكنييك
•  MECH 432تقنيات اللحام والصب
•  MECH 433تقنيات التشغيل والتصنيع احلديثة
•  MECH 434هندسة االنجسة و املواد البيولوجية
•  MECH 435هندسة التآلك
•  MECH 438الطباعة الثالثية األبعاد :النظرية و التطبيقات
•  MECH 442التربيد والتكييف
•  MECH 443أنمظة نقل احلرارة
•  MECH 445نظم السوائل
•  MECH 446اآلالت التوربينية (اآللة احملورية الضغطية)
•  MECH 447حمراكت احلرارة
•  MECH 463تصممي أنمظة املياكترونيك
•  MECH 464مدخل إىل الروبوتات
•  MECH 471موضوعات خمتارة 1
•  MECH 472موضوعات خمتارة 2
•  MECH 483إدارة العمليات
•  MECH 485اإلدارة اهلندسية
•  MECH 486حتليل وضبط اجلودة
•  MECH 499دراسة مستقلة

السنة الثانية ( 34ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

ربيع

رمز املقرر

عنوان املقرر

ENGL 202

لغة إجنلزيية  - 1ما بعد التأسييس

3
3
1

MECH 221

مياكنياك اهلندسة : 1عمل السكون

3

GENG 200

االحمتاالت واإلحصاء لملهندسني

3

MECH 241

السوائل احلرارية

3
16

MATH 217

الرياضيات لملهندسني

3

MECH 222

مياكنياك اهلندسة  :2عمل التحريك

3

MECH 244

مدخل إىل التصممي املياكنييك

3

MECH 223

مياكنياك الصلب

3

MATH 231

اجلرب اخليط

3

GENG 231

عمل املواد

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

السنة الثالثة ( 35ساعة معتمدة)

السنة األولى ( 32ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

الفصل
الدراسي

MECH 321

اآلليات املياكنيكية

3

3

MECH 333

مدخل إىل نظم القياس واملياكترونيك

3

MECH 342

الدينامياك احلرارية

3

مياكنياك املوائع

3

معليات التصنيع

3

القياسات اهلندسية

1

MATH 101

حساب التفاضل والتاكمل 1

3

GENG 107

املهارات اهلندسية واألخالق

3

GENG 106

برجمة احلاسب

3

MECH 230

CHEM 101

الكميياء العامة 1

3

MECH 213

CHEM 103

الكميياء التجريبية العامة 1

1

خريف

MECH 343

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

16

GENG 300

األساليب العددية

3

GENG 111

الرسومات اهلندسية

3

GENG 360

االقتصاد اهلنديس

3

MATH 102

حساب التفاضل والتاكمل 2

3

MECH 330

تصممي املاكينات

3

MECH 344

انتقال احلرارة

3

1

MECH 322

االهزتازات املياكنيكية

3

3

MECH 441

خمترب نظم الطاقة

1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PHYS 194

الفزيياء العامة للهندسة 2

فزيياء عامة معلية للهندسة 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية

خريف

MATH 211

حساب التفاضل والتاكمل 3

PHYS 193

برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة امليكانيكية

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PHYS 191

الفزيياء العامة للهندسة 1

PHYS 192

فزيياء عامة معلية للهندسة 1

ARAB 100

لغة عربية 1

ENGL 203

لغة إجنلزيية  - 2ما بعد التأسييس

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

16

صيف

MECH 399

التدريب العميل

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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16
3
3

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

MECH 360

أنمظة التحمك

3

MECH 448

تصممي أنمظة الطاقة

3

MECH 487
أو
GENG 498

مرشوع التصممي املياكنييك 1

3

DAWA 111

أو
مرشوع التصممي متعدد التخصصات 1

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 1

3

الثقافة اإلسالمية

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
MECH 488
أو
GENG 498

ربيع

الساعات
املعتمدة

مرشوع التصممي املياكنييك 2

أو
مرشوع التصممي متعدد التخصصات 2

18
3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 2

3

مقرر اختياري من التخصص الرئييس 3

3

متطلب عام اختياري *

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

12

* جيب عىل الطلبة اجتياز  3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية و 3ساعات معمتدة حكد أدىن من مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
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كلية الصيدلة

نبذة عن كلية الصيدلة

مبىن لكية العلوم (قسم البنات)
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوينpharmacy@qu.edu.qa :
املوقعwww.qu.edu.qa/pharmacy :

تمتحور مهمة اللكية يف إعداد طالبنا لتوفري الرعاية الصيدالنية
وخمرجات الرعاية الصحية املثىل ،ومن أجل تعزيز البحث والنشاط
العيمل ،وأن يكونوا املرجع يف جمال الصيدلة بدولة قطر ومنطقة الرشق
األوسط والعامل أمجع .رؤيتنا الهنوض بالرعاية الصحية يف قطر والعامل
من خالل المتزي واالبتاكر يف جمال الصيدلة والبحوث واخلدمات.

)+ 974( 4403 - 5550

العميد
دمحم دياب

الدرجات العلمية في كلية الصيدلة

مساعد العميد للشؤون األكادميية
فادي اخلطيب

تقدم لكية الصيدلة براجم درجة الباكلوريوس التالية :
• باكلوريوس العلوم يف الصيدلة

رئيس قسم الدراسات العليا واألبحاث
دمحم ازهام دمحم إبراهمي

بكالوريوس علوم الصيدلة
األهداف
األهداف احملددة للتخصص الرئييس يف الصيدلية يه :
• تعزيز التاكمل بني املعارف واملهارات ،وتطوير قدرات طالبنا العامة
واملهنية بطريقة مهنجية ،حبيث ترتكز درجة الباكلوريوس عىل القدرات
ومناجه الصيدلة اليت تتضمن املجاالت التالية :العلوم الطبية احليوية،
والعلوم الصيدالنية ،والعلوم السلوكية واالجمتاعية ،والعلوم اإلدارية
الصيدالنية ،واملامرسة الصيدالنية ،والصيدلة الرسيرية.
• دجم املعرفة مع اخلربة العملية لتعزيز املسار املهين والتطور الوظييف.
• االهسام يف التعلمي املهين ملامريس مهنة الصيدلة.
• تطوير املخرجات الصيدالنية والصحية من خالل اجراء البحوث
املستقلة والتعاونية املمولة داخل ًيا وخارج ًيا ،ونرش نتاجئ هذه اجلهود
يف املؤمترات احمللية واإلقلميية والدولية املعرتف هبا ويف املجالت
املتخصصة عالية اجلودة.
• توفري اجلو الفكري واألاكدميي الذي يفيض إىل توظيف وتطوير أعضاء
هيئة التدريس املؤهلني.

مساعد العميد لشؤون الطالب
آالء األوييس
مدير برنامج الصيدلة
برجييت جافيد
رئيس قسم العلوم الصيدالنية
ارشف خليل
رئيس قسم الصيدلة واملمارسة السريرية
مايغ احلاج
رئيس قسم التدريب االكلينيكي :حازم العوا
هيئة التدريس
أستاذ دكتور
دمحم إبراهمي ،فراس علعايل ،هشام قريش ،فادي اخلطيب ،اكترينا
غاروشينوفا
أستاذ مشارك
أرشف خليل ،عبد العال اجلاعوين ،عبد الباري اهليس ،أمحد أويسو،
فامطة مريش ،داود البدرية ، ،بريدجيت جافيد ،مايغ احلاج و اكمظ
يوسف
أستاذ مساعد
حازم العوا ،شني بولوك ،دمحم دياب ،مونياك زولزيي ،بنان خمالاليت ،ياو
أوسو ،أسامة رشيد ،سوند سانكرالينغام ،زكريا نزار
محاضر سريري
آالء األوييس ،زياد نرص ،دانيال رينييك ،ساندي عيل أديب
مساعد تدريس
رمي املنايع ،هاجر اجليد ،فرحات حسني ،مرييام اجلام

مخرجات التعلم
سيمتكن خرجيو ختصص الصيدلة من تعزيز حتصيلهم العيمل واإلجادة
املمزية للنتاجئ التعلميية املرجوة من التخصص ،ويتضمن:
• تقدمي الرعاية :استخدام خرجيو الصيدلة معارفهم ومهاراهتم وقدراهتم
املهنية لتوفري الرعاية الصيدالنية وتهسيل إدارة عالج املرىض
واحتياجات الصحة العامة.
• التواصل :متكن خرجيو الصيدلة من التواصل بكفاءة مع املرىض،
باستخدام العديد من االسرتاتيجيات اليت تأخذ احلالة بعني االعتبار،
والنتاجئ املرجوة من التواصل ،واملرىض املعنيني.
• التعاون :متكن خرجيو الصيدلة من العمل بشلك تعاوين مع الفرق
لتوفري الرعاية الصحية اجليدة والفعالة ،وذلك يف اطار الوفاء
بالزتاماهتم املهنية لملجمتع احمليل واملجمتع كلك.
• اإلدارة :استخدام خرجيو الصيدلة املهارات اإلدارية يف ممارسهتم
اليومية لتحسني رعاية املرىض ،ولضامن التوزيع اآلمن والفعال لألدوية،
واالستخدام الفعال لملوارد الصحية.
• التجشيع :استخدام خرجيو الصيدلة خرباهتم ونفوذمه لتعزيز حصة
وعافية املرىض األفراد ،واملجمتعات احمللية ،والساكن ،ودمع األدوار
املهنية للصيديل.
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• البحث العيمل :امتالك خرجيي الصيدلة القدرة عىل تطبيق املعرفة
واملهارات األساسية الالزمة ألن يكونوا خرباء يف العالج باألدوية
األساسية ،وأن يكونوا قادرين عىل السيطرة ،وتوليد ،وتفسري ،ونرش
املعرفة واملامرسة الصيدالنية.
• املهنية :احرتام خرجيو الصيدلة أدوارمه مكهنيني ينمظون أنفهسم من
خالل الرعاية الفردية لملرىض والوفاء بالزتاماهتم املهنية هلذه املهنة،
ولملجمتع احمليل واملجمتع كلك .وحصوهلم عىل االعمتاد من املجلس
الكندي العمتاد براجم الصيدلة يف كندا.
الفرص
تتنوع املسارات الوظيفية خلرجيي ختصص الصيدلة ويه متاحة عىل
نطاق واسع .فقد مت تصممي املناجه الدراسية لدرجة الباكلوريوس يف
الصيدلة إلعداد اخلرجيني ليكونوا ممارسني من الدرجة األوىل لملهن يف
بيائت املجمتع احمليل واملستشفيات .ومن املتوقع ً
أيضا أن يكونوا مؤهلني
لشغل وظائف يف جمال الصناعات الدوائية ،واألحباث والعلوم الصحية،
واملؤسسات الصيدالنية واحلكومية ،واألوساط األاكدميية .وتصممي املناجه
جيا من الرباجم اليت يمت تقدميها يف أمرياك
الدراسية املعمتدة ميثل مز ً
المشالية واململكة املتحدة والرشق األوسط.
مكا أن خرجيي ختصص الصيدلة مؤهلني لتقدمي طلب لربناجم الدكتوراه
يف الصيدلة الذي بدأ يف عام  .2011وقد مت تصممي برناجم الدكتوراه
يف الصيدلة إلعداد املامرسني املتطورين والباحثني واألاكدمييني ألي
جمال من جماالت الرعاية الصحية .وسيكون خرجيو باكلوريوس الصيدلة
الذين يرغبون يف البحث والبقاء يف األوساط األاكدميية مؤهلني ً
أيضا
لتطبيق برناجم ماجستري الصيدلة الذي بدأ عام  .2011وهيدف برناجم
درجة املاجستري يف الصيدلة إلتاحة الفرصة للطلبة لتعزيز معارفهم يف
جماالت حمددة من العلوم الصيدالنية واملامرسات الصيدالنية الرسيرية،
وإعدادمه لشغل وظائف التدريس والبحوث املستقبلية يف هذا التخصص.
وقد مت تصممي الربناجم إلعداد العملاء الشباب لشغل وظائف يف التعلمي
الصيديل ،والبحوث ،والصناعة ،والعمل يف املستشفيات ،واملجاالت ذات
الصلة من الناحية العملية املتخصصة .يف يناير  ، 2018متت املوافقة
عىل برناجم الدكتوراه يف العلوم الصيدلية .يوفر الربناجم للطالب اسسًا
للتدريب يف جماالت متعددة :الطب احليوي وااللكينييك والصيديل  ،يتبعه
تدريب مكثف عىل اجلوانب املتقدمة يف العلوم الصيدلية وفلسفة البحث
وتقنياته .مدة الربناجم الدرايس وبرناجم الدراسة يه أربع سنوات
مبجموع  60ساعة معمتدة.
ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة موقعنا www.qu.edu.qa/PHARmacy
القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة.وجيب عىل الطلبة إجادة اللغة اإلجنلزيية ،واختبار القبول يف

لكية الصيدلة ،ومتطلبات الربناجم التأسييس (إذا توفر) ،واملتطلبات
السابقة لملتطلبات العامة واجتياز مقررات العلوم العامة (مبجموع
ساعة معمتدة حكد األدىن) .ويمت القبول عىل أساس تنافيس نظ ًرا لوجود
عدد حمدود من املقاعد املتاحة .وجيوز دعوة املتقدمني املؤهلني إلجراء
مقابلة مع جلنة القبول ،وسيمت قبول من مت اختيارمه من املتقدمني فقط
يف برناجم التخصص الرئييس عىل أساس املعايري األاكدميية وغري
األاكدميية .ميكن االطالع عىل التفاصيل عىل املوقع اإللكرتوين لللكية يف
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/academics/undergraduate/
admission.php
33

متطلبات إضافية
يتطلب إمكال ختصص الصيدلة اجتياز  173ساعة معمتدة من املقررات
عىل النحو املبني يف خطة الدراسة .واليت تضم ستة مقررات دراسية،
يتضمن لك مقرر  4ساعات معمتدة خمصصة للتدريب العميل يف
املستشفيات والعيادات ،وصيدليات املجمتع

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الصيدلة
جيب عىل الطلبة اجتياز  173ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الصيدلة ،ويمشل ذلك ما ييل :
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف برناجم املتطلبات العامة
• ما ال يقل عن  115ساعة معمتدة متطلبات التخصص الرئييس
• ما ال يقل عن  17ساعة معمتدة يف متطلبات اللكية
• ما ال يقل عن  8ساعات معمتدة يف مواد التخصص الرئييس
االختيارية
برنامج املتطلبات العامة (  33ساعة معتمدة)
املجموعة اإلجبارية املشرتكة للك الطلبة ( 12ساعة معمتدة)
•  ARAB100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية  1-ما بعد التأسييس
•  ENGL 203لغة إجنلزيية  2-ما بعد التأسييس
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية/
السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 6ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة اإلنسانيات واآلداب.
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتارخي قطر واخلليج واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة دراسة ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة من املقررات
التالية :
•  MATH 101حساب التفاضل والتاكمل 1
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املتطلبات التكميلية للكلية  /برنامج مجموعة املتطلبات العامة
( 12ساعة معتمدة)
•  CHEM 351كميياء حيوية اساسية
•  CHEM 352الكميياء احليوية التجريبية
•  CHEM 239الكميياء الفزييائية
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103الكميياء التجريبية العامة 1
متطلبات الكلية العامة ( 17ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  17ساعة معمتدة يف مقررات
متطلبات اللكية العامة 6 ،ساعات مهنا يف املقررات الدامعة و 11ساعة
املتبقية يف مقررات العلوم العامة ،مكا هو مفصل أدناه.
مجموعة املقررات الداعمة (  6ساعات معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات
التالية :
•  PUBH 151اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية
•  MEDI 102التعلمي الطيب
مجموعة العلوم العامة ( 11ساعة معتمدة)
جيب عىل الطلبة اجتياز ما ال يقل عن  11ساعة معمتدة من املقررات
التالية :
•  MEDI 101البنية البرشية والوظيفة I
•  MEDI 103البنية البرشية والوظيفة II
•  BIOM 243مقدمة يف عمل األمراض
•  CHEM 209أساسيات الكميياء العضوية
متطلبات التخصص الرئيسي (  115ساعة معتمدة)
ما ال يقل عن  115ساعة معمتدة من املقررات اإلجبارية مبا يف ذلك :
•  PHAR 200الكميياء الصيدلية 1
•  PHAR 201الكميياء الصيدلية 2
•  PHAR 210صيدالنيات 1
•  PHAR 220أسس عمل األدوية والصيدلة العالجية 1
•  PHAR 221أسس عمل األدوية والصيدلة العالجية 2
•  PHAR 230الصيدلة والرعاية الصحية 1
•  PHAR 231الصيدلة والرعاية الصحية 2
•  PHAR 240املهارات املهنية 1
•  PHAR 241املهارات املهنية 2
•  PHAR 250عمل األحياء الدقيقة للصيدلة
•  PHAR 305مهارات حبوث وتقيمي والعروض التقدميية للصيدلة 1
(املهارات األولية )1
•  PHAR 306مهارات االلقاء والتقيمي لألحباث 2
•  PHAR 310الصيدلة 2
•  PHAR 311الصيدلة 3
•  PHAR 316الصيدلة الدوائية 1
•  PHAR 317الصيدلة الدوائية 2
•  PHAR 320عمل األدوية 1
•  PHAR 321عمل األدوية 2
•  PHAR 330املامرسة املهنية املنمظة 1
•  PHAR 340املهارات املهنية 3

•  PHAR 341املهارات املهنية 4
•  PHAR 350أخالق وقوانني الصيدلة
•  PHAR 359تفسري نتاجئ التحاليل املخربية 1
•  PHAR 360تفسري نتاجئ التحاليل املخربية 2
•  PHAR 361خمترب تقيمي املريض 1
•  PHAR 362خمترب تقيمي املريض 2
•  PHAR 370عمل أمراض األعضاء 1
•  PHAR 371عمل أمراض األعضاء 2
•  PHAR 380العالج الصيديل 1
•  PHAR 381العالج الصيديل 2
•  PHAR 390التعمل املتاكمل املستند عىل احلاالت 1
•  PHAR 391التعمل املتاكمل املستند عىل احلاالت 2
•  PHAR 405أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي2
•  PHAR 406أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي 4
•  PHAR 410صيدالنيات 4
•  PHAR 415عمل المسوم
•  PHAR 420عمل األدوية 3
•  PHAR 421عمل األدوية 4
•  PHAR 425عمل العقاقري/العالج البديل/العالج التمكييل
•  PHAR 430املامرسة املهنية املنمظة 2
•  PHAR 440املهارات املهنية 5
•  PHAR 441املهارات املهنية 6
•  PHAR 450أنمظة الرعاية الصحية
•  PHAR 470عمل أمراض األعضاء 3
•  PHAR 471الفزييولوجيا املرضية 4
•  PHAR 480العالج الدوايئ 3
•  PHAR 481العالج الدوايئ 4
•  PHAR 485طب األطفال  /طب الشيخوخة
•  PHAR 490التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 3
•  PHAR 491التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 4
•  PHAR 505أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي 5
•  PHAR 506أحباث الصيدلة ومهارات األلقاء والتقيمي 6
•  PHAR 525عمل الصيدلة الوبائية ،والصيدلة االقتصادية
•  PHAR 530املامرسة املهنية املنمظة 3
•  PHAR 531املامرسة املهنية املنمظة 4
•  PHAR 532املامرسة املهنية املنمظة 5
•  PHAR 533املامرسة املهنية املنمظة 6
•  PHAR 535إدارة الصيدلة
•  PHAR 590التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 5

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ( 8ساعات معتمدة)
ما ال يقل عن  8ساعات معمتدة يف مقررات الصيدلة االختيارية :
•  PHAR 444االدوية يف الرياضة
•  PHAR 445اختياري صيدلة 1
•  PHAR 446اختياري صيدلة 2
•  PHAR 545اختياري صيدلة 3
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اخلطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
السنة األولى ( 35ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

PHAR 200

الكميياء الصيدلية 1

2

MATH 101

حساب

3

PHAR 370

PHAR 220

أسس عمل األدوية والصيدلة العالجية 1

1

PHAR 320

CHEM 351

كميياء حيوية اساسية

3

PHAR 380

CHEM 352

الكميياء احليوية التجريبية

1

PHAR 230

الصيدلة والرعاية الصحية 1

2

PHAR 240

املهارات املهنية 1

2

مقرر واحد أسايس

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
PHAR 250

PHAR 201

ربيع

السنة الثانية ( 37ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

عمل األحياء الدقيقة للصيدلة
مقرر واحد أسايس

3

الكميياء الصيدلية 2

2

PHAR 210

صيدالنيات 1

3

BIOM 243

مقدمة يف عمل األمراض

2

PHAR 221

أسس عمل األدوية والصيدلة العالجية 2

1

PHAR 231
PHAR 241

املهارات املهنية 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

PHAR 310

صيدالنيات 2

عمل أمراض األعضاء 1

عمل األدوية 1

العالج الصيديل 1

ربيع

18

3

PHAR 390

التعمل املتاكمل املستند عىل احلاالت 1

2

PHAR 340

املهارات املهنية 3

2

مهارات حبوث وتقيمي والعروض التقدميية
للصيدلة ( 1املهارات األولية)1

1

PHAR 359

تفسري نتاجئ التحاليل املخربية 1

PHAR 361

خمترب تقيمي املريض 1
خمترب تقيمي املريض 2

1
1
16
1

PHAR317

الصيدلة الدوائية 2

1

PHAR350

أخالق وقوانني الصيدلة

1

PHAR311

الصيدلة 3

2

PHAR371
PHAR321
PHAR381
PHAR391
PHAR341
PHAR306
PHAR360

عمل أمراض األعضاء 2

عمل األدوية 2

العالج الصيديل 2

التعمل املتاكمل املستند عىل احلاالت 2
املهارات املهنية 4

مهارات االلقاء و التقيمي لألحباث 2
تفسري نتاجئ التحاليل املخربية 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

1
2
3
2
2
1
1
17

املامرسة املهنية املنمظة 1

4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

4

صيف
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2

PHAR 316

PHAR362

2

1

الصيدلة الدوائية 1

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2

2

1

PHAR 305

17
3

الصيدلة والرعاية الصحية 2

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

PHAR330
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السنة الثالثة ( 39ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

PHAR410

صيدالنيات 4

2

PHAR470

عمل أمراض األعضاء 3

1

PHAR420

عمل األدوية 3

2

PHAR480

العالج الدوايئ 3

3

PHAR415

عمل المسوم

2

PHAR490

التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 3

2

PHAR440

املهارات املهنية 5

2

PHAR405

أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي 2

1

PHAR450

أنمظة الرعاية الصحية

1

PHAR445
او PHAR 444

اختياري صيدلة 1
االدوية يف الرياضة

2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

السنة الرابعة ( 27ساعة معتمدة)
الساعات
املعتمدة

PHAR425

عمل العقاقري/العالج البديل/العالج
التمكييل

PHAR485

طب األطفال  /طب الشيخوخة

1

PHAR471

الفزييولوجيا املرضية 4

1

PHAR421
PHAR481
PHAR491
PHAR441
PHAR406
PHAR446

العالج الدوايئ 4

التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 4
املهارات املهنية 6

أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي 4
اختياري صيدلة 2

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2
1
3
17

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

PHAR531

املامرسة املهنية املنمظة 4

4

PHAR532

املامرسة املهنية املنمظة 5

4

PHAR533

املامرسة املهنية املنمظة 6

4

PHAR 505

أحباث الصيدلة ومهارات اإللقاء والتقيمي5

1
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17

PHAR535

إدارة الصيدلة

2

PHAR525

عمل الصيدلة الوبائية ،والصيدلة
االقتصادية

2

PHAR590

التعمل باستخدام المناذج التطبيقية 5

2

PHAR506

أحباث الصيدلة ومهارات األلقاء والتقيمي6

1

PHAR545

اختياري صيدلة 3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2

4

صيف

ربيع

3

املامرسة املهنية املنمظة 2

PHAR530

املامرسة املهنية املنمظة 3

4

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2

4

PHAR430

خريف

18
2

عمل األدوية 4

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

10

الصيدلة العامة  /السنة املشتركة
خريف

ربيع

رمز املقرر
 CHEM 101كميياء عامة I
CHEM 103

كميياء عامة جتريبية I
MEDI 101

البنية البرشية والوظيفة I
MEDI 102

الساعات
املعتمدة
3

PUBH 151
ENGL202

اللغة اإلنلكزيية  Iما بعد التأسييس
مجموع الساعات املعمتدة للك الفصل الدرايس

CHEM209

أساسيات الكميياء العضوية مع خمترب

1

CHEM239

3

MEDI 103

3

ENGL202

العلوم الصحية
اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية

رمز املقرر

3

الكميياء الفزييائية مع خمترب
البنية البرشية والوظيفة II
اللغة اإلنلكزيية  Iما بعد التأسييس
مقرر أسايس واحد

صيف
الساعات
املعتمدة
3

رمز املقرر
اختياري إلمكال موضوع أسايس يف هذا الفصل
الدرايس

الساعات
املعتمدة
3

4
3
3

3

3
16

16
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 .4خدمة الدور اإلقليمي والعاملي للدولة وفق رؤية قطر الوطنية

مبىن لكية الرشيعة/قسم البنات ()C:11
اهلاتف)+ 974( 4403 4447 :
الربيد اإللكرتوينshariadean@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :

الغايات الكبرى
 .1حتقيق أداء مؤسيس ف ّعال ممتثل ملنظومة القمي احلامكة لللكية
 .2بناء براجم أاكدميية نوعية يف الباكلوريوس والدراسات العليا وفق
معايري االعمتاد األاكدميي
 .3إجياد بيئة تعلميية ِّ
وجمسدة لفلسفة التدريس باللكية املمتحورة
حمفزة
ّ
حول الطالب
ّ
يجشع البحث العيمل ويط ّوره يف ضوء معايري اجلودة
 .4إجياد مناخ
املعمتدة
 .5إثراء احلياة اجلامعية بأنشطة وفعاليات نوعية
 .6تعزيز ثقة رشاكء املصلحة واملؤسسات ذات االهمتام املشرتك واملجمتع
باللكية
 .7إجياد فضاء مفتوح يتّسق ودور الدولة اإلقليمي والعاملي ويتناسب مع
رؤية قطر 2030

مبىن لكية الرشيعة/قسم البنات ()B:05
اهلاتف)+ 974( 4403 4400 :
الربيد اإللكرتوينshariadean@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :
العميد:
أ.د .يوسف محمود الصدييق
العميد املساعد للشؤون األكادميية:
د .إبراهمي عبد اهلل األنصاري

2030

أقسام الكلية

وبرناجم ْي ماجستري من خالل ثالثة
تق ّدم اللكية أربعة براجم باكلوريوس
َ
أقسام عملية يه:
 .1قسم القرآن والسنة
 .2قسم العقيدة والدعوة
 .3قسم الفقه وأصوله

العميد املساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا:
د .نايف بن هنار
مساعد العميد لشؤون الطالب:
أ .النا وليد خياطة قطان

الدرجات العلمية:
تقدم لكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية براجم درجة الباكلوريوس
التالية:
• برناجم باكلوريوس القرآن والسنة
• برناجم باكلوريوس العقيدة والدعوة
• برناجم باكلوريوس يف الدراسات اإلسالمية
• برناجم باكلوريوس الفقه وأصوله

الربيد اإللكرتوينCSIS-StuAff@qu.edu.qa :
اهلاتف4403 4443 :

معلومات عن الكلية

تأسست لكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية سنة  1974خلدمة املجمتع
ّ
واإلقلمي منفتحة عىل العامل وفق الرؤية والغايات الكربى التالية:
الرؤية
أن تُعرف اللكية إقلميي ُا وعاملي ُا بالريادة والمتزي يف التعلمي الرشيع،
والدراسات اإلسالمية ،والبحث العيمل وخدمة املجمتع ،مبهنج وسيط
ترس ا ُ
هلوية العربية اإلسالمية ،وتق ّدم
أصيل ،وأن تكون مرجعية موثوقة ّ
اإلسالم بصورته املرشقة ،وتعزّز التعايش واحلوار مع اآلخر.
الرسالة
حنن لكية وطنية للتعلمي الرشيع والدراسات اإلسالمية يف جامعة
قطر ،تقدم براجم أاكدميية ذات جودة عالية ،وتع ّد خرجيني قادرين عىل
ّ
ممتية
املشاركة بفاعلية يف صنع مستقبل وطهنم وأ ّمهتم ،وتض ّم خنبة
من أعضاء هيئة التدريس امللزتمني بتجويد معلية التعلمي والبحث العيمل
ّ
التعل املسمت ّر ،واإلهسام
املواكب ملستج ّدات العرص ،وحتفزي الطالب عىل
اإلجيايب يف حتقيق احتياجات املجمتع وتطلعاته.
مجاالت األداء
 .1إعداد اخلرجيني األكفاء من خالل توفري تعلمي عايل اجلودة
 .2إجراء حبوث أاكدميية هتدف إىل تعميق املعرفة العملية يف علوم
الرشيعة
ّ
واحملل
 .3خدمة املجمتع اجلاميع
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 .5تزويد الطالب مبهارات البحث العيمل.
 .6التعرف عىل سنن التطور احلضاري واإلنساين.
 .7متكني الطالب من إقامة الرباهني عىل مصدرية القرآن والسنة،
وجحيهتام ،وبيان تارخيهام
 .8تزويد الطالب من مهارات املقارنة بني مناجه املفرسين واحملدثني
القداىم واملعارصين ،ونقد املناجه املنحرفة وتفنيد شهباهتا.
 .9متكني الطالب من خترجي األحاديث من مصادرها واحلمك علهيا.

قسم القرآن والسنة
مبىن لكية الرشيعة/قسم البنات ()C:11
اهلاتف)+ 974( 4403 4440 :
الربيد اإللكرتوينquran.sharia@qu.edu.qa :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :
رئيس القسم
أ.د .عبد اجلبار أمحد سعيد

مخرجات التعلّم:
بعد االنهتاء من برناجم القرآن والسنة يتوقع من طالب العمل أن يكون
قادرا عىل أن:
 .1يتلو من حفظه ستة أجزاء من القرآن الكرمي مع إتقان أحاكم التجويد.
 .2يقرأ من حفظه األربعني حديثًا النووية ويرشح معانهيا.
ّ .3
يوض املعامل واملفاهمي األساسية يف العلوم اإلسالمية.
 .4يستنتج سننًا يف التط ّور احلضاري اإلساليم واإلنساين ويب ّيهنا.
 .5يربهن عىل مصدرية القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وجحيهتام ،ويبني
تارخيهام.
 .6يفرس نصوص الويح ويستخرج األحاكم الفقهية مهنا.
 .7خي ّرج احلديث من مصادره وحيمك هيلع.
 .8يقارن بني مناجه املفرسين واحملدثني القداىم واملعارصين ،وينتقد
املناجه املنحرفة ويفند شهباهتا.
 .9جيري حبوثا عملية متع ّلقة بالقرآن والسنة

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
عبد اجلبار سعيد ،امليك اقالينة ،دمحم آيدين ،حصة السويدي ،حصة
الغزال ،دمحم عبد اللطيف ،عبد اهلل اخلطيب.
أستاذ مشارك
رمضان مخيس ،عدنان امحلوي.
أستاذ مساعد
فامطة النعيمي
مساعد تدريس
غدير األنصاري ،دمحم عبد الرشيد الصويف ،عبادة الطحان

نبذة عن القسم

قسم القرآن والسنة قسم ناشئ ،انطلق مع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة
خيتص بتخرجي كفاءات عملية مز ّودة مبعارف دقيقة
لللكية ،2022 - 2017
ّ
ومتخصصة يف علوم القرآن والسنة .ويق ّدم القسم برناجمني:
ّ
برناجم باكلوريوس القرآن والسنة
برناجم ماجستري التفسري وعلوم القرآن

برنامج البكالوريوس في القرآن والسنة
الرسالة
برناجم الباكلوريوس يف القرآن والسنة يرفد املجمتع بكفاءات ربانية
ً
وحفظا ووع ًيا،
تتعامل مع الكتاب والسنة مبهنجية عملية وسطية ،تالو ًة
مستوعبة املناجه املعارصة يف دراسهتام ،حمصنة وقادرة عىل رد
ٍ
الشهبات ،تهسم يف تلبية حاجة املجمتع يف جماالت علوم القرآن والسنة،
يف بيئة تفاعلية حمفزة عىل التعمل املسمتر.
األهداف التعليمية
 .1تعزيز االنمتاء للهوية والعقيدة اإلسالمية ومعرفة أثرها يف بناء الفرد
واألمة.
 .2حتفيظ الطالب ق ْدرا حمددا من نصوص الكتاب والسنة مع إتقان
التالوة.
 .3اإلملام باملداخل العامة للعلوم اإلسالمية املختلفة والتعريف مبفاهميه
الرئيسة.
 .4تفسري النصوص الدينية والرتاثية يف العلوم اإلسالمية ،وبيان ما
تتضمنه من أحاكم رشعية يف جماالت احلياة املختلفة.

فرص التشغيل:
أظهرت محلة االتصاالت اليت قامت هبا اللكية مع اهليائت الرمسية
واألهلية يف املجمتع أن خرجيي برناجم القرآن والسنة ا ّلذين جيمعون بني
التكوين الرشيع املع ّمق ،وإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات مرغوبون
من جهات عديدة يف املجمتع مثل:
• وزارة اخلارجية وجماالت العمل الديبلومايس
• وزارة الداخلية يف اإلدارة والرشطة املجمتعية واإلصالحيات والجسون
وماكحفة املخدرات وغريها
• اإلرشاد األرسي واخلدمات االجمتاعية
• هيائت العمل اخلريي
• التعلمي
• اإلمامة واخلطابة واإلرشاد الديين
املؤسسات اإلعالمية
•
ّ
• الدمع النفيس لملرىض باملؤسسات االستشفائية
شروط القبول واملستندات املطلوبة:
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني لربناجم الباكلوريوس يف القرآن والسنة
بلكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية استيفاء رشوط القبول لللكية من مضهنا
حصول الطالب عىل نسبة  70%أو أكرث يف الثانوية العامة أو ما يعادهلا.
اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة استيعاب اللكية تعمتد
اللكية واحدا أو أكرث من معايري املفاضلة التالية:
• درجات مواد العلوم الرشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
• اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.
• مراعاة املقدار احملفوظ من القرآن الكرمي.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
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متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
يتخصص الطالب يف برناجم القرآن والسنة حىت جيتاز بنجاح
ال
ّ
املقررات التالية:
 «حفظ وتالوة وجتويد )QURS 201( »1 « علوم القرآن» ()QURS 101 « -علوم احلديث» ()QURS 203

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في القرآن والسنة
جيب عىل الطلبة اجتياز  132ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص القرآن والسنة مبا يتضمن ما يأيت :
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات لكية الرشيعة  /اجلذع
املشرتك.
• ما ال يقل عن  48ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات املساندة.
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
املدرجة يف املجموعة الفرعية «تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
• UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات الكلية  /اجلذع املشترك ( 45ساعة معتمدة):
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 201حفظ وتالوة وجتويد ()1
•  QURS 202إعراب القرآن
•  QURS 203علوم احلديث
•  QURS 204التفسري التحلييل ()1
•  QURS 205احلديث التحلييل ()1
•  QURS 301حفظ وتالوة وجتويد ()2
•  QURS 400تدريب معيل ميداين
•  DAWA 118املدخل إىل العقيدة اإلسالمية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا
•  DAWA 210فقه السرية
•  DAWA 308فقه التحرض
•  DAWA 315مناجه البحث والتحقيق
•  FIQH 205فقه العبادات ()1
•  FIQH 206فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333فقه األرسة ()1
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ( 48ساعة معتمدة)
•  QURS 302دراسات معارصة حول القرآن والسنة
•  QURS 303تفسري حتلييل ()2
•  QURS 304مدخل إىل القراءات القرآنية وتوجهيها
•  QURS 305حديث حتلييل ()2
•  QURS 306مناجه احملدثني
•  QURS 307السنن اإلهلية يف القرآن والسنة
•  QURS 308أصول التفسري
•  QURS 310أحاديث األحاكم
•  QURS 401آيات األحاكم
•  QURS 402إجعاز القرآن الكرمي
•  QURS 403مناجه املفرسين
•  QURS 404نقد منت احلديث
•  QURS 405خترجي األحاديث ودراسة األسانيد
•  QURS 406مشلك إعراب القرآن
•  QURS 407تفسري موضويع
•  QURS 408حديث موضويع
املتطلبات املساندة (  6ساعة معتمدة)
•  DAWA 407اإلميان وظاهرة التكفري
•  FIQH 307أصول فقه دراسة عامة

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة.
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اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

QURS 101

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

علوم القرآن

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
متطلب عام
متطلب عام

3

متطلب عام

3

DAWA 118

املدخل إىل العقيدة اإلسالمية

3

FIQH 108

املدخل إىل الفقه اإلساليم

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

خريف

ربيع

الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

QURS 201

احلفظ والتالوة والتجويد ()1

0

FIQH 205

فقه العبادات ()1

3

QURS 203

علوم احلديث

3

DAWA 203

أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا

3

QURS 205

احلديث التحلييل ()1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام
متطلب عام

3

FIQH 206

فقه املعامالت املالية

3

QURS 202

إعراب القرآن

3

QURS 204

التفسري التحلييل ()1

3

DAWA 210

فقه السرية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

QURS 305

حديث حتلييل ()2

3

QURS 307

السنن اإلهلية يف ضوء القرآن والسنة

3

FIQH 333

فقه األرسة ()1

3

DAWA 315

مناجه البحث والتحقيق

3
18

DAWA 308

فقه التحرض

3

QURS 302

دراسات معارصة حول القرآن والسنة

3

QURS 304

مدخل إىل القراءات القرآنية وتوجهيها

3

QURS 306

مناجه احملدّثني

3

QURS 308

أصول التفسري

3

أحاديث األحاكم

3
18

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

QURS 401

آيات األحاكم

3

QURS 403

مناجه املفرسين

3

QURS 405

خترجي األحاديث ودراسة األسانيد

3

QURS 407

تفسري موضويع

3

DAWA 407

اإلميان وظاهرة التكفري

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18
3

QURS 303

تفسري حتلييل ()2

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

FIQH 307

أصول الفقه :دراسة عا ّمة

3

QURS 310

15

الساعات
املعتمدة

QURS 301

احلفظ والتالوة والتجويد ()2

0

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15
3

ربيع

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

ربيع
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15

QURS 400

تدريب معيل ميداين

3

QURS 402

إجعاز القرآن

3

QURS 404

نقد منت احلديث

3

QURS 406

مشلك إعراب القرآن

3

QURS 408

حديث موضويع

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

3
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قسم العقيدة والدعوة
مبىن لكية الرشيعة/قسم البنات ()C:11
الربيد اإللكرتوينcreed.sharia@qu.edu.qa :
اهلاتف4403 4470 :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :
رئيس القسم
أ.د .عبد القادر خبوش
أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
يوسف محمود الصدييق ،عبد القادر خبوش ،حسن عبيد الغرباوي،
دمحم أمزيان ،عبد احلكمي اخللييف ،التيجاين رمحة
أستاذ مشارك
أبوبكر دمحم امحد إبراهمي ،أمحد دمحم زايد ،زكريا عبد اهلادي ،شايف
اهلاجري ،عز الدين معميش ،دمحم إقبال أمحد فرحات ،دمحم مراح
أستاذ مساعد
أمينة األنصاري ،بسيوين حنيلة  ،حامد املرواين ،حصة اخلاطر ،رمضان
دمحم عيل مطاريد ،عالء هيالت ،حمروس بسيوين ،دمحم أبوبكر
املصلح ،دمحم عياش الكبييس ،عيىس عبد اهلل الاكهوين ،محمود سعيد
عطية ،مسري قدوري ،دمحم راشد امل ّري
محاضر
الكوري السامل املختار احلاج ،دمحم عبد الرمحن املعصويم ،موىس
الزهراين ،نبيل دمحم درويش ،هدية غازي
مساعد تدريس
خمتار بدري ،فامطة الزهراء ،السيد عيل ،معر اخلطيب ،أمحد اجلنايح،
عبد اهلل آل ثان

نبذة عن القسم

نشأ قسم العقيدة والدعوة مع اخلطة االسرتاتيجية لللكية ،2022 - 2017
وهو تطوير جلهود سابقة يف تدريس التخصص بدأت منذ تأسيس اللكية.
ويق ّدم القسم برناجمني:
• برناجم باكلوريوس العقيدة والدعوة
• برناجم باكلوريوس الدراسات اإلسالمية

برنامج بكالوريوس العقيدة والدعوة
رسالة البرنامج
برناجم الباكلوريوس يف العقيدة والدعوة يرفد املجمتع بكفاءات ربانية
مستوعبة قضايا
مزودة باملعارف العقدية الصحيحة وأصول الدعوة،
ٍ
العرص ومستجداته ،تمتتع مبهارات التواصل ،واحلوار ،تهسم بفاعلية يف
تعزيز هوية املجمتع وحتصينه من دعوات الغلو والتطرف وتوثيق أوارص
الوحدة الثقافية واملجمتعية ،وتزكية األفراد روح ًيا وخلق ًيا ،يف بيئة تفاعلية
حمفزة للتعمل املسمتر.

األهداف التعليمية
 .1تعزيز االنمتاء للهوية والعقيدة اإلسالمية ومعرفة أثرها يف بناء الفرد
واألمة.
 .2حتفيظ الطالب ق ْدرا حمددا من نصوص الكتاب والسنة مع إتقان
التالوة.
 .3اإلملام باملداخل العامة للعلوم اإلسالمية املختلفة والتعريف مبفاهميها
الرئيسة.
 .4تفسري النصوص الدينية والرتاثية يف العلوم اإلسالمية ،وبيان ما
تتضمنه من أحاكم رشعية يف جماالت احلياة املختلفة.
 .5تزويد الطالب مبهارات البحث العيمل.
 .6التعرف عىل سنن التطور احلضاري واإلنساين.
 .7تعميق معرفة الطالب يف أصول العقيدة ومسائلها ومهنجية االستدالل
علهيا.
 .8تأهيل الطالب الستخدام الوسائل احلديثة يف الدعوة إىل اإلسالم
والتفاعل مع قضاياه املعارصة.
 .9متكني الطالب من الوقوف عىل تطور الفكر اإلساليم وروافده
واالخنراط بإجيابية يف احلراك الفكري العاملي وحوار احلضارات.
مخرجات التعلّم
بعد االنهتاء من برناجم العقيدة والدعوة يتوقع من طالب العمل أن يكون
قاد ًرا عىل أن:
 .1يتلو من حفظه ستة أجزاء من القرآن الكرمي مع إتقان أحاكم التجويد.
 .2يقرأ من حفظه األربعني حديثًا النووية ويرشح معانهيا.
ّ .3
يوض املعامل واملفاهمي األساسية يف العلوم اإلسالمية.
 .4يستنتج سننًا يف التط ّور احلضاري اإلساليم واإلنساين ويب ّيهنا.
يفس نصوصا وأحاكما عقدية ودعوية ،ويربز أثرها يف صياغة اهلوية
ّ .5
اإلسالمية.
 .6يبني مناجه الدعوة وأساليهبا وأثرها يف إصالح املجمتعات.
يعب عن رؤية سلمية ملهنجية اإلسالم يف التعامل مع اآلخر.
ّ .7
ّ .8
ميي بني الصحيح والدخيل يف قضايا العقيدة.
 .9يخشص واقع احلراكت الدينية والتيارات واملذاهب الفكرية املعارصة
مربزًا خلفياهتا وامتداداهتا.
 .10يقدم حبوثا عملية يف علوم العقيدة والدعوة واألديان والتيارات
املعارصة.
فرص التشغيل
أظهرت محلة االتصاالت اليت قامت هبا اللكية مع اهليائت الرمسية
واألهلية يف املجمتع أن خرجي العقيدة والدعوة ا ّلذي جيمع بني التكوين
العميق يف مسائل العقيدة واألديان وحوار احلضارات ومهارات الدعوة
اإلسالمية ،وإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات وبعض املعارف
التخصصية ذات الصلة ببعض جماالت العمل والبحث العيمل مرغوبون
من جهات عديدة يف املجمتع مثل:
• وزارة األوقاف ،وجماالت اإلمامة واخلطابة واإلرشاد الديين.
• املراكز الدعوية عىل املستوى الوطين والدويل.
• وزارة اخلارجية وجماالت العمل الديبلومايس.
• وزارة الداخلية يف قطاعات اإلدارة والرشطة املجمتعية واألمن
واإلصالحيات والجسون وماكحفة التطرف والغلو.
• اإلرشاد األرسي واخلدمات االجمتاعية.
• هيائت العمل اخلريي.
• التعلمي.
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املؤسسات اإلعالمية.
•
ّ
املؤسسات األاكدميية ومراكز البحوث والدراسات العملية.
•
ّ

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية

شروط القبول واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني لربناجم الباكلوريوس يف العقيدة
والدعوة بلكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية استيفاء رشوط القبول
لللكية من مضهنا حصول الطالب عىل نسبة  70%أو أكرث يف الثانوية
العامة أو ما يعادهلا.
اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة استيعاب اللكية تعمتد
اللكية واحدا أو أكرث من معايري املفاضلة التالية:
• درجات مواد العلوم الرشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
• اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.
• مراعاة املقدار احملفوظ من القرآن الكرمي.

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
املدرجة يف املجموعة الفرعية «تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املعارف العامة

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
يتخصص الطالب يف برناجم العقيدة والدعوة حىت جيتاز بنجاح
ال
ّ
املقررات التالية:
 «حفظ وتالوة وجتويد )QURS 201( »1 «مدخل إىل العقيدة اإلسالمية» ()DAWA 118« -أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا» (.)DAWA 203

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في العقيدة والدعوة
جيب عىل الطلبة اجتياز  132ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص العقيدة والدعوة مبا يتضمن ما يأيت :
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات لكية الرشيعة  /اجلذع
املشرتك.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية.
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  6ساعات معمتدة من املقررات املساندة.
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة.
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات الكلية  /اجلذع املشترك ( 45ساعة معتمدة)
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 201حفظ وتالوة وجتويد ()1
•  QURS 202إعراب القرآن
•  QURS 203علوم احلديث
•  QURS 204التفسري التحلييل ()1
•  QURS 205احلديث التحلييل ()1
•  QURS 301حفظ وتالوة وجتويد ()2
•  QURS 400تدريب معيل ميداين
•  FIQH 108املدخل إىل الفقه اإلساليم
•  FIQH 205فقه العبادات ()1
•  FIQH 206فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333فقه األرسة ()1
•  DAWA 118املدخل إىل العقيدة اإلسالمية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا
•  DAWA 210فقه السرية
•  DAWA 308فقه التحرض
•  DAWA 315مناجه البحث والتحقيق
متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية ( 45ساعة معتمدة)
•  DAWA 307املنطق وآداب املناظرة
•  DAWA 309اإلهليات
•  DAWA 310مناجه معارصة يف العلوم اإلسالمية
•  DAWA 313األديان المساوية
•  DAWA 314فرق ومذاهب معارصة
•  DAWA 316األديان الوضعية
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•  DAWA 318النبوات والمسعيات
•  DAWA 401دراسة مناطق
•  DAWA 406الهنضة واحلراكت اإلصالحية
•  DAWA 407اإلميان وظاهرة التكفري
•  DAWA 408املجمتعات الدينية
•  DAWA 412مدارس فكرية غربية معارصة
•  DAWA 413فقه الدعوة واحلوار يف القرآن الكرمي
•  DAWA 414مهارات اإلمامة واخلطابة
•  DAWA 415مقارنة األديان

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

املتطلبات املساندة (  6ساعات معتمدة)
•  QURS 405خترجي األحاديث ودراسة األسانيد
•  FIQH 307أصول فقه دراسة عا ّمة

ربيع

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)

خريف

QURS 101

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

علوم القرآن

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلب عام

3

متطلب عام

3

احلفظ والتالوة والتجويد ()1

0

FIQH 205

فقه العبادات ()1

3

QURS 203

علوم احلديث

3

DAWA 203

أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا

3

QURS 205

احلديث التحلييل ()1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

QURS 201

متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية (  3ساعات معتمدة)
•  DAWA 320التصوف والروحانيات
•  DAWA 322مبادئ الفلسفة اإلسالمية

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

FIQH 206

فقه املعامالت املالية

3

QURS 202

إعراب القرآن

3

QURS 204

التفسري التحلييل ()1

3

DAWA 210

فقه السرية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

15

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر
QURS 301

احلفظ والتالوة والتجويد ()2

0

FIQH 307

أصول الفقه؛ دراسة عامة

3

DAWA 307

املنطق وآداب املناظرة

3

DAWA 309

اإلهليات

3

FIQH 333

فقه األرسة ()1

3

األديان المساوية

3

مناجه البحث والتحقيق

3

متطلب عام
متطلب عام

3

DAWA 313

متطلب عام

3

DAWA 315

DAWA 118

املدخل إىل العقيدة اإلسالمية

3

FIQH 108

املدخل إىل الفقه اإلساليم

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)

3

ربيع

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

3

DAWA 308

فقه التحرض

3

15

DAWA 310

مناجه معارصة يف العلوم اإلسالمية

3

DAWA 314

فرق ومذاهب معارصة

3

DAWA 316

األديان الوضعية

3

DAWA 318

النبوات والمسعيات

3

DAWA 320

التصوف والروحانيات

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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برنامج بكالوريوس في الدراسات اإلسالمية

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

DAWA 401

دراسة املناطق

3

DAWA 407

اإلميان وظاهرة التكفري

3

DAWA 415

مقارنة األديان

3

DAWA 413

فقه الدعوة واحلوار يف القرآن

3

QURS 405

خترجي األحاديث ودراسة األسانيد

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

الساعات
املعتمدة

15

DAWA 400

تدريب معيل ميداين

3

DAWA 406

الهنضة واحلراكت اإلصالحية

3

DAWA 408

املجمتعات الدينية

3

DAWA 412

مهارات اإلمامة واخلطابة

3

DAWA 414

مدارس فكرية غربية معارصة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

الرسالة
برناجم الباكلوريوس يف الدراسات اإلسالمية هي ّيئ بيئة تعلميية تفاعلية
ّ
للتعل املسمتر لريفد املجمتع بكفاءات ر ّبانية وسطية مز ّودة
حم ّفزة
مبعارف ّ
لكية يف العلوم اإلسالمية ومنفتحة عىل املعارف األخرى ،تمتتّع
مبهارات حبثية ومهنية ،وتُهسم يف احلفاظ عىل هوية املجمتع وأمنه
الفكري ،وتستجيب حلاجاته من الرشعيني املؤهلني يف جماالت وظيفية
متن ّوعة.
األهداف التعليمية
 .1تعزيز االنمتاء للهوية والعقيدة اإلسالمية ومعرفة أثرها يف بناء الفرد
واألمة.
 .2حتفيظ الطالب ق ْدرا حمددا من نصوص الكتاب والسنة مع إتقان
التالوة.
 .3اإلملام باملداخل العامة للعلوم اإلسالمية املختلفة والتعريف مبفاهميها
الرئيسة.
 .4تفسري النصوص الدينية والرتاثية يف العلوم اإلسالمية ،وبيان ما
تتضمنه من أحاكم رشعية يف جماالت احلياة املختلفة.
 .5تزويد الطالب مبهارات البحث العيمل.
 .6التعرف عىل سنن التطور احلضاري واإلنساين.
 .7تزويد الطالب مبعارف ومهارات وظيفية تؤهله لسوق العمل يف جماالت
مهنية خمتلفة.
 .8بناء ملكة مهنجية تأصيلية لدى الطالب متكنه من االنفتاح الوايع عىل
العلوم االجمتاعية واإلنسانية املعارصة.
مخرجات التعلّم
بعد االنهتاء من برناجم الدراسات اإلسالمية يتوقع من طالب العمل أن
يكون قادرا عىل أن:
 .1يتلو من حفظه ستة أجزاء من القرآن الكرمي مع إتقان أحاكم التجويد.
 .2يقرأ من حفظه األربعني حديثًا النووية ويرشح معانهيا.
ّ .3
يوض املعامل واملفاهمي األساسية يف العلوم اإلسالمية.
 .4يستنتج سننًا يف التط ّور احلضاري اإلساليم واإلنساين ويب ّيهنا.
يفس النصوص الدينية والرتاثية يف العلوم اإلسالمية.
ّ .5
 .6يبني أحاكما رشعية يف جماالت حياتية خمتلفة.
 .7يربط مناجه وقضايا العلوم اإلنسانية واالجمتاعية املعارصة مبفاهمي
العلوم اإلسالمية.
 .8جيري حبوثا عملية يف جمال الدراسات اإلسالمية.
 .9حيقق خمرجات أحد التخصصات الفرعية املتاحة يف اجلامعة.
فرص التشغيل
أظهرت محلة االتصاالت اليت قامت هبا اللكية مع اهليائت الرمسية
واألهلية يف املجمتع أن خرجي الدراسات اإلسالمية ا ّلذي جيمع بني ح ّد
مقبول من التكوين الرشيع ،وإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات وبعض
املعارف التخصصية ذات الصلة بلك جمال معل مرغوبون من جهات
توظيف متع ّددة يف سوق العمل ،ولذلك سيفتح هذا الربناجم عىل فرص
توظيف أكرب يف قطاعات مهنية ووظيفية خمتلفة مثل:
• وزارة اخلارجية وجماالت العمل الديبلومايس.
• وزارة الداخلية يف قطاعات اإلدارة والرشطة املجمتعية واألمن
واإلصالحيات والجسون وماكحفة املخدرات وغريها.
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• اإلرشاد األرسي واخلدمات االجمتاعية.
• القطاع املايل واملصارف اإلسالمية.
• هيائت العمل اخلريي.
• التعلمي.
• اإلمامة واخلطابة واإلرشاد الديين.
املؤسسات اإلعالمية.
•
ّ
• الدمع النفيس لملرىض باملؤسسات االستشفائية.
  
شروط القبول واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني لربناجم الباكلوريوس يف الدراسات
اإلسالمية بلكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية استيفاء رشوط القبول
لللكية من مضهنا حصول الطالب عىل نسبة  70%أو أكرث يف الثانوية
العامة أو ما يعادهلا.
اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة استيعاب اللكية تعمتد
اللكية واحدا أو أكرث من معايري املفاضلة التالية:
• درجات مواد العلوم الرشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
• اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.
• مراعاة املقدار احملفوظ من القرآن الكرمي.

مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات م معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
املدرجة يف املجموعة الفرعية «تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة.

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate
متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
ال يجسل الطالب يف «برناجم الدراسات اإلسالمية» حىت جيتاز بنجاح
مقرر «حفظ وتالوة وجتويد )QURS 201( »1

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الدراسات اإلسالمية
جيب عىل الطلبة اجتياز  126ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الدراسات اإلسالمية مبا يتضمن ما يأيت:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات لكية الرشيعة  /اجلذع
املشرتك.
• ما ال يقل عن  9ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية.
• ما ال يقل عن  15ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  24ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الفريع.
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات الكلية  /اجلذع املشترك ( 45ساعة معتمدة)
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 201حفظ وتالوة وجتويد ()1
•  QURS 202إعراب القرآن
•  QURS 203علوم احلديث
•  QURS 204التفسري التحلييل ()1
•  QURS 205احلديث التحلييل ()1
•  QURS 301حفظ وتالوة وجتويد ()2
•  QURS 400تدريب معيل ميداين
•  FIQH 108املدخل إىل الفقه اإلساليم
•  FIQH 205فقه العبادات ()1
•  FIQH 206فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333فقه األرسة ()1
•  DAWA 118املدخل إىل العقيدة اإلسالمية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا
•  DAWA 210فقه السرية
•  DAWA 308فقه التحرض
•  DAWA 315مناجه البحث والتحقيق
متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية ( 9ساعة معتمدة)
•  DAWA 407اإلميان وظاهرة التكفري
•  FIQH 302نظم إسالمية
•  FIQH 307أصول الفقه :دراسة عامة
متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية ( 15ساعة معتمدة)
•  DAWA 307املنطق وآداب املناظرة
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•  DAWA 310مناجه معارصة يف العلوم اإلسالمية
•  DAWA 314فرق ومذاهب معارصة
•  DAWA 401دراسة مناطق
•  DAWA 406الهنضة واحلراكت اإلصالحية
•  DAWA 408املجمتعات الدينية
•  DAWA 412مدارس فكرية غربية معارصة
•  DAWA 414مهارات اإلمامة واخلطابة
•  DAWA 415مقارنة أديان
•  FIQH 424السياسة الرشعية
•  FIQH 426العالقات الدولية
•  FIQH 433قضايا فقهية معارصة
•  QURS 310أحاديث األحاكم
•  QURS 401آيات األحاكم
•  QURS 402إجعاز القرآن الكرمي

اخلطة الدراسية
السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

QURS 101

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

علوم القرآن

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات التخصص الفرعي ( 24ساعة معتمدة)
ختصصا فرعيا مما تتيحه اللكيات األخرى
جيب عىل الطلبة اجتياز
ّ
يف اجلامعة .إذا اكن التخصص الفريع املختار يتطلب أقل من 24
ساعة معمتدة ،فيجب عىل الطالب دراسة مقررات اختيارية حرة إضافية
الستمكال متطلبات  24ساعة معمتدة.
وللتخصصات الفرعية املتوفرة
ومن خالل دراستنا ملطالب جهات العمل،
ّ
اآلن يف لكيات جامعة قطر نقرتح عىل طالب الدراسات اإلسالمية أن
التخصصات الفرعية اآلتية ،وميكنه ألسباب يراها أن خيتار
خيتار أحد
ّ
غريها بالتنسيق مع إدارة اإلرشاد الطاليب.
.1التخصص الفريع يف اللغة العربية ( 24ساعة معمتدة).
 .2التخصص الفريع يف اللغة اإلجنلزيية ( 24ساعة معمتدة).
 .3التخصص الفريع يف الشؤون الدولية ( 24ساعة معمتدة).
 .2التخصص الفريع يف السياسات والتخطيط والتمنية ( 24ساعة
معمتدة).
 .3التخصص الفريع يف اإلعالم ( 24ساعة معمتدة).
 .4التخصص الفريع يف عمل االجمتاع ( 24ساعة معمتدة).
 .5التخصص الفريع يف عمل النفس ( 24ساعة معمتدة).
 .6التخصص الفريع يف إدارة األمعال للطالب خارج لكية اإلدارة
واالقتصاد ( 24ساعة معمتدة).

15

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

DAWA 118

املدخل إىل العقيدة اإلسالمية

3

FIQH 108

املدخل إىل الفقه اإلساليم

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

QURS 201

احلفظ والتالوة والتجويد ()1

0

FIQH 205

فقه العبادات ()1

3

QURS 203

علوم احلديث

3

DAWA 203

أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

متطلب عام

3

متطلب عام

3

FIQH 206

فقه املعامالت املالية

3

QURS 202

إعراب القرآن

3

QURS 204

التفسري التحلييل ()1

3

DAWA 210

فقه السرية

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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قسم الفقه وأصوله

السنة الثالثة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

QURS 301

احلفظ والتالوة والتجويد ()2

0

FIQH 307

أصول الفقه :دراسة عامة

3

مبىن لكية الرشيعة/قسم البنات ()C:11
الربيد اإللكرتوينFIQH.sharia@qu.edu.qa :
اهلاتف4403 4449 :
املوقعhttp://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :

FIQH 333

فقه األرسة ()1

3

DAWA 315

مناجه البحث والتحقيق

3

التخصص الرئيس
مقرر اختياري من
ّ

3

رئيس القسم:
أ.د .صاحل كرمي الزنيك

مقرر من التخصص الفريع

3
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15

DAWA 308

فقه التحرض

3

FIQH 302

النظم اإلسالمية

3

التخصص الرئيس
مقرر اختياري من
ّ

3

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3

ربيع

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

السنة الرابعة ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

DAWA 407

اإلميان وظاهرة التكفري

3

التخصص الرئيس
مقرر اختياري من
ّ

3

التخصص الرئيس
مقرر اختياري من
ّ

3

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
FIQH 400

ربيع

15

تدريب معيل ميداين

3

التخصص الرئيس
مقرر اختياري من
ّ

3

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3

مقرر من التخصص الفريع

3
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15

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ دكتور
صاحل قادر كرمي الزنيك ،عبد احلكمي السعدي ،القريش بشري
أستاذ مشارك
معروف آدم باوا ،أمين صاحل ،سعد الدين دداش
أستاذ مساعد
مراد بوضاية ،دمحم صاحل الشيب ،نايف بن هنار ،إبراهمي األنصاري،
حسن يشو ،أمحد العون ،سلطان اهلامشي ،حيىي النعيمي ،فضل مراد
محاضر
محدة الرشمي
مساعد تدريس
محد سلميان السيد ،دمحم عبد اهلل السايع

نبذة تعريفية بالقسم

نشأ قسم الفقه وأصوله مع اخلطة االسرتاتيجية لللكية ،2022 - 2017
وهو تطوير جلهود سابقة يف تدريس التخصص بدأت منذ تأسيس اللكية.
ويق ّدم القسم برناجمني :برناجم الباكلوريوس يف الفقه وأصوله ،وبرناجم
املاجستري يف الفقه واألصول

برنامج بكالوريوس الفقه وأصوله
الرسالة
برناجم الباكلوريوس يف الفقه وأصوله يرفد املجمتع بكفاءات ربانية
ووسطية مزودة باملعارف الفقهية واألصولية واملهارات العقلية والبحثية،
تهسم يف تلبية حاجات املجمتع يف جماالت الفقه وأصوله ،يف بيئة
تفاعلية حمفزة للتعمل املسمتر.
األهداف التعليمية
 .1تعزيز االنمتاء للهوية والعقيدة اإلسالمية ومعرفة أثرها يف بناء الفرد
واألمة.
 .2حتفيظ الطالب ق ْدرًا حمددًا من نصوص الكتاب والسنة مع إتقان
التالوة.
 .3اإلملام باملداخل العامة للعلوم اإلسالمية املختلفة والتعريف مبفاهميها
الرئيسة.
 .4تفسري النصوص الرشعية والرتاثية يف العلوم اإلسالمية ،وبيان ما
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تتضمنه من أحاكم رشعية يف جماالت احلياة املختلفة.
 .5تزويد الطالب مبهارات البحث العيمل.
 .6التعرف عىل سنن التطور احلضاري واإلنساين.
 .7تعريف الطالب بتارخي الفقه اإلساليم ومذاهبه واصطالحاته ورجاله
وال سميا املذهب احلنبيل.
 .8تزويد الطالب مبعرفة اكفية يف جمال الفقه اإلساليم حبقوله املختلفة.
 .9تزويد الطالب مبعرفة اكفية يف جمال أصول الفقه والقواعد الفقهية
ومقاصد الرشيعة.
 .10تأهيل الطالب لدراسة كتب الرتاث الفقهي واطالعه عىل الترشيعات
والقوانني ذات العالقة بالتخصص.
 .11تمنية ملكة الطالب الفقهية يف استنباط األحاكم ،واملقارنة بيهنا،
واملوازنة مبهنجية عملية.
 .12تأهيل الطالب إلجراء حبوث فقهية ،أو بين ّية ،تعاجل خمتلف قضايا
املجمتع من منظور الفقه اإلساليم.
 .13ترسيخ الوسطية يف خشصية الطالب يف تبين اآلراء الفقهية بالبعد
عن التعصب وإقصاء الرأي اآلخر.

املؤسسات األاكدميية ومراكز البحوث والدراسات العملية.
•
ّ
شروط القبول واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني لربناجم الباكلوريوس يف الفقه وأصوله
بلكية الرشيعة والدراسات اإلسالمية استيفاء رشوط القبول لللكية من
مضهنا حصول الطالب عىل نسبة  70%أو أكرث يف الثانوية العامة أو ما
يعادهلا.
اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة استيعاب اللكية تعمتد
اللكية واحدا أو أكرث من معايري املفاضلة التالية:
• درجات مواد العلوم الرشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
• اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.
• مراعاة املقدار احملفوظ من القرآن الكرمي.
الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

مخرجات التعلم
بعد االنهتاء من برناجم الفقه وأصوله يتوقع من طالب العمل أن يكون قادرًا
عىل أن:
 .1يتلو من حفظه ستة أجزاء من القرآن الكرمي مع إتقان أحاكم التجويد.
 .2يقرأ من حفظه األربعني حديثًا النووية ويرشح معانهيا.
ّ .3
يوض املعامل واملفاهمي األساسية يف العلوم اإلسالمية.
 .4يستنتج سننًا يف التط ّور احلضاري اإلساليم واإلنساين ويب ّيهنا.
يفس قد ًرا مناس ًبا من النصوص الرشعية والرتاثية يف العلوم
ّ .5
ميا.
ريا سل ً
اإلسالمية تفس ً
يبي املسائل الفقهية يف جمال الفقه اإلساليم بأبوابه املختلفة.
ّ .6
 .7يقارن بني الفقه اإلساليم والترشيعات املعارصة يف أمهات املسائل
يف املجاالت املختلفة.
 .8يستنبط أحاك ًما فقهية ويقارن بني املعروض مهنا ويوازن مبهنجية
عملية.
 .9ميزي اآلراء املصطبغة بالوسطية يف الطرح الفقهي ويتبناها بعيدًا عن
التعصب وإقصاء اآلخر.
 .10جيري حبوثًا فقهية ،أو بين ّية ،تعاجل خمتلف قضايا املجمتع من
املنظور الفقهي.
فرص التشغيل
أظهرت محلة االتصاالت اليت قامت هبا اللكية مع اهليائت الرمسية
واألهلية يف املجمتع أن خرجي برناجم الفقه وأصوله ا ّلذي جيمع بني
التكوين الفقهي واألصويل العميق ،وإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات
وبعض املعارف التخصصية ذات الصلة ببعض جماالت العمل والبحث
العيمل مرغوبون من جهات عديدة يف املجمتع مثل:
• وزارة األوقاف ،وجماالت اإلمامة واخلطابة واإلرشاد الديين
• التعلمي
• القضاء الرشيع واإلفتاء
• املراكز الدعوية عىل املستوى الوطين والدويل.
• وزارة الداخلية يف قطاعات اإلدارة والرشطة املجمتعية واألمن
واإلصالحيات والجسون وماكحفة التطرف والغلو.
• اإلرشاد األرسي واخلدمات االجمتاعية
• هيائت العمل اخلريي

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص
الرئيسيي مبا فهيا اعالن التخصص الرئيسيي قبل اجتياز  36ساعة
معمتدة
يتخصص الطالب يف برناجم الفقه وأصوله حىت جيتاز بنجاح املقررات
ال
ّ
التالية:
«حفظ وتالوة وجتويد QURS 201 »1
«مدخل إىل الفقه اإلساليم» FIQH 108
« فقه العبادات FIQH 205 »1

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الفقه وأصوله
جيب عىل الطلبة اجتياز  132ساعة معمتدة حكد أدىن الستمكال
ختصص الفقه وأصوله مبا يتضمن ما يأيت
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة يف املتطلبات العامة.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات لكية الرشيعة  /اجلذع
املشرتك.
• ما ال يقل عن  45ساعة معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االجبارية.
• ما ال يقل عن  3ساعات معمتدة يف متطلبات التخصص الرئييس
االختيارية.
• ما ال يقل عن  6ساعات من املقررات املساندة.
املتطلبات العامة ( 33ساعة معتمدة)
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ( 15ساعة معتمدة)
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ARAB 200لغة عربية 2
•  ENGL 110لغة إجنلزيية 1
•  ENGL 111لغة إجنلزيية 2
•  DAWA 111الثقافة اإلسالمية
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مجموعة العلوم االجتماعية /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم االجمتاعية /السلوكية
مجموعة اإلنسانيات واآلداب ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
املدرجة يف املجموعة الفرعية «تارخي قطر واخلليج» واليت يه جزء من
مجموعة اإلنسانيات واآلداب.
مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات
مجموعة املعارف العامة ( 3ساعات معتمدة)
جيب اجتياز  3ساعات معمتدة من مقررات برناجم املتطلبات العامة
اخلاصة مبجموعة املعارف العامة
مجموعة املهارات العامة ( 3ساعات معتمدة)
مقررات برناجم املتطلبات العامة اخلاصة مبجموعة املهارات العامة.
مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ( 3ساعات
معتمدة)
•  UNIV 100مقرر سميينار السنة االوىل
متطلبات الكلية الشريعة  /اجلذع املشترك ( 45ساعة معتمدة)
•  QURS 101علوم القرآن
•  QURS 201حفظ وتالوة وجتويد ()1
•  QURS 202إعراب القرآن
•  QURS 203علوم احلديث
•  QURS 204التفسري التحلييل ()1
•  QURS 205احلديث التحلييل ()1
•  QURS 301حفظ وتالوة وجتويد ()2
•  QURS 400تدريب معيل ميداين
•  FIQH 108املدخل إىل الفقه اإلساليم
•  FIQH 205فقه العبادات ()1
•  FIQH 206فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333فقه األرسة ()1
•  DAWA 118املدخل إىل العقيدة اإلسالمية
•  DAWA 203أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا
•  DAWA 210فقه السرية
•  DAWA 308فقه التحرض
•  DAWA 315مناجه البحث والتحقيق

•  FIQH 336فقه األرسة ()2
•  FIQH 401أصول الفقه :الدالالت
•  FIQH 405فقه الرشاكت والتربعات
•  FIQH 406فقه العقوبات
•  FIQH 407الدعاوى واملرافعات
•  FIQH 409فقه الوصايا واملواريث
•  FIQH 410الفقه املقارن
التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
متطلبات
ّ
•  FIQH 412مقاصد الرشيعة
•  FIQH 424السياسة الرشعية
•  FIQH 426العالقات الدولية
•  FIQH 430فقه األميان والنذور والكفارات واألطعمة
•  FIQH 431أصول الفقه :االجهتاد والتعارض والرتجيح
•  FIQH 433قضايا فقهية معارصة
املتطلبات املساندة ( 6ساعات معتمدة)
•  QURS 405خترجي األحاديث ودراسة األسانيد
•  DAWA 307املنطق وآداب املناظرة
•  FIQH 405فقه الرشاكت والتربعات
•  FIQH 406فقه العقوبات
•  FIQH 407الدعاوى واملرافعات
•  FIQH 409فقه الوصايا واملواريث
•  FIQH 410الفقه املقارن
التخصص الرئيسي االختيارية ( 9ساعات معتمدة)
متطلبات
ّ
•  FIQH 412مقاصد الرشيعة
•  FIQH 424السياسة الرشعية
•  FIQH 426العالقات الدولية
•  FIQH 430فقه األميان والنذور والكفارات واألطعمة
•  FIQH 431أصول الفقه :االجهتاد والتعارض والرتجيح
•  FIQH 433قضايا فقهية معارصة
املتطلبات املساندة ( 6ساعات معتمدة)
•  QURS 405خترجي األحاديث ودراسة األسانيد
•  DAWA 307املنطق وآداب املناظرة

التخصص الرئيسي اإلجبارية ( 45ساعة معتمدة)
متطلبات
ّ
•  FIQH 306فقه القضاء واإلثبات
•  FIQH 310فقه املعاوضات والتوثيقات
•  FIQH 323أصول الفقه :احلمك الرشيع
•  FIQH 324أصول الفقه :الدليل الرشيع
•  FIQH 328القواعد الفقهية
•  FIQH 331فقه العبادات ()2
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اخلطة الدراسية

السنة الثالثة ( 36ساعة معتمدة)

السنة األولى ( 30ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

رمز املقرر

خريف

QURS 101

الفصل
الدراسي

DAWA 315

مناجه البحث والتحقيق

3

FIQH 323

أصول الفقه :احلمك الرشيع

3

فقه العبادات ()2

3
3
3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

FIQH 331

متطلب عام

3

FIQH 333

فقه األرسة ()1

علوم القرآن

3

QURS 405

خترجي األحاديث ودراسة األسانيد

خريف

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

15

DAWA 308

فقه التحرض

FIQH 306

فقه القضاء واإلثبات

3

FIQH 324

أصول الفقه :الدليل الرشيع

3

FIQH 310

فقه املعاوضات والتوثيقات

3

فقه األرسة ()2

3

القواعد الفقهية

3

متطلب عام

3

متطلب عام

3

DAWA 118

املدخل إىل العقيدة اإلسالمية

3

FIQH 108

املدخل إىل الفقه اإلساليم

FIQH 336

3

FIQH 328

ربيع

15

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ( 36ساعة معتمدة)
عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

رمز املقرر

متطلب عام

3

متطلب عام

3

QURS 201

احلفظ والتالوة والتجويد ()1

0

FIQH 205

فقه العبادات ()1

3

QURS 203

علوم احلديث

3

DAWA 203

أصول الدعوة ومناجهها وأساليهبا

3

QURS 205

احلديث التحلييل ()1

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

السنة الرابعة ( 39ساعة معتمدة)
الفصل
الدراسي

خريف

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

FIQH 401

أصول الفقه :الدالالت

3

FIQH 405

فقه الرشاكت والتربعات

3

FIQH 407

الدعاوى واملرافعات

3

FIQH 409

فقه الوصايا واملواريث

3

FIQH 431

أصول الفقه :االجهتاد والتعارض
والرتجيح

3

FIQH 433

قضايا فقهية معارصة

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18

FIQH 400

تدريب معيل ميداين

FIQH 406

فقه العقوبات

3

FIQH 410

الفقه املقارن

3

FIQH 412

مقاصد الرشيعة

3

السياسة الرشعية

3

العالقات الدولية

3

األميان والنذور والكفارات واألطعمة

3

متطلب عام
متطلب عام

3

FIQH 206

فقه املعامالت املالية

3

QURS 202

إعراب القرآن

3

FIQH 424

QURS 204

التفسري التحلييل ()1

3

FIQH 426

DAWA 210

فقه السرية

3

FIQH 430

ربيع

18

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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18
3

3

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

18
3

متطلب عام

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 307

املنطق وآداب املناظرة

3

عنوان املقرر

3

ربيع

خريف

QURS 301

احلفظ والتالوة والتجويد ()2

0

الساعات
املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي

رمز املقرر

عنوان املقرر

الساعات
املعتمدة

21
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كلية الطب

أهداف البرنامج
 .1خترجي أطباء ذوي كفاءة وتأهيل عايل مصقول باملعرفة ،واملهارات
والمسات الخشصية وفق االجتاهات الالزمة ملامرسة مهنة الطب يف
القرن احلادي والعرشين عىل أعىل مستوى من اجلودة العملية ،والقمي
األخالقية واملعايري املهنية.
 .2حتسني حصة الساكن مع الرتكزي عىل الوقاية من األمراض من خالل
إتباع أسلوب حياة حصي.
 .3تعزيز أخالقيات مهنة الطب مبا فهيا امجلع ما بني املامرسة بلكفة
اقتصادية وبطريقة فعالة ،يف إطار خصوصيات نظام تقدمي الرعاية
الصحية يف دولة قطر.

مبىن لكية الطب
هاتف:
بريد إلكرتوينmedicine@qu.edu.qa : :
موقع إلكرتوينhttp://www.qu.edu.qa/medicine :
44037800

أعضاء هيئة التدريس
نائب رئيس اجلامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب
إيغون تفت
العميد املساعد للشؤون األكادميية
صالح الدين حسيين رفايع كساب
العميد املساعد للشؤون اإلكلينيكية
عبد اللطيف اخلال

نبذة عن الكلية

لكية الطب يه اللكية الثامنة يف جامعة قطر ،تأسست يف عام
بتوجيه أمريي ومن خالل دراسة جدوى شاملة مكبادرة مشرتكة بني
جامعة قطر ومؤسسة محد الطبية .وتعىن اللكية بالرتكزي عىل االحتياجات
اخلاصة بقطاع الرعاية الصحية يف قطر مكا تمتاىش مع االسرتاتيجيات
واألولويات الوطنية يف جمال التعلمي والرعاية الصحية.
2014

الدرجة العلمية

بنًاء عىل أفضل مناذج املامرسات األوروبية واألمريكية ،تقدم لكية الطب
الربناجم التايل ذو الست سنوات للطالب:
• هشادة طبيب عام ()MD

عن البرنامج

برناجم الطبيب العام ( )MDهو برناجم مدته  6سنوات يقدم مهنجًا قامئًا
عىل تاكمل التخصصات املتعددة ويتبىن أساليب التعمل امجلايع والتعمل
من خالل حل املشالك ( .)TBL. PBLمت تصممي املهنج لتحقيق التاكمل
األفيق والرأيس بني العلوم الطبية األساسية والعلوم اإللكينيكية طوال
مدة املهنج مبا حيقق تزويد الطالب بفرص للتعامل مع السياق اإللكينييك
منذ مرحلة مبكرة ،ويمت ذلك عن طريق ربط معلية دراسة أنمظة األعضاء
الرئيسية يف اجلسم مع معلية دراسة حاالت املرىض ،وتكون الدراسة
يف مجموعات صغرية حتت إرشاف وتوجيه أطباء ذوي خربة أاكدميية
وإلكينيكية .مكا يمت الرتكزي عىل تطوير املهارات القيادية ومهارات
التواصل منذ البداية مع تقدير اخلصوصيات احملددة لملجمتع القطري.
يمتحور برناجم الطبيب العام حول ثالث مراحل خمتلفة :املرحلة
االنتقالية؛ مرحلة ما قبل اإللكينيكية ،واملرحلة اإللكينيكية .ومطلوب من
الطالب املجسلني يف برناجم الطبيب العام احلفاظ عىل مستوى معني
من التحصيل ودراسة عدد من املتطلبات األاكدميية من أجل احلفاظ عىل
اسمترارية التحاقهم بالربناجم.
ومن أجل إمكال الربناجم بنجاح واحلصول عىل هشادة طبيب عام ،جيب
عىل الطالب استيفاء متطلبات التخرج من اجلامعة وبرناجم الطبيب العام.

مخرجات تعلم الطالب ومجاالت االختصاص
حيدد برناجم الطبيب العام ستة جماالت للتخصص مع خمرجات التعمل
احملددة اليت جيب عىل الطالب احلصول علهيا وإتقاهنا قبل التخرج
من الربناجم .ومت اعمتاد وتكييف خمرجات تعمل الطالب مبا يمتاىش مع
البيئة الثقافية لملامرسة الطبية يف دولة قطر ويف منطقة اخلليج العريب،
ووف ًقا لملعايري الدولية وتمتحور حول جماالت ختصص ستة مكا ييل:
 - 1رعاية املرىض والساكن
 - 2املعرفة لملامرسة
 - 3املامرسة القامئة عىل األدلة والتعمل مدى احلياة
 - 4املهارات الخشصية ومهارات االتصال
 - 5األخالق واملهنية
 - 6أنمظة الرعاية الصحية واملامرسة ذات اللكفة االقتصادية
ويف نطاق هذه املجاالت ،مت حتديد االختصاصات احملددة أو خمرجات
تعمل الطالب عىل النحو التايل:
 - 1رعاية املرضى والسكان
أ -1احلصول عىل التارخي الطيب الشامل الذي يغيط مجيع اجلوانب
األساسية لملريض ومشالكه ،مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالعمر،
ونوع اجلنس والوضع االجمتايع واالقتصادي.
أ -2السبب االستنبايط يف حل املشالك اإللكينيكية.
أ -3إجراء لك من الفحص الاكمل احملدد والفحص املركز عىل أنمظة
أعضاء اجلسم ،مبا يف ذلك حفص احلالة العقلية.
أ -4أداء اإلجراءات الفنية الروتينية عند مستوى مناسب لطالب الطب.
أ -5بناء اسرتاتيجيات إدارية أساسية مالمئة (تخشيصية وعالجية)
لملرىض الذين يعانون من حاالت شائعة تتعلق مبجموعات معرية
خمتلفة من اجلنسني ،احلادة واملزمنة ،مبا يف ذلك احلاالت الطبية،
والنفسية واجلراحية ،وهؤالء الذين حيتاجون تأهيل قصري وطويل
األجل.
أ -6وضع خطة العالج ،وإظهار القدرة عىل اختاذ اإلجراءات عن طريق
املوازنة بني املخاطر النسبية وفوائد املخرجات وخيارات العالج.
أ -7التعرف عىل املرىض الذين يعانون من أمراض القلب ،أو الرئة أو
احلاالت العصبية اليت هتدد احلياة بشلك مبارش بغض النظر عن
املسببات ،وحتديد العالج األويل املناسب وتطبيق مبادئ دمع احلياة
األساسية واملتقدمة.
أ -8حتديد املسار األويل إلدارة املرىض الذين يعانون من حاالت خطرية
تتطلب رعاية حرجة.
أ -9حتديد العوامل اليت تضع األفراد يف خطر التعرض لملرض أو
اإلصابة ،وحتديد االختبارات املناسبة للكشف عن املرىض املعرضني
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لإلصابة بأمراض معينة أو يف مرحلة مبكرة من املرض ،وحتديد
اسرتاتيجيات االستجابة بشلك مناسب (معلية الفرز).
أ -10تفسري االختبارات املعملية ،ومعرفة القيود املفروضة عىل القياسات
املعملية القياسية ودجم النتاجئ اإللكينيكية واملعملية يف التخشيص
وإدارة مشالك املرىض.
أ -11توثيق وتبادل املعلومات احملددة لملرىض ،ورشح القدرة عىل
استخدام نظم املعلومات والنتاجئ احملددة عن املرىض وأوامر توجيه
مزيد من الرعاية لملرىض.
أ -12حتديد ووصف الساكن ،عىل أن يمشل ذلك الرتكيبة الساكنية،
واهليلك الثقايف واالجمتايع واالقتصادي ،والظروف املعيشية،
واحلالة الصحية ،وفهم أمهية هذه العوامل للرعاية الصحية لألفراد،
واألرس واإلداريني.
 - 2املعرفة للممارسة
ب -1تطبيق املعرفة عن البنية والوظيفة الطبيعية للجسم (كاكئن سلمي)
ولك نظام من األنمظة األساسية ألعضاء اجلسم يف فهم عمل
األمراض ،واألعراض وعالمات األمراض غري الطبيعية.
ب -2فهم اآلليات اجلزيئية ،والكمييائية احليوية واخللوية املهمة يف
احلفاظ عىل توازن اجلسم.
ب -3التعرف عىل األسباب املختلفة (الوراثية ،التمنوية ،األيضية ،السامة،
احليوية املجهرية ،املناعة الذاتية ،الورمية ،االنتاكسية ،اجلرحية)
لإلعياء /املرض والطرق اليت تعمل هبا عىل اجلسم (املرضية).
ب -4معرفة البنية والوظيفة املتغرية (عمل األمراض والفِ ْ
وجيا
زي ُيو ُل ْ
امل َ َر ِضَّية) للجسم وأنمظة أعضاءه الرئيسية اليت تظهر يف خمتلف
األمراض واحلاالت.
ب -5تطبيق املعرفة اإللكينيكية ،واملعملية ،والعوارض املرضية األكرث
تكرا ًرا لألمراض الشائعة يف التخشيص والعالج.
ب -6فهم قوة األسلوب العيمل يف حتديد سبب املرض وفعالية العالجات
التقليدية وغري التقليدية.
ب -7تطبيق مبادئ الوقاية من األمراض وتغيري السلوك املناسب ملشالك
حصية معينة للساكن.
ب -8التعرف عىل أمهية احملددات غري البيولوجية للصحة (املعتلة)
والعوامل االقتصادية ،والنفسية واالجمتاعية ،والثقافية اليت تسامه
يف تطور و/أو اسمترار األمراض.
ب -9معرفة عمل وبائيات األمراض الشائعة مضن مجموعة ساكنية
حمددة ،واألساليب املهنجية املفيدة يف احلد من حدوث وانتشار تلك
األمراض.
 - 3املمارسة القائمة على األدلة والتعلم مدى احلياة
ج -1حتديد أي من البيانات املوجودة املتعلقة بسؤال إلكينييك معني أو
فرضية رمسية ،ملعرفة مصادر البيانات (مبا يف ذلك الجسالت الطبية،
والبيانات املوجودة عىل اإلنرتنت) يف املؤسسة من خالل حتديد كيفية
استخدامها يف اإلجابة على سؤال إكلينيكي معني.
ج -2تنفيذ خطة مجلع البيانات وتنظمي البيانات لتحليلها ،إلظهار القدرة
عىل متثيل البيانات بشلك حصيح من خالل دراسة يف شلك مفيد
يدمع التحليل القامئ عىل المكبيوتر.
ج -3ختطيط ،وحتليل وتفسري وكتابة تقرير عن النتاجئ ،مما يظهر القدرة
عىل اختيار أدوات براجم المكبيوتر املناسبة لتحليل البيانات.
ج -4إظهار املعرفة مبصادر املعلومات واألدوات املتاحة لدمع التعمل مدى
احلياة .تمشل املعرفة الويع هبذه املوارد ،وحمتواها ،واحتياجات

املعلومات اليت ميكن معاجلهتا .تمشل املوارد ذات الصلة قاعدة
بيانات  MEDLINEوغريها من قواعد البيانات الببليوغرافية ،واملراجع
العملية ومصادر املراجع ،ونظم اخلربة التخشيصية وموارد اإلنرتنت
الطبية.
ج -5اسرتجاع املعلومات ،مما يؤدي إىل القدرة عىل صقل اسرتاتيجيات
البحوث لتحسني مدى مالمئة واكمتال البنود املسرتجعة.
ج -6تنقيح وتقيمي املعلومات والذي يؤدي بدوره إىل القدرة عىل المتيزي
بني أنواع مصادر املعلومات من حيث التداول واالنتشار ،والتنسيق
(عىل سبيل املثال ،املراجعة مقارنة باملقال األصيل) ،والسلطة،
واألمهية ومدى التوافر.
 - 4املهارات الشخصية ومهارات االتصال
د -1استخدام مهارات االتصال الفعال الستخالص وتوفري املعلومات
باستخدام القمي واملواقف واملهارات اللفظية وغري اللفظية والكتابية
الفعالة (التفسريية واالستبيانية).
د -2استخدام مهارات الكتابة الفعالة لنقل املعلومات ،والتعبري عن
االهمتامات ،واملساعدة ،وما إىل ذلك.
د -3االسمتاع إىل واحرتام وجهة نظر املرىض ومؤيدهيم.
د -4االسمتاع إىل واحرتام وجهة نظر األعضاء اآلخرين يف الفريق
املشارك يف رعاية املريض.
د -5االعرتاف واحرتام االحتياجات املتغرية لملرىض للحصول عىل
املعلومات والتفسري.
د -6تجشيع املرىض عىل مناقشة العالج املقرتح مع مؤيدهيم.
د -7اإلبالغ الاكمل لملرىض ومؤيدهيم عن التقدم احملرز خالل العالج.
د -8رشح أي مضاعفات للعالج عند وقوعها ورشح احللول املمكنة.
د -9اختاذ إجراء فوري عند معاناة املرىض من األذى ،واالعتذار عند
االقتضاء.
د -10العمل بفعالية كفرد ،يف مجموعات مهنية ،وكعضو يف نظام رعاية
حصية معقد ،مما يؤدي إىل معرفة املوارد عىل اإلنرتنت للترشيع،
والدفاع السيايس ووضع سياسة الرعاية الصحية احمللية.
 - 5األخالق واملهنية
هـ -1تطبيق النظريات واملبادئ اليت حتمك معلية اختاذ القرارات
األخالقية يف فهم املعضالت األخالقية الكربى يف الطب ،وخاصة
تلك اليت تنشأ يف بداية وهناية احلياة ،وتلك اليت تنشأ عن التوسع
الرسيع يف معرفة عمل الوراثة.
هـ -2الرأفة يف عالج املرىض واحرتام خصوصيهتم وكرامهتم.
هـ -3الصدق والزناهة يف مجيع التفاعالت مع أرس ،وزمالء املرىض
وغريمه الذين يتفاعل معهم األطباء يف حياهتم املهنية.
هـ -4فهم واحرتام أدوار املتخصصني اآلخرين يف الرعاية الصحية،
واحلاجة إىل التعاون مع اآلخرين يف رعاية املرىض ويف حتسني
حصة الساكن احملددين.
هـ -5االلزتام بالدفاع يف مجيع األوقات عن مصلحة املرىض عىل
املصاحل الخشصية.
هـ -6فهم الهتديدات الواقعة عىل املهنية الطبية اليت تشلكها تضارب
املصاحل الاكمنة يف الرتتيبات املالية والتنظميية املختلفة ملامرسة مهنة
الطب.
هـ -7القدرة عىل إدراك وقبول القيود يف املعرفة واملهارات اإللكينيكية
لملرء ،وااللزتام باسمترار حتسني معرفة وقدرة املرء.
هـ -8احرتام رسية املريض (والطبيب) ومعرفة املسائل القانونية،
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واألخالقية والطبية احمليطة بوثائق املريض ،مبا يف ذلك رسية وأمن
البيانات.
 - 6أنظمة الرعاية الصحية واملمارسة ذات الكلفة االقتصادية
و -1صيغة واختاذ القرارات لألفراد وامجلاعات ،ومعرفة املسائل املتعلقة
بالتلكفة /واملنفعة يف جمال الرعاية الصحية.
و -2معرفة كيفية قيام أنمظة الرعاية الصحية احمللية بتقدمي الرعاية
لألنواع املختلفة من املرىض.
الفرص
بعد إمكال برناجم الدراسة بنجاح ،مينح الطالب هشادة طبيب عام
ويكونوا عىل استعداد للحصول عىل أحد امتحانات الرتاخيص الطبية
الدولية املقبولة يف دولة قطر .ومبا أن امتحانات الرتاخيص مستقلة عن
اخلطة الدراسية ،سيقوم الربناجم بإعداد الطالب املتخرجني هلا ،مبا يف
ذلك استمكال اخلطوة األوىل من امتحان األساس الدويل للطب ()IFOM
قبل التخرج.
فرص العمل والدراسات العليا وفرية خلرجيي لكية الطب ،يف لك من
دولة قطر ويف اخلارج .قد يرغب بعض الطالب يف الذهاب الستمكال
ختصصاهتم أو دراساهتم العليا يف اخلارج أو يف دولة قطر .والبعض
اآلخر سيذهب إىل براجم اإلقامة يف مؤسسة محد الطبية أو يف غريها
من العديد من مقديم الرعاية الصحية العامة واخلاصة.

متطلبات التخصص الرئيسي
جيب عىل الطلبة استيفاء متطلبات جامعة قطر إلعالن التخصص الرئييس
مبا فهيا اعالن التخصص الرئييس قبل اجتياز  36ساعة معمتدة.
باالضافة جيب عىل الطلبة استيفاء التايل:
 استمكال يف املدرسة عىل االقل اثنان من املقررات الثالثة التالية يفالعلوم :عمل األحياء ،الكميياء أو الفزيياء.
 تقدمي بيان (حوايل  350لكمة) لوصف الدافع لملرحش لدراسة الطب. دليل دمع جتربة سابقة يف التطوع يف قطاع الرعاية الصحية ،او تدريبداخيل يف الطب أو العلوم ،أو خدمة جممتع.

شهادة طبيب عام
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  40ساعة معمتدة
(النظام األوريب لتحويل وترامك الساعات املعمتدة) ،الستمكال مسار
التخصص يف هشادة طبيب عام ،ويمشل ما ييل:
• ما ال يقل عن  33ساعة معمتدة من متطلبات برناجم املهنج األسايس
• ما ال يقل عن  7ساعة معمتدة من املتطلبات العامة للربناجم الطيب
• ما ال يقل عن  ECTS 150من متطلبات املرحلة ما قبل اإللكينيكية
• ما ال يقل عن  ECTS 150من متطلبات املرحلة اإللكينيكية

CCP

املسار العام ( 12ساعة معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  12ساعة معمتدة من الدورات املدرجة أدناه:
•  ARAB 100لغة عربية 1
•  ENGL 202لغة إجنلزيية بعد التأسيسية
•  ENGL 203لغة إجنلزيية بعد التأسيسية
•  DAWA 111ثقافة إسالمية

الرشوط واملستندات املطلوبة متوفرة عىل الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

وECTS 300

CCP

  3ساعات من مسار العلوم اإلنسانية /الفنون امجليلة لربناجم 4 -ساعات معمتدة من مسار العلوم الطبيعية /الرياضيات لربناجم

CCP

  11ساعة معمتدة من املسار املمكل لملتطلبات األساسية لللكية/الربناجم لربناجم CCP

القبول :الشروط واملستندات املطلوبة
جيب عىل مجيع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر استيفاء الرشوط واملستندات
املطلوبة من مضهنا حصول الطالب عىل حد أدىن من التحصيل العام يف
الهشادة الثانوية.

متطلبات احلصول على الشهادة

برنامج املنهج األساسي ( PCC) (33ساعة معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  33ساعة معمتدة موزعة عىل النحو التايل:
  12ساعة معمتدة من املسار العام لربناجم CCP 3 -ساعات معمتدة من مسار العلوم االجمتاعية /السلوكية لربناجم

مسار العلوم االجتماعية  /السلوكية ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  3ساعات معمتدة من الدورات املدرجة بربناجم
املهنج األسايس مبسار العلوم االجمتاعية /السلوكية.
مسار العلوم اإلنسانية /الفنون اجلميلة ( 3ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  3ساعات معمتدة من الدورات املدرجة بربناجم
املهنج األسايس باملسار الفريع لتارخي قطر واخلليج العريب الستيفاء
متطلبات مسار العلوم اإلنسانية/الفنون امجليلة.
مسار العلوم الطبيعية /الرياضيات ( 4ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  4ساعات معمتدة من الدورات املدرجة أناه:
•  CHEM 101الكميياء العامة 1
•  CHEM 103خمترب الكميياء العامة 1
املسار املكمل للمتطلبات األساسية للكلية /البرنامج ( 11ساعة
معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  11ساعة معمتدة من الدورات املدرجة أناه:
•  MEDI 101البنية والوظيفة اإلنسانية 1
•  MEDI 103البنية والوظيفة اإلنسانية 2
•  PUBH 151اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية
• - MEDI 104البيولوجيا اجلزيئية والوراثة
املتطلبات العامة للبرنامج الطبي ( 7ساعات معتمدة)
جيب عىل الطالب اجتياز  7ساعات معمتدة من الدورات املدرجة أناه:
•  MEDI 102التعلمي الطيب
•  BIOM 201الكميياء احليوية الطبية
متطلبات املرحلة ما قبل اإلكلينيكية ()ECTS 150
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  ECTS 150يف متطلبات املرحلة
ما قبل اإللكينيكية عن طريق إمكال متطلبات املرحلة من قبل اإللكينيكية
رمق  ،)ECTS 57( 1ومتطلبات املرحلة ما قبل اإللكينيكية رمق 57( 2
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 ،)ECTSومتطلبات املرحلة ما قبل اإللكينيكية رمق ،)ECTS 30( 3
واملتطلبات االختيارية يف املرحلة ما قبل اإللكينيكية ( ،)ECTS 6عىل
النحو احملدد أدناه.
متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية  -ECTS 57( 1السنة
الثانية)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 60من الدورات املدرجة يف متطلبات
املرحلة ما قبل اإللكينيكية  1عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 201مقدمة للتعمل املبىن عىل املشلكة
•  MEDI 202اجلينات يف املجمتع
•  MEDI 203نظام الدفاع باجلسم
•  MEDI 204نظام القلب واألوعية الدموية
•  MEDI 205الدم
•  MEDI 206اجلهاز التنفيس

املتطلبات اإلكلينيكية ()ECTS 150
جيب عىل الطالب اجتياز ما ال يقل عن  ECTS 150يف املتطلبات
اإللكينيكية من خالل إمكال املتطلبات اإللكينيكية  ،)ECTS 28( 1واملتطلبات
اإللكينيكية  ،)ECTS 56( 2واملتطلبات اإللكينيكية .ECTS 60( 3
واملتطلبات االختيارية يف املرحلة اإللكينيكية ()ECTS 6
املتطلبات اإلكلينيكية  -ECTS 28( 1السنة الرابعة ،الفصل
الدراسي الثاني)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 28من الدورات املدرجة يف املتطلبات
اإللكينيكية  1عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 403جراحة 1
•  MEDI 404طب 1
املتطلبات اإلكلينيكية  -ECTS 56( 2السنة اخلامسة)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 56من الدورات املدرجة يف املتطلبات
اإللكينيكية  2عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 501جراحة 2
•  MEDI 502طب 2
•  MEDI 503أمراض النساء والتوليد
•  MEDI 504طب األطفال

متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية  -ECTS 57( 2السنة
الثالثة)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 57من الدورات املدرجة يف متطلبات
املرحلة ما قبل اإللكينيكية  2عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 301نظام اجلهاز اهلضمي والتغذية
•  MEDI 302النظام اللكوي
•  MEDI 303نظام الغدد الصامء
•  MEDI 304اجلهاز التناسيل
•  MEDI 305النظام العضيل احلريك وعمل األعصاب 1

املتطلبات اإلكلينيكية  -ECTS 57( 3السنة السادسة)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 57من الدورات املدرجة يف املتطلبات
اإللكينيكية  3عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 601طب الطوارئ
•  MEDI 602التدريبات اإللكينيكية احملددة
•  MEDI 603طب األرسة
•  MEDI 604الصحة النفسية والطب النفيس 2

متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية  -ECTS 30( 3السنة
الرابعة ،الفصل الدراسي األول)
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 30من الدورات املدرجة يف متطلبات
املرحلة ما قبل اإللكينيكية  3عىل النحو احملدد أدناه.
•  MEDI 401عمل األعصاب  2والصحة النفسية 1
•  MEDI 402النظام املتعدد
املتطلبات االختيارية في املرحلة ما قبل اإلكلينيكية ()ECTS 6
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 6من املتطلبات االختيارية يف املرحلة ما
قبل اإللكينيكية
•  MEDI 207الطب و الفن
•  MEDI 208مساق التدريب الرسيري االختياري – قبل االلكينييك
•  MEDI 209مساق األحباث االختياري – قبل االلكينييك
•  SOWO 301اخلدمة االجمتاعية الطبية
•  SOWO 302الصحة النفسية يف اخلدمة االجمتاعية
•  PSYC 201مدخل اىل عمل النفس
•  SOCI 121مدخل اىل االنرثوبوجليا
•  SPSC 349عمل النفس التمنوي
•  BIOM 301إدارة و سالمة املخترب و ضبط اجلودة
•  PUBH 101مبادئ و ممارسات الصحة العامة
•  PUBH 200الصحة الدولية و املجمتع العاملي
•  PUBH 201الصحة البيئية و األمراض
•  PUBH 202السلوك اليحص املجمتيع
•  PUBH 208جودة الرعاية الصحية
•  PUBH 221قضايا الصحة املعارصة
•  PUBH 222أسس التثقيف اليحص

املتطلبات االختيارية في املرحلة اإلكلينيكية ()ECTS 6
جيب عىل الطالب اجتياز  ECTS 6من املتطلبات االختيارية يف املرحلة
اإللكينيكية.
•  MEDI 405مساق التدريب الرسيري االختياري – االلكينييك
•  MEDI 406مساق األحباث االختياري – االلكينييك
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خطة الدراسة
السنة

الربيع

اخلريف
املرحلة االنتقالية

السنة األولى

البنية والوظيفة اإلنسانية  3( 1ساعة معمتدة)

البنية والوظيفة اإلنسانية  3( 2ساعة معمتدة)

كميياء عامة وخمترب كميياء عامة ( 4ساعة معمتدة)

كميياء حيوية طبية ( 4ساعة معمتدة)

تعلمي طيب ( 3ساعة معمتدة)

اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية ( 3ساعة معمتدة)

لغة إجنلزيية ما بعد التأسيسية  3( 1ساعة معمتدة)

لغة إجنلزيية ما بعد التأسيسية  3( 2ساعة معمتدة)

اإلحصاء احليوي للعلوم الصحية ( 3ساعة معمتدة)

البيولوجيا اجلزيئية والوراثة ( 2ساعة معمتدة)

مهنج أسايس إضايف ( 3ساعة معمتدة)

مهنج أسايس إضايف يف الفصل الدرايس الثاين أو يف مرحلة الحقة ( 9ساعة
معمتدة)

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية
مقدمة ()ECTS 1

السنة الثانية

نظام القلب واألوعية الدموية ()ECTS 10

اجلينات يف املجمتع ()ECTS 14

الدم ()ECTS 8

نظام الدفاع يف اجلسم ()ECTS 15

اجلهاز التنفيس ()TCTS 9
اختياري )ECTS 6( 5

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية
السنة الثالثة

اجلهاز اهلضمي /التغذية ()ECTS 13

اجلهاز التناسيل ()ECTS 9

النظام اللكوي ()ECTS 9

النظام العضيل احلريك ()ECTS 9

نظام الغدد الصامء ()ECTS 9

عمل األعصاب )ECTS 17( 1
اختياري ( )ECTS 6يف السنة الثانية او الثالثة

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية
السنة الرابعة

عمل األعصاب  2والصحة النفسية )ECTS 20( 1

جراحة )TCRS 14( 1

النظام املتعدد ()ECTS 10

طب )ECTS 14( 1

املرحلة اإلكلينيكية

اختياري ( )ECTS 6يف السنة الرابعة او اخلامسة

املرحلة اإلكلينيكية
السنة اخلامسة

جراحة )TCTS 14( 2

أمراض النساء والتوليد ()ECTS 14

طب )ECTS 14( 11

طب األطفال ()ECTS 14
اختياري ( )ECTS 6يف السنة الرابعة او اخلامسة

املرحلة اإلكلينيكية
السنة السادسة

طب الطوارئ ()ECTS 16

طب األرسة ()ECTS 16

التدريبات اإللكينيكية احملددة ()ECTS 14

الصحة النفسية والطب النفيس )ECTS 14( 2
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الفصل 13

ACCT 221

احملاسبة املتوسطة 1

توصيف املقررات

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم واملعايري األساسية للمحاسبة املالية التي تعتمد
عليها الرشكات يف إعداد تقاريرها املالية مع الرتكيز عىل إعداد القوائم املالية.
ويهتم املقرر بشكل أسايس بقياس األصول وتحديد الدخل.

يضم دليل الطالب ملرحلة البكالوريوس قامئة بتوصيف جميع املقررات يف
جامعة قطر .وتقوم الجامعة يف الوقت الحايل برتجمة توصيف املقررات من
اإلنجليزية إىل العربية وسيتم
إضافتها لهذا الدليل يف أقرب وقت ممكن .لالطالع عىل توصيف املقررات
باللغة اإلنجليزية ،يرجى زيارة املوقع التايل:

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 116أو

listing-www.qu.edu.qa/?course

ACCT 222

ACCT 110

احملاسبة املتوسطة 2

احملاسبة املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا هو املقرر الثالث يف سلسلة مقررات املحاسبة املالية .ويتناول هذا املقرر
نظرية وتطبيق املبادئ املحاسبية املعتمدة ،وال سيام يف مجاالت املسؤولية،
وحسابات األسهم وكذلك التقارير املالية.

ميثل هذا املقرر مقدمة يف املحاسبة املالية ملنشآت األعامل املختلفة ،وتشتمل
موضوعات املقرر عىل املفاهيم واملبادئ املحاسبية املتعلقة مببادئ املحاسبة
املتعارف عليها .سوف يتم الرتكيز عىل تحليل وتسجيل وتصنيف األحداث
االقتصادية وإعداد التقارير مبا يف ذلك إعداد القوائم املالية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 221

متطلب/مقرر سابق

 MATH 103أو  MATH 101أو Mathematics Placement
 Test 180أو  ACT 21أو  SAT 500 OR MATH 021أو
 004 MATH F014 OR MATHأو  MATH 002أو MATH
119

ACCT 331

التكاليف واحملاسبة اإلدارية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ACCT 116

احملاسبة اإلدارية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ميثل هذا املقرر مقدمة يف املحاسبة اإلدارية واستخدامها للمعلومات املحاسبية
ألغراض التخطيط ومراقبة العمليات .وتشتمل موضوعات املقرر عىل:
مصطلحات التكاليف ،وسلوك التكاليف ،وتحليل التكلفة والحجم والربح،
والتكاليف املتغرية  ،واملوازنات التخطيطية  ،والتكاليف ذات العالقة بصنع
القرارات.

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 110أو

ACCT 112

ACCT 111

يتناول هذا املقرر دراسة متعمقة ملبادئ ومفاهيم املحاسبة اإلدارية ومحاسبة
التكاليف بالتطبيق عىل البيئات الصناعية والخدمية .وتشتمل موضوعات
املقرر عىل التكاليف الرتاكمية وتحميل التكاليف باستخدام الطرق التقليدية
واملعارصة ،واملوازنات التخطيطية .ويغطي املقرر أميا طرق استخدام املعلومات
املحاسبية يف تخطيط ،ومراقبة وتقييم القرارات طويلة وقصرية املدى .

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 116أو

ACCT 112

ACCT 333

مراجعة حسابات 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة املفاهيم األساسية لخدمات التدقيق وإصدار التقارير،
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وتشتمل موضوعات املقرر عىل معايري جودة املراجعة ،وقواعد السلوك املهني،
واألمنية واملسئولية املهنية ،و أدلة التدقيق ،و وبرامج التدقيق ،وتقييم املخاطر
واألهمية النسبية ،وإعداد التقارير.

محاسبة التكاليف 2

ACCT 112

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظم عمليات محاسبة التكاليف ،وتقارير محاسبة التكاليف،
وحساب تكاليف كل عملية ،ومتوسط التكلفة لكل بند (املواد الخام والعاملة،
والنفقات العامة) .ويتناول املقرر مواضيع إضافية هي نظام التكاليف القيايس،
وتحليل التباين لجميع عنارص التكلفة ،وتكلفة املنتجات الثانوية وكيف يتم
تقسيم التكلفة املشرتكة بني املنتجات املختلفة .كام سيتم تناول بناء نظام
فضل عن إعداد تقارير التكاليف.
التكاليفً ،

ACCT 411

احملاسبة احلكومية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة مفاهيم وإجراءات محاسبة األموال املخصصة.
وتشتمل موضوعات املقرر عىل اإلطار العام للموازنة الحكومية وكيفية
وتوقيت إعدادها ،و دراسة إطار املحاسبة يف املنشآت غري الهادفة للربح مثل
املستشفيات والجامعات.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 325

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 116أو

ACCT 112

ACCT 418

محاسبة متقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ACCT 412

احملاسبة اإلدارية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر استخدام املعلومات املحاسبية يف عمليات صنع القرار عىل
كل من املدى القصري واملدى الطويل ،كام يتضمن املساهمة الهامشية ،وحساب
ً
التكلفة  -الحجم -الربح ،وتحليل أداء األقسام ،ووضع امليزانيات وضبطها.

تشمل موضوعات املقرر املحاسبة عن اندماج الرشكات وإعداد القوائم املالية
املوحدة ،و دراسة عمليات املحاسبة الدولية وترجمة العملة األجنبية ،ومحاسبة
تأسيس وتصفية رشكات األشخاص ،و إعداد القوائم املالية املرحلية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 221

متطلب/مقرر سابق

ACCT 419

ACCT 325

ACCT 421

ACCT 413

نظم املعلومات احملاسبية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مراجعة حسابات 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ACCT 333

ACCT 415

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 116أو

متطلب/مقرر سابق

ميثل هذا املقرر امتدادًا لدراسة املفاهيم األساسية لخدمات التدقيق وإصدار
الشهادات التي متت دراستها يف مقرر مراجعة حسابات  ،1وتشتمل موضوعات
املقرر عىل دراسة اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية ملختلف الدورات
واألرصدة ،ودراسة العينات اإلحصائية الختبارات الرقابة واالختبارات األساسية،
باإلضافة إىل دراسة معمقة لتقارير املدقق املختلفة.

يتناول هذا املقرر دراسة املفاهيم واإلجراءات املتعلقة بنظم املعلومات
املحاسبية .وتشتمل موضوعات املقرر عىل تصميم وتنفيذ النظم و العالقة بني
نظم املعلومات املحاسبية وغريها من نظم املعلومات األخرى ضمن املنظمة،
وخرائط التدفق وتطبيقات وأدوات الحاسب اآليل.
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متنوعة لقياس مدى تحقق مخرجات تعلم الطالب.

متطلب/مقرر سابق
 ACCT 116أو

ACCT 112

ARAB 107
هذا املقرر يُد ّرس يف قسم اللغة العربية لغري الناطقني بها

ACCT 424

أساسيات العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

احملاسبة الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر قضايا مرتبطة باملعامالت التجارية الدولية ،والتوافق بني
املبادئ املحاسبية والنظم املحاسبية املقارنة .ومن املواضيع املطروحة :التعامل
مع التغريات يف أطر املحاسبة ،واملحاسبة يف نظام األسعار املتغرية ،وتحليل
القوائم املالية الدولية ،واملراجعة الدولية ،والرضائب ،ومحاسبة التكاليف
واملعايري املحاسبية الدولية.

تم تصميم هذا املقرر بهدف تعريف املتعلمني للغة العربية كلغة ثانية/
لغة أجنبية عىل التكوينات األساسية للغة العربية واستخداماتها يف التواصل
اليومي :من خالل محتوى املنهج الذي يتناول مناذج من الحياة اليومية املألوفة
وغريها من الجوانب الواضحة للثقافة العربية .ويهدف املقرر إىل متكني الطالب
(الذي تعترب اللغة العربية ليست لغته األصلية) من اكتساب املعرفة األساسية
التطبيقية يف اللغة العربية من خالل متارين وتدريبات تفاعلية .ويتم تناول
أساسيات النحو والرصف يف بيئة تعلم نشطة تتمحور حول الطالب ،من أجل
أن يكون قاد ًرا عىل التعامل بنجاح مع عدد من املواقف واملهام االجتامعية
والتفاعلية.

ACCT 428

ARAB 109

متطلب/مقرر سابق
ACCT 116

حتليل القوائم املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة تقييم أداء املشاريع من الجوانب املحاسبية واملالية.
وتشتمل موضوعات املقرر عىل تحليل االتجاه ،وتحليل النسب املالية ،والتحليل
األفقي والعمودي ملختلف القوائم املالية ،ثم تحليل قامئة التدفقات النقدية.

متطلب/مقرر سابق

 ACCT 116أو ACCT 112

ARAB 100

لغة عربية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يسعى هذا املقرر إىل إكساب الطالب املهارات املهمة للتواصل بالعربية؛ استام ًعا
وتحدث ًا وقراء ًة يف املقام األول ،مع االهتامم مبهارة الكتابة يف عالقتها باملهارات
السابقة؛ وذلك من خالل محتوى يضم موضوعات متنوعة ترتبط باللغة العربية؛
املعارصة والرتاثية ،وضبطها إعراب ًّيا وبنائ ًّيا ،عرب نصوص لغوية وأدبية متعمقة
تكون محو ًرا لتكامل املهارات اللغوية من جهة ،ثم أداة تفكري من جهة أخرى.
ويقدم املقرر من خالل بيئة تعلُّ ِم ّية تفاعلية تتمركز حول نشاط الطالب،
وتوظف مهارات التَّ َعلُّمِ الذَّايت والتعاوين ،وكذلك مهارات التواصل للتعبري عن
النفس واألفكار بطرائق مختلفة ،وحل املشكالت عرب مهارات التفكري النقدي
واإلبداعي ،واستيعاب األفكار يف سياقات مختلفة .ويوظف املقرر أدوات تقييم

مهارات لغوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من امتالك مهارات اللغة األربع (االستامع
والتحدث والقراءة والكتابة)؛ أي تنمية مهارات التحدث بلغة عربية سليمة،
وتعزيز التواصل مع اآلخرين ،وإتقان مهارات القراءة واإللقاء والتلقي وفهم
املسموع واملقروء ،ومهارات الكتابة الصحيحة وتحديد طرق استعاملها ،وذلك
من خالل محتوى يركز عىل اللغة يف جانبها الوظيفي ،مراعية معرفة أنواع
الكلم وعالمات كل نوع ،متييز املعرب من املبني يف العرب ّية ،ومعرفة عالمات
اإلعراب والبناء ،وإدراك نو َعي الجملة العربية ومكوناتها ،يف مناخ تعلمي
نشط ،يتمركز حول الطالب ،مستخدما يف ذلك أنشطة تعلمية متعددة ،منها
قراءات نوعية يف كتب املصادر اللغوية واألدبية للتمكن من توظيف مهارات
اللغة يف استيعاب نصوص املصادر وبوزن نسبي يصل إىل % 80من الجانب
املهاري ،مع توظيف أدوات تقييم متنوعة.
ARAB 110

مقدمة لدراسة األدب وفنونه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يسعى تدريس هذا املقرر نحو غاية محددة؛ هي إكساب الطالب -عرب
وأجناسا أدبية متنوعة -قد ًرا معقوالً من
محتوى أديب يعكس عصو ًرا مختلفة
ً
املعرفة الدقيقة واملبادئ العلمية املنضبطة حول مجاالت األدب العريب من
حيث النشأة والتطور؛ ومن ثم يؤسس عىل هذه املعرفة قُدر ًة عىل تذوق
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بعض أجناس األدب والتّعامل مع نصوصه املتباينة ،وما ينطوي عليه ذلك من
دراسة فنونه ،مثل :املقالة واملرسحية والقصة القصرية والرواية ،والسرية الذاتية،
كسب الطالبة
والشعر ،مبا يسهم يف تقديم هذه األجناس عىل نحو رصني ،ويُ ُ
وع ًيا بالفن وخصائصه البارزة يف كل جنس أديب ،وكذلك جدواه ،ودوره املسؤول
إزاء املجتمع العريب .وهنا؛ يتأىت دور املقرر -يف ظل بيئة تعلّميَّة نشطة -لريبط
الطالب بواقعه العريب ،وذلك عرب دروس مستقاة من أجناس األدب العريب
ألعالم أسهموا يف صقل وجدان أوطاننا من ناحية ،وتطوير
(النرثي والشعري) ٍِ
آل ّيات الفن من زاوية أخرى .ويستخدم املقرر أدوات تقييم متنوعة (ورقة
بحثية ،عروض ،تصل نسبتها إىل  40%من أدوا ت التقييم)..

ARAB 200

لغة عربية 2

يسعى هذا املقرر نحو متكني الطالب من إتقان مهارة الكتابة العربية،
والتواصل العلمي واملهني بها من خالل التكامل الوظيفي بني مهارات اللغة
األربع ،وذلك عرب محتوى يجمع بني أساسيات اللغة وقواعدها الضابطة لطرائق
الكتابة من جهة ،والتمرس عىل مهارات الكتابة العربية يف أشكالها؛ الوظيفية
واإلبداعية  ،الرتاثية واملعارصة ،الوصفية والتحليلية من جهة أخرى ،فضالً عن
معالجة املشكالت الكتابية من خالل التعلّم الذايت والتعاوين يف بيئة تنمي
اإلبداع والحوار واملناقشات والتفكري الناقد ،وتعزز طرائق التعبري الكتايب عىل
املستويني الذايت والوظيفي ،مبا يساعد يف اكتساب املعرفة ،وبناء الوعي الثقايف
واملواطنة الصالحة ،وسيُقيم أداء الطالب من خالل أدوات تقييم متنوعة ،تركز
عىل إظهار مهارات الكتابة لديه ،مبا يحقق مخرجات التعلم املنشودة.

 ARAB 100أو ( )ARAB 105 AND ARAB 106
ARAB 201

أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم هذا املقرر
يُدرّس في قسم اللغة العربية لغير الناطقني بها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة -من غري الناطقني باللغة العربية  -من
اكتساب املهارات األساسية يف اللغة العربية املعارصة ،أي مهارات االستامع
والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .ومن املتوقع أن تؤهلهم تلك املهارات للتواصل

 ARAB 107أو ARAB 043

ARAB 213
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

(  )ARAB 239 OR ARAB 109 OR ARAB 100أو( ARAB
)105 AND ARAB 106

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

نحو 1

متطلب/مقرر سابق

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف مواقف الحياة اليومية .كام يساعد هذا املقرر الطلبة أيضً ا يف التعبري عن
أنفسهم حول موضوعات مألوفة شفهيا وكتاب ًيا .ويستند هذا املقرر عىل
بيئة محفزة للتعلم ،من خالل املصادر األصيلة ،واملواد السمعية والبرصية
والتعليمية والثقافية .ويتم االعتامد عىل مجموعة متنوعة من أدوات التقييم.

يهدف هذا املق ّرر إىل تزويد الطلبة بالقوانني الوظيفيّة لبعض أبواب النحو
العر ّيب ،ويعالج أحكام الجملة االسم ّية ،ومكمالتها من النواسخ ،ثم يوضّ ح
يبي
أحكام الجملة الفعليّة ،فيقف بالطلبة عىل أحكام الفاعل ونائبه ،ثم ّ ُ
املفعول به وعالقاته مع الفاعل تقدميا وتأخ ًريا وتعدّدا وذكرا وحذفاً  ،ثم يكمل
سائر املفعوالت ،ويحدّد الصور الرتكيبيّة لها ،ثم يقف املقرر عىل أبواب أشباه
املفعوالت كالحال والتمييز واالستثناء وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف
أدوات تقييم متنوعة ( عروض ،اختبارات ...إلخ)...

ARAB 218

علم الصرف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التاريخي لنشأة هذا
يتناول هذا املق ّرر علم الرصف يف العربيّة بتقديم اإلطار
ّ
العلم وأهميته وموضوعه ومفهومه ،ثم يدرس أبوابه منطلقاً من امليزان الرص ّيف
وأشكاله لدراسة تقسيم الفعل إىل مج ّرد وصحيح ومزيد ومعتل ،وتوضيح إسناد
الفعل بأشكاله كافة إىل الضامئر ،ثم يتناول ظاهرة املشتقّات كاسم الفاعل،
وصيغة املبالغة ،واسم املفعول ،والصفة املشبّهة ،واسم املكان والزمان ،واسم
التفضيل ،واسم اآللة ،كام يتناول بالتوضيح ظاهرة املصادر بأبنيتها وأنواعها ،ثم
يقف عند ظاهرة االسم املنسوب واالسم املصغّر ،وجمع التكسري ،ويوضّ ح بعد
ذلك ظاهرة العوارض الصوت ّية يف اإلعالل واإلبدال ،مع العناية بالتدريبات وربط
الصيغ بدالالتها و توليد الصيغ للداللة عىل املستحدثات ،وذلك يف مناخ تعلمي
نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).
ARAB 221

الشعر العربي القدمي 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من إعادة دراسة الشعر العريب القديم
بالرتكيز عىل مسار التحوالت التي شهدتها القصيدة العربية يف الجاهلية والعرص
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األموي .ويتناول املقرر شعر املعلقات وشعر الشعراء الصعاليك والشعراء
الفرسان يف العرص الجاهيل .كام يتناول شعر الغزل والشعر السيايس يف العرص
األموي .لذلك يقع الرتكيز عىل تبيان الخصائص البنائية والخصائص املعنوية
التي حققتها تلك القصيدة يف العرص الجاهيل والعرص األموي وذلك يف مناخ
تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة (قراءات شعرية ،ورقة بحثية،
عروض ،اختبارات ...إلخ)..
ARAB 223

الشعر العربي القدمي 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل جعل الطالب يتمثّل التح ّوالت التي طرأت عىل القصيدة
العربية يف العرص العبايس ويف املغرب العريب ويف األندلس .لذلك يقع الرتكيز
عىل شعر املولدين وتبيان اإلضافات التي رفدوا بها الشعرية العربية .كام يقع
الرتكيز عىل عمليات التأصيل املتتالية التي قام بها شعراء من أمثال أيب متام
والبحرتي واملتنبي واملعري .ويهدف املقرر أيضا إىل جعل الطالب عىل بَ ِّين ٍة
من اإلضافات التي متكن شعراء املغرب واألندلس من إنجازها وذلك يف مناخ
تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة (قراءات شعرية ،ورقة بحثية،
عروض ،اختبارات ...إلخ)..

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 221أو ARAB 240

ARAB 224

النثر العربي القدمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حصلها
الغاية من هذا املقر ّر جعل الطالب يعيد النظر يف ّ
كل معارفه التي ّ
حول النرث يف الثقافة العربية يف ضوء نظرية األجناس األدبية ومق ّرراتها .لذلك
سيكون الدرس نظريا يبحث يف نشأة األجناس األدبية النرثية يف الثقافة العربية
وتط ّورها وتولّد البعض منها من البعض اآلخر .ومنها مثال( :الخرب ،واملقامة،
والحكاية ،والسرية ،والرسالة والخطابة .)...أما الجانب التطبيقي فيكون قامئا
عىل تناول مناذج من هذه األجناس األدبية النرثية بالتحليل والدراسة ورصد
خاصياتها الفكرية والجاملية وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم
متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ)..
ARAB 225

األدب الشعبي في قطر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يسعى هذا املقرر إىل إطالع الطالب عىل مفهوم األدب الشعبي وتعريفاته

وخصائصه وأجناسه ووظائفه االجتامعية التي تلبي الحاجات الجاملية
للمجتمعات عامة واملجتمع القطري خاصة؛ وذلك من خالل محتوى أديب
شعبي يتناول الشعر الشعبي ،والحكايات الشعبية ،واألمثال ،واألغاين الشعبية
وغريها ،مع بيان مراحل تطورها ،وما تتضمنه من قيم فنية وأخالقية ذات صلة
باملجتمع القطري .ويتناول املقرر هذا املحتوى من خالل محارضات ونقاشات
تركز عىل الجانب التطبيقي وتحليل النامذج املختارة من األدب الشعبي يف
قطر ،والكشف عن أبعادها الجاملية ومدلوالتها االجتامعية لإلحاطة بأسباب
بقائها؛ مام يعزز بيئة التعلم النشط ،معتمدًا أدوات تقييم متنوعة.
ARAB 261

البالغة العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املق َّرر إىل معرفة علوم البالغة الثالثة ،وإدراك وجوه الجامل فيها،
وتنمية القدرة عىل اإلبداع والتحليل والنقد .ومن هذا املنطلق يتناول املق َّرر
املرسل ،وعلم
علم البيان بفروعه املختلفة :التشبيه واالستعارة والكناية واملجاز َ
واملعنوي ،وأخريا يقف عند قصيدة أو
املعاين  ،وعلم البديع بنوعيه اللفظي
ّ
سورة قرآنية ليطبق عليها ما درس من فنون بالغية وذلك يف مناخ تعلمي
نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة ،منها عروض تطبيقية ،واختبارات ،وقراءات
نقدية يف نصوص بالغية ...إلخ)..
ARAB 262

علم العروض و موسيقا الشعر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املق َّرر إىل متكني الطالب من معرفة املصطلحات األساسيّة يف
النص
العروض والقافية ،والتمكن من التمييز بني بحور الشعر املختلفة ،وقراءة ّ
الشعري قراءة صحيحة ،ومتييز الشعر املوزون من غريه .ومن هذا املنطلق
ّ
يتناول املق َّرر بحور الشعر املختلفة يف الشعر القديم ،واملوشحات ،والشعر
الح ّر ،وذلك من خالل االعتامد عىل التقطيع ،والوسائل الحديثة التي تعتمد
عىل األلحان املوسيقية املنتقاة للتمييز بني البحور املختلفة وذلك يف مناخ
تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة ،منها قراءات موسيقية عروضية
بوزن نسبي  ،20%ورقة بحثية بوزن نسبي  ، 15%ثم عروض واختبارات
...إلخ.
ARAB 271

لغة فارسية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من أساسيات اللغة الفارسية عىل مستوى
الحروف واألصوات واألفعال ،والجمل ،وتكويناتها ،مرك ًزا عىل محتوى وظيفي
يشمل األبجدية الفارسية ،والضامئر املنفصلة واملتصلة ،والتذكري والتأنيث،
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واملعرفة والنكرة اإلضافة والصفة ...إلخ  ،فضالً عن جملة من النصوص الفارسية
لتطبيق القواعد السابقة عليها ،والوقوف عىل حصيلة من املفردات متكن
الطالب من تكوين جمل فارسية بسيطة ،وذلك يف مناخ تعليمي نشط ،ومع
توظيف أدوات تقييم متنوعة.
ARAB 273

لغة عبرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARAB 327

يهدف هذا املق ّرر إىل تزويد الطلبة مبقدمة عامة يف مبادئ اللغة العربيّة،
يبي املبادئ العامة للكتابة
فيتناول تشكّلها
التاريخي بني اللغات السامية ،ثم ّ
ّ
والقراءة واملحادثة فيها برشح نطق حروفها وكتابتها ،وتكوين الكلامت،
وترصيفها ،وبناء الجملة البسيطة فيها مع تزويد الطلبة بأه ّم الكلامت
املستعملة فيها لبناء معجم ٍ
كاف إلدارة حوا ٍر أو ّيل باللغة العربيّة ،مع َردْف
ذلك بتامرين لغويّة متنوعة صوتيّة ونصيّة ولغويّة.

قراءات حديثة في التراث األدبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARAB 319
نحو 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الوظيفي للنحو يف املقرر السابق ،فيتابع دارسة
يكمل هذا املق ّرر املسعى
ّ
كل األبواب مبا يناسبها من
أحكام ظاهرة الج ّر الحر ّيف واإلضا ّيف مع قَ ْرن ّ
التطبيقات الرتاث ّية والحديثة .ثم يعرج عىل التوابع ويوضح دالالتها وأحكامها،
ثم يقف بالطلبة عىل ظاهرة عمل املصادر واملشتقات وأسامء األفعال عمل
الفعل ،ثم يوضّ ح متثُّالت ظواهر النداء ،كام يقف املق ّرر عىل أساليب املدح
والذم والتعجب والنفي واالستقبال وال َع ْرض والتنبيه والتحضيض واالستفتاح،
محل لها من
محل من اإلعراب والتي ال ّ
وينتهي باستجامع صور الجمل التي لها ّ
اإلعراب يف ٍ
مستقل مع َرفْد مسائل املق ّرر دامئا باألمثلة املناسبة للموقف
ّ
درس
التعليمي والتطبيقات املتنوعة املع ّززة لتطبيق املعرفة النحويّة .وذلك يف مناخ
ّ
تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة ورقة بحثية حول بعض قضايا النحو
الوظيفي ،وعروض ،اختبارات ...إلخ.

متطلب/مقرر سابق

( )ARAB 213 OR ARAB 241و( )ARAB 218 OR ARAB 346

ARAB 326

حتليل النص االدبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الغاية من هذا املقرر جعل الطالب يطبق املناهج الحديثة التي اكتسبها يف

مقرر النقد األديب الحديث و تناولت النص األديب بالتحليل ،ويرصد اإلضافات
التي متكنت من تحقيقها واإلخفاقات التي تردّت فيها .ويقع الرتكيز يف التحليل
عىل املنهج التاريخي واملنهج االجتامعي واملنهج البنيوي واملنهج النفيس واملنهج
السيميايئ واملنهج التأوييل واملنهج التفكييك كوسيلة ملقاربة النص .وبذلك
يتمكّن من التم ّرس عىل تطبيق تلك املناهج يف تحليل النص األديب ،مع االهتامم
بالنامذج التطبيقية وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة،
منها تقديم عروض تطبيقية حول التحليل األديب بوزن نسبي يصل إىل ،10%
وقراءات تحليلية يف نصوص أدبية  ،10%ثم ورقة بحثية واختبارات ...إلخ.

الهدف من هذا املقرر إطالع الطالب عىل إشكال ّيات الرتاث والتّحديث يف الثّقافة
العربيّة .لذلك يتناول الجانب النظري من الدرس املشاريع الفكرية التي أعاد
أصحابها قراءة الرتاث العريب قصد مساءلته وتحديثه ومنها مثال :مرشوع طه حسني
يف كتابيه يف الشعر الجاهيل وحديث األربعاء ،ومرشوع أدونيس يف كتابه الثابت
واملتحول...الخ  .ويرتكّز الجانب التطبيقي عىل إجراء بحوث حول هذه املشاريع
املجسدة أله ّم اإلشكاليات التي
ومناقشتها وتحليل بعض النصوص املنتخبة ّ
يخص إشكالية الرتاث والتحديث وذلك يف مناخ
واجهت الفكر العريب املعارص يف ما ّ
تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة تراعي تطبيق النظريات الحديثة يف
عالقتها بالرتاث األديب  ،20%وكذلك ورقة بحثية  15%وعروض ،اختبارات ...إلخ)..

ARAB 331

النقد العربي القدمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املق َّرر إىل إكساب الطالب مجموعة من املعارف واملهارات واملعايري
النقدي .ومن هذا املنطلق يقف
التي متكنه من تنمية مقدرته عىل التفكري
ّ
املق َّرر أوال عند أهم مصادر النقد العريب القديم وأعالمه منذ الجاحظ حتى
القرطاجني ،ثم ينتقل ثانيا ملعالجة أهم القضايا النقدية نحو :عمود
حازم
ّ
الشعر ،والشكل واملضمون ،والرسقات الشعرية...إلخ ،وأهمية هذه القضايا يف
النص األديب ونقده؛ وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم
تحليل ّ
متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).
ARAB 351

مدخل إلى علم اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالبات من معرفة املبادئ األساسية يف علم
اللسانيات .تتضمن هذه املبادئ مفهوم علم اللغة ،ومناهج البحث اللغوي،
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ARAB 355

ومستويات علم اللغة العام .حيث يتحقق هدف املقرر من تعريف الطالبات
بنظريات علم اللغة الحديثة وتطبيقاتها عىل اللغة العربية .كام يسعى هذا
املقرر إىل إكساب الطالبات مهارات تطبيق نظريات وبرامج التحليل اللغوي
الحديثة ملستويات اللغة املختلفة (املستوى الصويت ،املستوى الفونولوجي،
املستوى املورفولوجي ،مستوى بناء الجملة ،مستوى املعنى).ويقدم املقرر
بطرائق مختلفة تتمركز حول األنشطة التطبيقية للطالبات ،وتقديم األساليب
الحديثة كربامج الصوتيات التعليمية والتحليلية ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط،
يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

اللسانيات التطبيقية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARAB 352

فقه اللغة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف املقرر إىل متكني الطالبات من فهم املبادئ األساسية يف فقه اللغة
العربية ،والسيام مفهوم اللغة وفقه اللغة والفرق بينه وبني علم اللغة ،وأهم
خصائص اللغة العربية ،ولهجاتها ،وظواهرها ،التي عني اللغويون العرب
بدراستها ،فضالً عن تاريخ اللغة العربية وجذورها السامية ،وعالقتها بالقرآن
الكريم ،انتهاء بقضايا اللغة العربية املعارصة
ويقدم املقرر بطرائق متنوعة تتمركز حول نشاط املتعلمة ،عىل املستوى الفردي،
كتدريب الطالبات عىل دراسة اللهجات اللغوية الحديثة ومقارنتها بخصائص
اللهجات العربية القدمية ،وتدريبهن عىل مهارات البحث العلمي ،وعىل املستوى
الجامعي كاملشاركة يف حلقات النقاش والحوارات الجامعية .ويرتافق تنفيذ املقرر
مع التقييم املستمر ألداء الطالبة ونشاطها ،ويعتمد التقييم عىل أدوات متنوعة،
كالواجبات ،والعروض التقدميية ،واملشاركة يف النقاشات الصفية ومنتدى البالك
بورد ،واالختبارات ،والبحث العلمي ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات
تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ)..

ARAB 354

علم الداللة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف املقرر إىل متكني الطالبات من فهم النظريات الداللية الحديثة ،ومعرفة
جذورها يف الرتاث العريب ،ودراسة مستويات الداللة ،وأنواع املعنى ،والتطور
الداليل .ويهدف إىل إكساب الطالبات مهارات استيعاب دالالت األلفاظ،
والتمييز بني املعاين املختلفة .ومن جهة أخرى يسعى املقرر إىل تعريف
الطالبات باملعجم العريب ،وإكسابهن مهارات البحث عن معاين األلفاظ يف
املعاجم العربية املختلفة .ويقدم املقرر بطرائق متنوعة تتمركز حول نشاط
املتعلمة ،كاملشاركة يف حلقات النقاش والحوارات الجامعية ،والبحث العلمي.
ويرتافق تنفيذ املقرر مع التقييم املستمر ألداء الطالبة ونشاطها ،ويعتمد
التقييم عىل أدوات متنوعة ،كالواجبات ،والعروض التقدميية ،واملشاركة يف
النقاشات الصفية ومنتدى البالك بورد ،واالختبارات ،والبحث العلمي.

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالبات من معرفة املبادئ األساسية يف علم
اللسانيات التطبيقية .تتضمن هذه املبادئ مفهوم علم اللغة التطبيقي ،ومناهج
البحث اللغوي ،ومشكالت اللسانيات التطبيقية .حيث يتحقق هدف املقرر من
تعريف الطالبات مبتطلبات البحث اللغوي ملجاالت علم اللغة التطبيقي
كام يسعى هذا املقرر من إكساب الطالبات مهارات تطبيق التحليل اللغوي
لحل مشكالت علم اللغة التطبيقي يف ضوء الدراسات التحليلية التجريبية ،عىل
سبيل املثال وليس الحرص :مجال اكتساب اللغة األم ،وتعليم اللغة الثانية ،
واللغة والحاسوب .ويقدَم املقرر بطرائق مختلفة تتمركز حول مشاركة األستاذ
والطالبات أثناء املحارضة ،واألنشطة التطبيقية للطالبات :مثل األبحاث امليدانية
داخل وخارج الحرم الجامعي ،واملشاركات الفردية داخل الصف ،تقديم
األساليب الحديثة كربامج الرتجمة اآللية والتحليل الرصيف عىل شبكة اإلنرتنيت.

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 351أو ARAB 248

ARAB 372

لغة فارسية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل الجمع بني النظري والتطبيقي يف دراسة النصوص
الفارسية؛ إلكساب لطالب القدرة عىل إصدار خطاب لغوي بالفارسية ،وعرب
محتوى يسلط الضوء عىل قواعد عميقة ،تقدمها نصوص مختارة من روائع
األدب الفاريس لكل من  :متوجهري والفردويس وعمر الخيام وسعيد الشريازي،
مع العناية باألساليب الحديثة واملعارصة يف النرث بخاصة مع الرتجمة والتعليق؛
مام يعمل عىل تدعيم مناخ التعلم النشط؛ الذايت والتعاوين.

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 271أو ARAB 244

ARAB 375

علم األصوات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر ملساعدة الطلبة عىل اكتساب مهارات تحليل األصوات
العربية ،باعتبارها واحدة من فروع علم اللسانيات ،وذلك من خالل تحديد
الخصائص الفيزيائية الفسيولوجية لألصوات ،وتدريب الطالب عىل “األبجدية
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القصة ،ونشأة السرية الذاتية ،وما آل إيه التطور النوعي يف كل جنس أديب ،مع
مراعاة الدور الذي لعبته املثاقفة مع الثقافات الغربية يف ترسيخ هذه األجناس
يف الثقافة العربية واألدب العريب ،كام يقوم الجانب التطبيقي عىل تحليل
نصوص منتقاة تكشف ظاهرة االقتباس من الغرب وظاهرة التأصيل التي متّت
بعد ذلك ،فضالً عن إبراز جوانب التطور والتجريب يف املنت الرسدي العريب
الحديث ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة
بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

الصوتية الدولية” وتصنيف الصوتيات العربية وفقًا لطرق التعبري .كام يتم
تدريب الطالب عىل كتابة الصوتيات الدولية .ويربط املقرر أيضً ا الصوتيات
مع فروع علم األصوات من حيث دراسة التغريات الصوتية يف سياق نظريات
أساسيات التحليل الصويت .ويسلط هذا املقرر الضوء عىل أهمية علم األصوات
يف التحليل اللغوي وتداخله مع الفروع األخرى (الكلامت) و(الجمل) .ويتم
تدريس املقرر يف بيئة محفزة للتعلم ،مع الرتكيز عىل دور الطالب وتنمية
مهاراته التطبيقية ،وتوظيف مجموعة متنوعة من أدوات التقييم ،مثل :املهام
التطبيقية والتحليلية ،والدراسات امليدانية.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ARAB 224

 ARAB 218أو ARAB 346

ARAB 391

ARAB 381

الشعر العربي احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

البحث األدبي :مصادره ومناهجه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الغاية من هذا املقرر متكني الطالب من االطالع عىل املامرسات الشعرية املعارصة
ومسار تحوالتها واإلحاطة مبنجزاتها .لذلك سيكون مدار القسم النظري من
الدرس النظر يف املدارس الشعرية الحديثة (مدرسة اإلحياء ،املدرسة الرومانسية،
املدرسة الواقعية ،املدرسة الرمزية )..كام يت ّم النظر يف األمناط الشعرية (الشعر
العمودي ،الشعر الح ّر ،قصيدة النرث .)...ويقوم القسم النظري أيضا عىل دراسة
عالقة هذه املدارس واألمناط الشعرية بالشعر العريب القديم وكيفيات نهلها منه
أو تغايرها معه .كام يقع الرتكيز عىل عالقة الشعر العريب الحديث مبنجزات أعالم
الشعر الغريب والسيام منجزات ويليم باليك ( )Blake Williamوكولريدج (.S
 )Coleridge .Tووردزورث ( )Wordsworthوشيل ( )Shelleyوكيتس ()Keats
والمرتني ( )Lamartineوت .س .إليوت ( .)Eliot .S .Tأما الجانب امليداين
التطبيقي فيكون مداره تحليل نصوص ممثّلة لهذه املدارس ومنجزاتها قصد متثّل
وتبي اإلضافات الجاملية التي
األسئلة التي طرحتها عىل الذائقة الشعرية العربية ّ
حققتها .وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة ،منها قراءات
شعرية حديثة ومعارصة يف الشعر  ،20%وورقة بحثية وعروض واختبارات ...إلخ.

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 221أو ARAB 240

ARAB 382

السرديات احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الغاية من هذا املقرر إطالع الطالب عىل الفنون الرسدية املستحدثة يف الثقافة
العربية املعارصة؛ لذلك يتناول القسم النظري مسألة نشأة الرواية ،ونشأة

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من التمهر يف مجال البحث األديب؛ مصادره
ومناهجه؛ وذلك من خالل االطالع عىل أمهات املصادر واملراجع التي ال غنى
عنها يف البحث األكادميي ،ومنها مثال :دوائر املعارف واملوسوعات ،ومعاجم
املعاين ،ومعاجم الكتب ،وكتب املدن واألمصار ،وكتب تراجم أعالم اللغة
والنحو ،وكتب تراجم األدباء ،كتب علوم القرآن ،فضالً عن اإلملام باملنهجية
العلمية التي تخدم البحث يف املصادر ،ممثلة يف جملة املناهج التي توظف يف
دراسة املصادر وتحليلها ،مع مراعاة التطور الحاصل يف مجال املناهج األدبية؛
مام يعمل عىل تقديم بيئة تعلمية نشطة تراعي التنوع يف أدوات التقييم
حسب تنوع موضوعات املحتوى (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).
ARAB 392

علم التراكيب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل التعريف مببادىء الدراسات الرتكيبية الحديثة  ،وباألخص
النظرية التوليدية ،ومعالجتها للغة العربية ،مع الرتكيز عىل املعطيات األساسية
التي متحورت حولها الدراسات ،ومنها :رتبة الكلامت ،واملقوالت النحوية ،وبنية
الجملة ،والتطابق ،واإلعراب ،والعمليات التحويلية ،وما من شأنه أن يربز
تأثر بنية الجملة العربية بالجملة غري العربية ،وغريها من التغريات .كام يتم
التعامل مع عينات لغوية من مصادر مختلفة ،وجمعها عرب طرق متعددة
ووسائل متنوعة ،مبا يركز عىل البحث امليداين التجريبي؛ وذلك يف مناخ تعلمي
نشط يستعمل أدوات تقييم متنوعة  ،وعروضً ا ،وورقة بحثية.

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 319أو ARAB 246
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ARAB 412

قراءات في التراث اللغوي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم املقرر عىل قراءات يف الرتاث اللغوي العريب من خالل نصوص مختارة متثل
أهم املحطات النظرية والتطبيقية يف مسرية الدراسات اللغوية ،نصوص من
كتاب سيبويه ،املربد ،ابن جني ،ابن الشجري ،ابن هشام ،ابن مالك ،ابن رشد ...
تعالج قضايا لغوية معالجة عميقة متثل التميز والتفرد والسبق إن وجد.
ويطلع املقرر الطالبة عىل العمق املنهجي ،وطريقة املعالجة ،وأسلوب
االستدالل والرتجيح واملناقشة واإلقناع ،كام ميكن الطالبة من املقارنة بني
املدارس اللغوية العربية من جهة ونظرياتها الغربية من جهة ثانية ،مع ربط
التصورات اللغوية القدمية مبا تم إنجازه يف مجال اللسانيات .ويهدف املقرر
إىل خلق جرس لغوي بني الرتاث والحداثة ،بني األصالة واملعارصة عىل مستوى
النصوص والتصورات واملناهج ،موظفا ما حصلته الطالبة من معارف لغوية
وخاصة من خالل املقررات الدراسية  :مصادر الدراسة اللغوية ،النحو ،الرصف،
فقه اللغة ،اللسانيات؛ وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم
متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).
ARAB 419

اللسانيات املقارنة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر اىل متكني الطالب من القيام مبقارنة علمية بني لغات سامية
ولغات غري سامية ،تشمل الجوانب الصوتية والرتكيبة والرصفية والداللية من
أجل التوصل إىل معرفة الخصائص التي تتقاسمها اللغات الطبيعية والخصائص
التي تنفرد بها بعض اللغات ،أو مجموعات لغوية؛ نظ ًرا لعالقات وراثية بينها،
أو نتيجة لعوامل اجتامعية أو ثقافية أو جغرافية أو تاريخية .ويشمل الجانب
التطبيقي قيام كل طالبة مبقارنة اللغة العربية بلغة أخرى ،فضالً عن االعتامد
عىل طرائق ووسائل بحثية متنوعة لتقييم أداء الطالب حسب مخرجات
التعلم.

ARAB 464

اللسانيات االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر دراسة اللغة يف سياق اجتامعي .يتضمن املقرر مفهوم علم
اللغة االجتامعي ومجاالته ،ودراسة نتائج عالقة اللغة باملجتمع مثل :اللغة
والتفاعل االجتامعي ،ازدواجية اللغة ،والتمييز بني اللغة واللهجة ،والتدرج
اللغوي ،والتخطيط اللغوي ،والعالقة بني البنية والوظيفة واللغة والسن،
االقرتاض اللغوي .كام يتناول املقرر استعراض االختالفات اللغوية االجتامعية
املوجودة يف العامل العريب واملجتمع القطري ،ورشح كيفية قراءة أمناط متعددة
من الرسوم البيانية يف علم اللغة االجتامعي ،وطرق تفسريها .ويعزز هذا املقرر
متكني الطالبات من تطبيق مهارات البحث اللغوي االجتامعي يف توصيف
وتحليل بنية لهجات قطر ومنطقة الخليجن وذلك يف مناخ تعلمي نشط،
يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

متطلب/مقرر سابق

 ARAB 351أو ARAB 248

ARAB 481

النقد األدبي احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
ARAB 273

ARAB 434

االستشراق ونقده
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

واملجتمع العريب من منظور استرشاقي) .ويقع الرتكيز عىل منجزات أهم رموز
االسترشاق االنجليزي والرويس والفرنيس واألملاين حتى يتمكّن الطالب من
اإلحاطة مبختلف تجليات الفكر االسترشاقي .وينبني القسم النظري أيضا عىل
ليتبي
تناول قضية نقد االسترشاق باالعتامد عىل مؤلفات إدوارد سعيد ّ
خاصة ّ
الطالب حجم املآزق التي تردّى فيها الخطاب االسترشاقي ويرصد كيفيات
تسلّل األطروحات واملقوالت االسترشاقية إىل الخطاب العريب املعارص .يقوم
القسم التطبيقي عىل تحليل مناذج نصية من مؤلفات املسترشقني وإجراء
بحوث حول بعض املشاريع االسترشاقية سواء كانت انجليزية أو أملانية أو
فرنسية أو روسية ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة
(ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

يهدف هذا املق ّرر إىل إطالع الطالب عىل حركة االسترشاق وأعالمها ورموزها
وتبي املنجزات التي متكّن املسترشقون من تحقيقها ( تحقيق العديد من
ّ
املتون العربية القدمية ،ترجمة العديد من الكتب األمهات ،دراسة األدب العريب

يهدف هذا املق ّرر إىل تعريف الطالّب بأهم املدارس النقديّة املستحدثة
يف الثقافات الغربية .وإطالعهم عىل كيفيات استفادة النقد العريب املعارص
من تلك املدراس ،واستفادته من الرتاث النقدي العريب .وتكون املقاربة
تاريخيّة نظريّة يف البداية .ثم يت ّم تدريب الطّالّب عىل كتابة املقالة النقدية
وإنجاز األبحاث التّطبيق ّية .ويكون الهدف من املق ّرر جعل الطالب يتم ّرسون
باملصطلحات واملفاهيم واملدارس النقدية الحديثة ويقاربون النصوص يف ضوئها
حتى يتس ّنى لهم امتالك رؤية نقدية ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف
أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).
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ARAB 491

متطلب/مقرر سابق

قضايا في الفكر العربي املعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ARAB 331أو ( )ARAB 242 AND ARAB 445
ARAB 482

األدب املعاصر في اخلليج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املق ّرر إىل التعريف باألدب املعارص يف الخليج العريب والوقوف عىل
خصائصه الفنية شعرا ونرثا .ويقع الرتكيز عىل إبراز العالقات التكاملية بني هذا
يخص القيم الجاملية والفنية
األدب ونظريه يف بقية البلدان العربية ،سواء يف ما ّ
أو يف ما يتعلّق بالقيم والقضايا الفكرية التي يطرحها .ويعتمد هذا املق ّرر عىل
تحليل مناذج من األدب املعارص يف الخليج يف ضوء مقررات املناهج النقدية
الحديثة ويف ضوء املنهج التاريخي املقارن ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف
أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

ARAB 483

األدب املقارن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املق ّرر إىل التّعريف باألدب املقارن وإطالع الطالّب عىل تاريخه
ومدارسه ومناهج البحث فيه .يستخدم الطالّب املعارف التي اكتسبوها يف دروس
األدب العريب ،وتتم املقارنة بني نصوص من األدب العريب وأخرى من اآلداب
الغربية (إنجليزيّة أو فرنسيّة أو فارسية) حتى تتس ّنى للطالب اإلحاطة بكيفيات
هجرة األجناس األدبية وانتقال األطروحات الفكرية والقيم الجاملية من ثقافة
إىل أخرى .كام يتناول املق ّرر مسألة التأث ّر والتّأثري واملثاقفة القصدية الواعية وغري
الواعية التي تت ّم بني الشعوب والثقافات واآلداب ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط،
يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

ARAB 484

علم االجتماع األدبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل جعل الطالب يتمثّل القضايا الكربى التي انشغل بها الفكر
العريب املعارص منذ عرص النهضة إىل اليوم .ومنها قضية تحديث الرتاث وقضية
املرأة ،وقضية األصالة والتأصيل وقضية العالقة باآلخر ،وإشكاليات املثاقفة مع
الثقافات الغربية والنهل من خرباتها ،وقضية الهوية وتح ّوالتها .ويقوم القسم
التطبيقي عىل تحليل نصوص مختارة تتناول هذه القضايا بالتحليل والدرس،
وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف أدوات تقييم متنوعة ،منها قراءات ناقدة يف
مشاريع فكرية  20%وورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ.

ARAB 492

خبرات متكاملة في االدب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل جعل الطالبة تستفيد من الخربات السابقة التي اكتسبتها
من املقررات األدبية ( األدب القديم واألدب الحديث والنقد) حتى يتسنى
للطالبة أن تع ّمق درايتها باألدب معرفيا ومنهجيا عىل املستويني النظري
والتطبيقي ومتتلك املقدرة عىل حل املشكالت واالنتقال من تلقي املعرفة إىل
املشاركة يف إنتاجها .لذلك يحرص املقرر عىل تدريب الطالبات عىل منهجية
البحث العلمي وإعداد بحث يف األدب يكون مبثابة مرشوع تخ ّرج تلتزم فيه
الطالبة برشوط البحث العلمي األكادميي ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف
أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ)..
ARAB 493

خبرات متكاملة في اللغة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف املقرر إىل تحقيق نوع من التكامل املعريف و املنهجي ،النظري والتطبيقي
بني الدراسات اللغوية ،وصقل املهارات اللغوية ( القراءة والكتابة والتحدث
واالستامع) من خالل بيئة تعليمية ،تنمي مهارات التعلم الذايت وتركز عىل نشاط
الطالبة وترسخ قيم اإلبداع والحوار والتفكري الناقد وحل املشكالت ،وتعزز طرائق
التعبري اللغوي.كام يهدف اىل تفعيل مهارات البحث يف فرع من فروع الدراسات
اللغوية عن طريق إنجاز بحث ملتزم بقواعده العلمية ورشوطه األكادميية ،من
تصميم ومعالجة وتحليل ونقد وتوثيق وفهرسة ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط،
يوظف أدوات تقييم متنوعة (ورقة بحثية ،عروض ،اختبارات ...إلخ).

يهدف هذا املقرر إىل جعل الطالب يتم ّرسون بعلم االجتامع األديب وكيفيّات
قراءة األدب من منظور اجتامعي عن طريق إطالعهم عىل املقوالت النظرية
توصلت إليه املباحث الغربية يف هذا املجال
واالصطالحات املفهومية وما ّ
باالعتامد عىل كتابات جورج لوكاتش  )lukacs Gyorgyولوسيان غولدمان
 ))Goldman Lucienوروبري إسكاربيت ()Escarpit Robertوغريهم .أما يف
الجانب التطبيقي فيقع تناول بعض النصوص األدبية ودراستها يف ضوء املقررات ARCT 100
حصلها الطالب خالل الدرس النظري ،وذلك يف مناخ تعلمي نشط ،يوظف دراسة مستقلة
التي ّ
...إلخ).
ات
ر
اختبا
عروض،
بحثية،
(ورقة
متنوعة
تقييم
أدوات
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :الى 3

يتناول هذا املقرر تنمية مهارات الطلبة وتدريبهم يف مواضيع مختلفة وفقًا
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ARCT 210

ملا يحرزوه من تقدم .وميكن أن تشمل املوضوعات بعض املسائل النظرية أو
التامرين واملشاريع التي يتم تنفيذها بشكل فردي من قبل الطالب ،والتي
يطور الطلبة من خاللها تفكريهم النقدي ،وكتاباتهم الفنية ،ومهاراتهم البحثية
يف املجاالت املعامرية.

املنظور ،والظل والظالل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARCT 110

االتصال اجلرافيكي 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر مدخلً للرسومات الجرافيكية ،وتنمية املهارات يف مجال
الرسم املعامري اليدوي ،واملبادئ ذات الصلة بالرسومات الجرافيكية املعامرية،
والعالقات املكانية للنقاط والخطوط ،واالجسام والفراغات ،وأسس الصياغة
املعامرية ،واإلسقاط العمودي ،ومبادئ الظالل والتظليل وتقنيات الرسم املنظوري.
ويقدم املقرر سلسلة من التامرين لتعزيز مهارات الرسم الجرافييك األساسية،
خاصة الرسم ثنايئ وثاليث األبعاد ،مبا يف ذلك رسومات األرضيات ،واملقاطع العرضية،
والرسوم البيانية الجرافيكية ،والرسم باليد وأساليب صنع النامذج.

ARCT 111

ARCT 110

ARCT 120

مدخل إلى العمارة والفنون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل العامرة والفنون املرتبطة بها ،ويتضمن الجوانب
ً
يقدم هذا املقرر
النظرية ومامرسة تطبيقات التصميم األسايس واملبادئ البرصية ،مبا يف ذلك
الشكل املعامري ،والتلوين ،والرسم الجرافييك ،والنحت ،واملوسيقى ،والدراما،
والفن املريئ .وتشمل موضوعات العامرة التكوين (التصميم وعنارص التكوين)
والشكل والخصائص البرصية للشكل املنتظم وغري املنتظم ،واألبعاد (تعريفها،
والعنارص التي تحدد األبعاد ،وتنظيم الشكل وأبعاده) والتصوير الفوتوغرايف
(الجوانب التقنية واملعامرية) والنسبة واملقياس يف األشكال الفنية واملعامرية،
وأساسيات العامرة (امل ُ َوا َء َمة ،والثبات ،والجوانب الجاملية) .

ARCT 110

ARCT 211

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

مدخل إلجراءات التصميم مبساعدة الحاسوب ،والرسومات
ً
يقدم هذا املقرر
واألجزاء املستخدمة يف إنتاج الرسومات الجرافيكية ثنائية األبعاد ،والنامذج
اإللكرتونية ثالثية األبعاد املرتبطة بالتصميم والبناء املعامري ،وسلسلة متارين
لتطوير املهارات يف التصميامت ثنائية وثالثية األبعاد مبساعدة الحاسوب،
ومعالجة الصور .وتستخدم العروض التقدميية إلنتاج ،وإدارة ،وتحميل العروض.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ستوديو التصميم املعماري 1

االتصال اجلرافيكي 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل وتعريفًا الستخدام الظل وإسقاط الظالل إلظهار
ً
يقدم هذا املقرر
الرسم املعامري .وظالل األسطح املستوية واألحجام ،وتطبيق الظل والتظليل
مدخل إىل علم أو فن رسم
ً
عىل الرسومات املعامرية .كام يقدم هذا املقرر
األشياء وفقًا لقوانني املنظور ،ورسم املنظور مع نقطتي التاليش ،ورسم املنظور
باستخدام نقاط القياس ،وتقنيات العرض التقدميي للمنظور ،وتطبيق املنظور
بشكل كامل ،واملنظور الداخيل ومنظور األجزاء .وتتضمن التامرين التطبيقات
اليدوية واستخدام الحاسوب.

مدخل لتصميم املشاريع املعامرية البسيطة والكاملة ،ويركز
ً
يقدم هذا املقرر
عىل الجوانب الربامجية :األبعاد ،والتسلسل ،والسياق ،والشكل .وهذه املشاريع
افرتاضية يف مواقع حقيقية .كام يتضمن املقرر تطوير املفاهيم ،وتعريف
املساحات ،واملتطلبات املكانية ،ومتطلبات الجوار ،والجوانب السياقية.

متطلب/مقرر سابق

 ARCT 120و ARCT 110

ARCT 212

ستوديو التصميم املعماري 2

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يتناول هذا املقرر تصميم للمشاريع املعامرية البسيطة والكاملة ،ويتضمن
التفكري التحلييل يف التصميم ،وإيجاد حلول لقيود املوقع ،وتصميم املوقع،
والربمجة املعامرية ،واملواد ،والتكنولوجيا ،واستكشاف الجوانب الفنية
والجاملية ،والهيكلية للمباين ،وتطوير مجموعة كاملة من الرسومات الجرافيكية
ملشاريع التصميم املعامري.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 211
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ARCT 220

املعامرية ،وتطور وتقييم العامرة املعارصة يف املجتمعات املسلمة.

املناخ والعمارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

مدخل إىل تحليل القوى املختلفة التي تشكل البيئة البرشية
ً
يقدم هذا املقرر
مع الرتكيز بشكل خاص عىل املحددات البيئية الطبيعية ،والتكامل واالعتبارات
البيئية التي تهدف إىل تحقيق البيئات املستدامة .وتتم دراسة مختلف القضايا،
مبا يف ذلك األرايض املهجورة (األرايض البور) واالستخدام الناجح للمساحات
املفتوحة ،والخصائص البيئية يف األماكن املغلقة ،وكذلك املشتقات االقتصادية
وقضايا صحة اإلنسان ،ويتم تناول العنارص الطبيعية (الهواء والشمس واملاء)
وتفاعلها مع احتياجات اإلنسان داخل املباين أو املجمعات السكنية.
ARCT 221

تاريخ ونظرية العمارة ( 1احلضارات املبكرة والغربية)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التطور الزمني للعامرة .ويتضمن الجزء األول دراسة فن العامرة
يف العصور املرصية ،واليونانية ،والبيزنطية ،والحديثة ،وتطور األنظمة الهيكلية،
واملواد ،والبناء ،وأنظمة البناء األخرى يف حضارات الرشق األوسط واألدىن كام
يتناول املقرر مسار األفكار املعامرية الرئيسية واألحداث التي أدت إىل تطور
النظريات املعامرية وتخطيط املدن الكربى ،بد ًءا من مؤلف فيرتوفيوس “عرشة
كتب يف العامرة” ،إىل حركة الفن األورويب الحديث ( )1910 - 1890والتحول
اىل استخدام االخرسانة املسلحة .ويشمل الجزء الثاين من املقرر تطور العامرة يف
الفرتة املسيحية املبكرة من الفرتة القوطية ،إىل فرتات عرص النهضة والباروك،
ومن الثورة الصناعية إىل الحركات الحديثة ،واألسس النظرية التجاهات القرن 20
فضل
يف العامرة .كام يناقش املقرر مفاهيم وشكل ومفردات الفضاء املعامريً ،
عن التناول والتحليل النقدي للمفاهيم والنظريات يف تلك الفرتات.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 230

مواد وأساليب البناء والتشييد 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل ملبادئ وأساسيات املباين ،واملفاهيم األساسية لنظم
ً
يقدم هذا املقرر
وأسس البناء وفقًا ألحامل املباين وخصائص الرتبة ،والوحدات األساسية لنظم
بناء الجدران ،واألساليب املختلفة لعزل األبنية ،والعنارص األساسية للمباين
(الجدران ،االسقف والطوابق) واستخدام مواد مختلفة (الخرسانة املسلحة،
لكل من البناء وتشطيبات األبنية ،والعالقة بني املواد
والخشب والصلب) ً
املستخدمة ونظم البناء املالمئة ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 111

ARCT 240

نظرية الهياكل البنائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لتحليل الهياكل البنائية ،ومفاهيم ومبادئ امليكانيكا
ً
يقدم هذا املقرر
والنظم األساسية ،والنقاط الوسطى ومراكز الثقل ،ومفاهيم رسم األجسام
الحرة ،ومبادئ توازن الجسيامت واألجسام الصلبة يف البعدين والثالثة أبعاد،
والقوى الخارجية ،والضغوط ،والتحميل املحوري ،وقانون هوك ،والنتوءات،
وتأثري درجات الحرارة ،واألجزاء الرقيقة يف الجدران ،واملشاكل الرئيسية.

متطلب/مقرر سابق

ARCT 222

تاريخ ونظرية العمارة ( 2احلضارات االسالمية /العربية)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARCT 120

MATH 102

ARCT 241

يتناول هذا املقرر التطور الزمني للحضارة اإلسالمية والعامرة من العرص
األموي يف سوريا والعراق وحتى الفرتات الكالسيكية املتأخرة يف إسبانيا ،وشامل
أفريقيا ،والرشق األوسط ،مبا يف ذلك بالد ما بني النهرين ،والعرص الفاطمي،
واأليويب ،واململويك ،والعامرة العثامنية .كام يتناول تأثريات العامرة اإلسالمية
عىل الطرز املعامرية األخرى يف نفس الفرتات وبالعكس .ويتضمن أيضً ا الفن
اإلسالمي ،والهندسة ،وكتابة الخطوط ،واالختالفات يف املواقف الثقافية يف الطرز

نظرية الهياكل البنائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الهندسة اإلنشائية ،وحساب ردود الفعل للعوارض الثابتة
املحددة ،وإطارات وعوارض وهياكل البناء املركبة ،وحساب القوة يف الدعامات،
والقص والرسوم البيانية للعوارض واإلطارات ،وحسابات االنحراف ،ومقدمة يف
هندسة األقواس.
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ARCT 242

ARCT 320

ARCT 310

ARCT 240

أساليب ونظريات التصميم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

املسوحات للمعماريني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لنظريات التصميم منذ منتصف القرن العرشين ،التى
ً
يقدم هذا املقرر
تنطبق عىل مهن التصميم املختلفة ،واإلبداع يف التصميم ،وإدارة التصميم،
ودراسات ما قبل التصميم ،وعمليات التصميم ،ولوائح عمليات التصميم
التي وضعتها املنظامت املهنية ،والدور املتغري للمعامري ،والعامرة التشاركية،
والربمجة املعامرية ،وتقييم ما بعد اإلشغال.

مدخل للمسوحات ،ووحدات القياس ،واألرقام الهامة،
ً
يقدم هذا املقرر
وقياسات املسافة املبارشة مع األرشطة ،وتصحيحات األرشطة ،والقياسات
اإللكرتونية للمسافات ،واملستويات وتسوية املستويات ،واألجزاء الطولية
واملقاطع العرضية ،والتأطري ،وحساب املساحة والحجم ،واملزواة وقياس الزوايا،
وقياسات املسافة البرصية ،واإلحداثيات املستطيلة ،ورسم الخرائط.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ARCT 221

MATH 101

ARCT 330

ARCT 310

مواد وأساليب البناء والتشييد 2

ستوديو التصميم املعماري 3

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تنفيذ مشاريع التصميم التي تنطوي عىل مهام وأنشطة
مدخل إلجراءات التصميم املنهجي ،ومشاريع التصميم املعامري
ً
معقدة ،ويوفر
املعقدة التي تركز عىل التفكري النظري وتحليل املشاكل ،واملتطلبات الربامجية،
وحل مشاكل التصميم املعامري ،واملشاريع التي تحايك ظروف الحياة الحقيقية،
وزيارات املواقع ،واألنشطة واألهداف ،وتعريف املشكلة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 212

ARCT 311

ستوديو التصميم املعماري 4

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

هذا املقرر هو استمرار ملقرر ستوديو التصميم املعامري ( ،)3وهو يركز عىل
العالقة بني املفهوم والسياق ،وتوليد الفكرة والحلول البديلة ،والتقييم ،واختيار
الحل وتنفيذ تصميم املرشوع .ويتناول أيضً ا اعتبارات الجوانب السلوكية
والثقافية ،ومتطلبات املستخدم ،وتحديد الغرض من املبنى ،واألنشطة ،وأنظمة
ومواد البناء ،والقيود البيئية والتأثريات املناخية.

هذا املقرر هو استمرار ملقرر مواد وأساليب البناء والتشييد  1ويختص
مبكونات ،وتكنولوجيات التصنيع والبناء ،واألساليب ،واألنواع املختلفة من
املواد ،وتركز التطبيقات عىل تطوير رسومات البناء وتفاصيل املباين الصغرية،
وتتضمن التطبيقات استخدام التصميم مبساعدة الحاسوب و حزم الربمجيات.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 230

ARCT 331

نظم التحكم البيئي ( 1الصوتيات واالضاءة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تقدير وفهم املتطلبات املادية يف املباين ألنظمة الصوتيات
واإلضاءة ،ويتعرف الطلبة عىل مؤرشات التكنولوجيات الذكية .ويتضمن املكون
األول للمقرر رشح التصميم الصويت من أجل توفري ظروف االستامع الجيدة
ومكافحة الضوضاء ،وتفاصيل البناء ،واملواد ،والخصائص الصوتية ألشكال املساحات،
وامتصاص ونقل وعزل الصوت .أما املكون الثاين للمقرر فيتضمن األنظمة
الكهربائية ،واإلضاءات ،واإلضاءة النهارية ،ومصادر الضوء الكهربايئ واملعدات
ذات الصلة ،وإجراءات تصميم اإلضاءة .وكال املكونني يتضمنان التدريب عىل
استخدام حزم الربمجيات ،واستخدام الحاسوب يف تحليل اإلضاءة والتصميم ،وتقييم
الصوتيات يف الغرف.
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متطلب/مقرر سابق

 ARCT 230و PHYS 191

ARCT 332

نظم التحكم البيئي ( 2الصرف الصحي والتكييف)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تقدير وفهم املتطلبات املادية يف املباين ألنظمة الرصف
الصحي والتكييف .ويتناول املكون األول إمدادات املياه وأنظمة الرصف
الصحي العامة و الخاصة .أما املكون الثاين ،فيتناول دراسة التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء ،وأنظمة التربيد والتدفئة املركزية ،ووسائط التوزيع ،وخصائص
نظام التكييف ،وتطبيقات استخدام املساحات ،واختيار املعدات والنظام،
وتصميم وتخطيط مجاري الهواء .وكال املكونني يتناوالن التطبيقات يف أنواع
مختلفة من األبنية ،ويوليان إهتام ًما لتقنيات الحفاظ عىل الطاقة واملوارد
وتطبيقات الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق

 ARCT 230و PHYS 191

ARCT 333

رسومات وتفاصيل تنفيذية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر التدريب عىل إتقان تصميم وثائق التنفيذ ملرشوعات كبرية،
وعمل رسومات تفصيلية لتنفيذ مخططات األرضيات ،واملقاطع ،وواجهات
املباين ،واملواد والتشطيبات ،وتفاصيل السالمل واالكسسوارات املختارة ،والعنارص
فهم لكيفية تطوير رسومات التنفيذ الكاملة
التكميلية الخارجية .ويوفر املقرر ً
بطريقة متكاملة مثل بناء العنارص واملكونات املعامرية ونظم البناء.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 330

ARCT 340

النظم االنشائية والشكل املعماري ( 1املنشآت
اخلرسانية)
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مدخل لخصائص املواد الداخلة يف عمليات البناء بالخرسانة
ً
يقدم هذا املقرر
املسلحة ،وسلوكيات اجزائها ،وتصميم األعمدة والكمرات ،واختيار األنظمة
الهيكلية املناسبة للمناطق واألغراض املختلفة .ويتضمن املقرر تفاصيل هياكل

البناء واختيار النظام املناسب وفقًا لكل منطقة مختلفة ،ومتطلبات فرتات
البناء املختلفة .ويتم إجراء مرشوع بحثي عىل مبنى مصمم من الخرسانة
املسلحة من واقع الحياة إىل جانب الزيارات امليدانية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 241

ARCT 341

النظم االنشائية والشكل املعماري ( 2الصلب
والهياكل املعدنية والقشرية)
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مدخل للهياكل املعدنية  ،ودراسة سلوكياتها  ،وتصميم أجزاء
ً
يقدم هذا املقرر
الضغط والشد ،والدعامات الفوالذية ،ودعامات الصلب ،والوصالت ،واللوحات،
وتحليل هياكل البناء واملعامر والهياكل الفوالذية .ويتم تناول تأثري ذلك عىل
تطوير األشكال املعامرية للوظائف ذات الصلة .ويتم إجراء مرشوع بحثي يف
بناء الهياكل الفوالذية إىل جانب الزيارات امليدانية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 241

ARCT 350

الفنون في العمارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر بالفنون املشاركة ىف األعامل املعامرية مثل جميع أنواع:
الفسيفساء والزجاج امللون ،ولوحات الفريسكو ،والنقوش امللونة وغريها من
التقنيات .كام يتناول تقنيات البحث املختلفة يف الطرز املعامرية القدمية
والحديثة ،وتحليل وتقييم استخدام األلوان يف واجهات املباين وبناء الديكورات
الداخلية .ويتضمن املقرر سلسلة من التامرين وتطبيقات املرشوع عىل
استخدام األلوان يف العامرة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 351

اإلبداع واالبتكار
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لتقنيات اإلبداع ،وإيجاد الحلول املبتكرة للمشكالت،
ً
يقدم هذا املقرر
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واسرتاتيجيات االبتكار ،والتفكري الجامعي .كام يتناول أنواع التفكري املتقاربة
واملتباينة ،والقدرات العقلية اإلبداعية ،وأساليب التفكري .ويتضمن هذا املقرر
مشاريع جامعية تتمحور حول العصف الذهني ،وأسلوب تعزيز التفكري
اإلبداعي وحل املشكالت بشكل جامعي ،وكذلك تقنيات دلفي.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 400

التدريب العملي ( 1الصيفي)
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

يتضمن هذا املقرر  6أسابيع من التدريب العميل اإللزامي يف فصل الصيف.
واليحتسب هذا املقرر ضمن الساعات الدراسية املعتمدة
للربنامج .ويحصل الطلبة عىل التدريب املهني يف مكتب معامري ،أو مكتب
استشارات ،أو رشكة بناء ،أو وكالة حكومية ذات صلة .وعند االنتهاء ،يقدم
الطلبة امللفات والتقارير الفنية والعروض التقدميية الخاصة بتدريبهم
وبالخربات املعتمدة.
ARCT 410

ستوديو التصميم املعماري 5

الساعات الدراسية املعتمدة5 :

مدخل لنظريات وتقنيات التصميم املجتمعي ،وعمليات
ً
يقدم هذا املقرر
التصميم التعاونية ،وإرشاك املجتمع املحيل يف عملية صنع القرار ،وفهم
احتياجات وموارد املجتمع ،وأنواع املساكن ،والفهم الجديد لتخطيط ونظريات
تصميم األحياء ،واملجتمعات املغلقة ببوابات ،وتصميم وأنواع اإلسكان ،ودعم
املجتمع املحيل ،وتصميم مشاريع تتضمن استخدام معلومات املجتمع املحيل
يف إنشاء عمليات التصميم التعاونية ،وتطوير الحلول املبنية عىل احتياجات
املجتمع املحيل ،واألفضليات والقيود السياقية األخرى.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 311

ARCT 411

ستوديو التصميم املعماري 6

الساعات الدراسية املعتمدة5 :

يف هذا املقرر يتم الرتكيز عىل التصميم املستدام وعمليات تنفيذ املرشوعات.
ويتضمن املقرر مرشوع رئييس يدمج عدد من العوامل التي تؤثر عىل مجموعة

كاملة من البيئات املبنية بد ًءا من عمليات التطوير الحرضي إىل التفاصيل الصغرية.
االستدامة هي املحرك الرئييس للمرشوع مبا يتضمن اإلضاءة ،والصوت واسرتاتيجيات
الحفاظ عىل الطاقة وأنظمة البناء والجوانب الهيكلية وجودة البيئة الداخلية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 410

ARCT 420

دراسات السلوك البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذا املقرر يتم الرتكيز عىل القضايا الثقافية واالجتامعية ،والنفسية يف
التصميم املعامري والحرضي ،وقيمتها يف تحقيق التصميم الناجح .ويقدم هذا
املقرر نظرة عامة وتحليل لكتابات كبار العلامء والباحثني واملامرسني يف هذا
املجال .كذلك يتناول املقرر السلوك البرشي يف مختلف أنواع البيئات الحرضية
واملباين ،ويناقش القضايا التي تتعلق بسبل االستفادة من املعلومات حول
العوامل االجتامعية ،والثقافية ،والبيئية ،والسلوكية عىل مشاريع التصميم.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 421

مدخل إلى التصميم والتخطيط العمراني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لتاريخ التخطيط والتصميم العمراين ،وتاريخ وتطور
ً
يقدم هذا املقرر
الساحات العامة يف سياقات مختلفة ،ومتنوعة ،والتكامل بني املباين واملناظر
الطبيعية ،ونظريات وتحليل التصميم العمراين واإلقليمي ،واالمتداد الذىك،
والعمران الجديد ،وأساليب تخطيط استخدام األرايض ،والهندسة املدنية،
والبنية التحتية ،والنقل ،والتخطيط البيئي والتقييم ،والتنمية الحرضية
املستدامة ،وقضايا التصميم العمراين.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 422

مناهج البحث في العمارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

فهم للمبادئ األساسية لتقنيات البحث .ويتم الرتكيز عىل
يقدم هذا املقرر ً
الجوانب املنهجية وأساليب العروض التقدميية ألبحاث البيئة املعامرية والبناء.
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ويتناول املقرر أيضً ا الجوانب األساسية املتعلقة بعرض األبحاث ،مبا يف ذلك
كتابة وتقديم نتائج األبحاث و التوصيات النهائية ،والتفريق بني األبحاث
والتقارير واملقاالت ،ودراسة األساليب املختلفة لألبحاث الوصفية والتحليلية،
والتفسريية .وتركز مشاريع األبحاث يف هذا املقرر عىل تطبيق تقنيات البحث
واألدوات البرصية واالجتامعية والتقنية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 320

ARCT 430

وثائق العقود
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لقوانني العقود ،وأسس صياغتها ،وخرق االلتزام
ً
يتضمن هذا املقرر
بالعقد ،وإنهاء العقد ،والتأهل املسبق ،والتعاقد عىل خدمات البناء والهندسة،
واملواصفات ،واملسؤولية املهنية ،والتأمني والسندات ،والجوانب القانونية يف
املطالبات املتعلقة بالبناء والتشييد ،والتحكيم يف املنازعات ،واللوائح املحلية،
وتطبيقات عىل مرشوع مختار.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 431

تقدير التكلفة ،القيمة والكمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

فهم القتصاديات البناء ،واألساليب األساسية لتقدير التكلفة
يقدم هذا املقرر ً
الالزمة ىف املراحل املختلفة ،مبا يف ذلك تقدير البنود ،والتقديرات الحدودية،
وتقديرات مستويات الجهد ،وتقدير التكاليف االولىة والنهائىة واالحتامالت
املختلفة .ويتم وضع أساليب التقدير يف سياق هيكل توزيع العمل والجداول
الزمنية للربنامج ،مع رشح عملية وضع التقديرات بأكملها.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 450

ورشة عمل التصميم الداخلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

فهم ملامرسة النظرية والتطبيق العميل يف تصميم املساحات
يقدم هذا املقرر ً

الداخلية ،وكيف تؤثر العوامل املختلفة عىل املتطلبات الوظيفية الخاصة بجودة
املساحات ،مبا يف ذلك اإلضاءة الطبيعية واإلنارة االصطناعية ،واألثاث ،وتصميم
الجدارن ،وتناسق األلوان ،وراحة اإلنسان .ويتضمن هذا املقرر مشاريع صغرية
ومتارين.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 451

تطبيقات احلاسب في العمارة (متقدم)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظريات ومشاريع تتعلق باإلمكانيات الجديدة واملستقبلية
لعملية التصميم املعامري ،التي يتم استكشافها من خالل التكنولوجيا الرقمية،
واملفاهيم ،والرموز ،والتقنيات ،والتعبريات املتاحة للمصمم يف العامل االفرتايض .ويتم
استكشاف التطبيقات والفرص الجديدة التي يوفرها العامل الرقمي “للمعامريني “ يف
املستقبل ،جنبًا إىل جنب مع املفاهيم الفنية والجاملية التي تشملها العامرة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 111

ARCT 452

العمارة املعاصرة في العالم العربي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

شامل ألحدث التطورات يف مجال العامرة يف العامل
يقدم هذا املقرر مفهو ًما ً
العريب ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل دول مجلس التعاون الخليجي .ويسلط
هذا املقرر الضوء عىل العامرة املحلية التقليدية ،وعالقتها بالتطورات يف
املنطقة ،وسياقها العاملي ،وأثر املامرسات املعامرية العامليةيف مختلف البلدان.
ويتضمن هذا املقرر أيضً ا سلسلة من املشاريع البحثية واملقابالت مع أهم
املعامريني اإلقليميني الحاليني.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 453

النقد في العمارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل ألساسيات وأصول النقد يف العامرة ،ومناقشة عملية
ً
يقدم هذا املقرر
البناء املعامري التي تتضمن سؤالني “ماذا وملاذا” .كام يستعرض املقرر
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القيود السياقية ،واالنخراط يف التعبري عن برنامج كامل ووثيقة ما قبل
التصميم ،بهدف الوصول إىل درجة عالية من التطبيق العميل والتنفيذ.

االتجاهات املعامرية واالتجاهات املختلفة للنقد املعامرى .ويتم الرتكيز عىل
مفاهيم النقد ،ومناقشة األنواع املختلفة منها بالتفصيل ،وذلك بهدف تطوير
قدرة الطالب عىل فهم وتحليل وتفسري األعامل املعامرية ،وكذلك املعاين
والنوايا املرتبطة بها .ويتم تحري االتجاهات األيديولوجية والفلسفية الكامنة
وراء بعض االتجاهات املعامرية من خالل رشح أمثلة مختارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 411

متطلب/مقرر سابق

ARCT 512

ARCT 320

مشروع التخرج
الساعات الدراسية املعتمدة4 :

ARCT 500

التدريب العملي ( 2الصيفي)
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

يقوم هذا املقرر بدمج أنواع مختلفة من املعرفة املعتمدة يف املقررات السابقة
ضمن مرشوع تصميم شامل .وهو استكامل ملقرر “اعداد وبرمجة مرشوعات
التخرج” ،ويهدف إىل استكامل الربنامج ومرحلة ما قبل التصميم للوصول إىل
مرشوع كامل يهدف إىل تكوين صورة أفضل عن التصميم ،مبا يف ذلك الجوانب
االجتامعية ،والثقافية ،والرسمية ،والفنية والسياقية.

يتضمن هذا املقرر  6أسابيع من التدريب العميل اإللزامي يف فصل الصيف.
واليحتسب هذا املقرر ضمن الساعات الدراسية املعتمدة
للربنامج .ويحصل الطلبة عىل التدريب املهني يف مكتب معامري ،أو مكتب
استشارات ،أو رشكة بناء ،أو وكالة حكومية ذات صلة .وعند االنتهاء ،يقدم
الطلبة امللفات والتقارير الفنية والعروض التقدميية الخاصة بتدريبهم
وبالخربات املعتمدة.

ARCT 511

ARCT 510

ARCT 520

ستوديو التصميم الشامل
الساعات الدراسية املعتمدة6 :

متطلب/مقرر سابق

التصميم الشامل هو أساس هذا املقرر  ،و هو عبارة عن مرشوع تصميم معامريأو
عمراين مركب ،عىل موقع حقيقي ميكن زيارته ،ورمبا عمالء حقيقيني .ويركز هذا
املرشوع عىل تطوير الربنامج ،وتعريف احتياجات العمالء ،والتحليل الشامل ملوقع
عمراين حقيقي ،وتقديم مشاريع شاملة تخدم املجتمع املحيل ،ووضع معايري
لتصميم اسرتاتيجيات التدخل ،وإيجاد البدائل ،وتقييم البدائل ،واختيار ووضع
الحلول النهائية .ويتضمن املقرر األخذ يف االعتبار القيود عىل سياق املرشوع
وجميع العوامل االجتامعية والرسمية ،والفنية واملشاركة يف عمليات التفكري.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 411

ARCT 511

إعداد وبرمجة مشروعات التخرج
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا امل ُقرر إعداد وتدريب الطلبة يف مجال إدارة التصميم ومامرسة
دراسات ما قبل التصميم .ويتم الرتكيز عىل تطوير الربنامج ،والتجاوب مع

عمارة تنسيق املواقع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل أساسيات عامرة تنسيق املواقع  ،ويدرس العالقة
ً
يوفر هذا املقرر
بني تنسيق املواقع والتصميم املعامري ،وتصميم املساحات الخارجية من
حيث صلتها وتكاملها مع تصاميم البناء ،والخلفية النظرية والتاريخية لتصميم
املواقع  ،وتحليل املوقع ،والقضايا البيئية ،والنباتات ،وعنارص املناظر الطبيعية
وتصنيفاتها ،والتضاريس ،والحياة النباتية ،واستخدام األرايض والحفاظ عليها،
وعنارص وأساليب تنسيق املواقع  ،ودراسة القيم الجاملية والوظيفية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 530

البناء وإدارة املشاريع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل مجال صناعة البناء والتشييد عىل املستوى املحيل
ً
يوفر هذا املقرر
والدويل ،ودورة املرشوع وآلية تنظيمه ،وأنواع عقود املشاريع وطرق التسليم،
وإدارة نطاق املرشوع ،ومدة املرشوع وإدارة التكلفة (ضوابط املرشوع) وإدارة
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ARCT 551

جودة املرشوع ،واملوارد وإدارة موارد ومشرتيات املشاريع ،وإدارة االتصاالت،
واإلدارة والقيادة ،واملهارات الشخصية والذكاء العاطفي ،وإدارة مخاطر
املرشوع ،وصحة ،وسالمة وبيئة املرشوع ،ووضع ميزانية املرشوع واإلدارة
املالية ،وتطبيقات الحاسوب يف إدارة اإلنشاءات.

صون وحفظ التراث التاريخي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل الحفاظ عىل املواقع التاريخية يف سياق معامري ،مع
ً
يوفر هذا املقرر
الرتكيز عىل مواد البناء ،وخصائص وتقنيات الحفظ والرتميم .وتشمل موضوعات
املقرر تاريخ الحفظ املعامري ،وتطوير نظرياته ،واملستويات املختلفة من
التدخل ،وملحة عامة عن املسائل الفنية مبا يف ذلك تقنيات حفظ األبنية
التقليدية ،واألساليب ذات الصلة للحفاظ عىل املباين التاريخية .ويتضمن املقرر
أيضً ا مناقشة لطرق الحفظ املناسبة وفقًا لحاالت مختارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 531

األخالقيات واملمارسة املهنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الجوانب املختلفة لألخالقيات واملامرسة املهنية :لألشخاص
واملنظامت املشاركة يف صناعة البناء ،والخدمات املهنية التي يتم تقدميها
خالل املراحل املختلفة من مشاريع البناء .كام يتم تناول املشاكل العملية
املختلفة للقرارات االقتصادية ،ويتم تسليط الضوء عىل األنواع املختلفة من
األتعاب املهنية أثناء تنفيذ املرشوع .كام يتم تناول األخالقيات املهنية ،وتوضيح
العالقات املهنية بني مختلف األطراف املعنية ،وأخالقيات املامرسة املهنية.
كذلك ،املسؤوليات األخالقية والقانونية للصحة العامة والسالمة والرفاه،
وحقوق امللكية ،وسهولة النفاذ وغريها من العوامل التي تؤثر عىل التصميم،
وكذلك مامرسات البناء واملامرسة املعامرية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 422

ARCT 550

تطبيقات احلاسوب في التخطيط العمراني ونظم
املعلومات اجلغرافية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ARCT 111

ARCT 222

ARTE 421 422 433 434

ARTE 421

دليل فن النسيج
الساعات الدراسية املعتمدة 3 :أو 4

يتناول هذا املقرر مقدمة يف فن النسيج مع ملحة تاريخية عن هذا الفن ،من
عصور ما قبل التاريخ إىل العرص الحديث .ويتم التعرف عىل االختالفات يف
أمناط النسيج عرب العصور .ويتم الرتكيز عىل إنتاج األعامل الفنية باستخدام
دليل (دليل أداة النسج) وكيفية تحقيق امللمس ،واللون ،والشفافية،
واملساحات يف النسيج.

متطلب/مقرر سابق
ARTE 121

يتناول هذا املقرر عمليات التخطيط مبساعدة الحاسوب ،والتعامل مع املعلومات
الجغرافية القامئة عىل الحاسوب ،ونظم املعلومات الجغرافية وتكنولوجيا رسم
الخرائط ،واملفاهيم األساسية وبنية نظم املعلومات الجغرافية يف سياق النظم
األخرى ذات الصلة مثل رسم الخرائط واالستشعار عن بعد والتخطيط العمراين.
وتشمل مواضيع املقرر املفاهيم األساسية لنظم املعلومات الجغرافية مثل
خصائص الخريطة ،ومناذج البيانات املكانية ،وقواعد البيانات العالئقية ،والتحليل
املكاين ،ومصادر البيانات ،وجودة البيانات ،وإدارة قواعد البيانات.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ARTE 422

النقد والتذوق الفني
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يقدم هذا املقرر ملحة عامة عن فلسفة الفن يف الحضارات املختلفة من
العصور القدمية إىل العرص الحديث ،ويتطرق أيضً ا إىل فن األطفال .يتم إجراء
تحليالت مقارنة لعينات من األعامل الفنية من مختلف الثقافات ومختلف
األعامر ملعرفة أوجه التشابه واالختالف .وسيقوم الطلبة أيضً ا بتقديم األوراق
البحثية التي سوف يتناولون فيها النهج املختلفة لنقد الفن ،وسوف يشارك
الطلبة أيضً ا يف تحليل األعامل الفنية املختلفة ،وكذلك زيارة املتاحف واملعارض
الفنية وتقديم تقارير عن تلك األنشطة.
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BIOL 101

ARTE 433

علم األحياء 1

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

من خالل هذا املقرر ،يتم طلب إجراء دراسات مستقلة يف جميع التخصصات
الرئيسية للربنامج من قبل أستاذ املادة إىل الطالب الذي يتقدم لدراسةهذا
املقرر .وتقدم هذه الدراسة املستقلة فقط لتلبية حاجة الطلبة الذين يحتاجون
إىل عدد معني من الساعات الدراسية املعتمدة املطلوبة للتخرج،
والساعات الدراسية املعتمدة لهذه الدراسة ترتاوح بني ساعة
واحدة إىل ثالث ساعات.

علم األحياء هو أول مقرر متهيدي للتخصصات الرئيسية والفرعية يف األحياء ،وهو
يغطي املفاهيم البيولوجية الهامة ،مبا يف ذلك الكيمياء الحيوية ،وبنية الخلية
ووظيفتها ،والتمثيل الضويئ ،وتنفس الخلية ،و إنقسام الخلية ،وعلم الوراثة،
والتكنولوجيا الحيوية .ويوفر عمل الطلبة يف املخترب مهارات مختربية أساسية مثل
استخدام املجهر ،والقياس ،كام يعزز املواضيع التي تناقش يف املحارضة .ويتضمن
املقرر ساعتان من املحارضات وثالث ساعات من العمل يف املخترب أسبوعيًا.

ARTE 434

متطلب/مقرر سابق

مقرر رئيسي شامل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

( ENGL 040Total for Integrated Core 400 OR AND ENGL

041ESL Reading Skills 100 OR AND ENGL 042APL for

يقدم هذا املقرر الفرص للطلبة لتطبيق املعارف واملهارات التي اكتسبوها
طوال مسارهم الدرايس يف مختلف جوانب الربنامج ،وتستند الدراسة عىل إجراء
مرشوع يتم تصميمه وتنفيذه من قبل الطالب وتحت إرشاف أحد أعضاء هيئة
التدريس .ومن خالل البحث ،يتم تناول الحلول لبعض املشاكل املحيطة بالفن
والثقافة الفنية من الناحية النظرية ،وتقديم اقرتاحات ملعالجة هذه املشاكل.
وينبغي أن يعكس املرشوع معارف ومهارات الطالب املعتمدة يف الربنامج.

متطلب/مقرر سابق

 ARTE 124و ARTE 220و ARTE 223وARTE 225

و ARTE 325وARTE 121

BIOL 100

مقدمة في علم احلياة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يتناول هذا املقرر طرق البحث العلمي ،الجزيئات العضوية ،تركيب ووظائف
الخاليا الحية وعلم املجاهر ،تنفس الخلية والتمثيل الضويئ ،التنظيم يف جسم
االنسان وأجهزة الجسم ،بيولجيا التكاثر يف الكائنات الحية ،تنظيم ووظائف
أعضاء النبات ،تنوع الحياة :الكائنات الدقيقة ،النباتات ،الحيوانات ،املواطن
البيئية والتكيفات ،مفهوم النظام البيئي ومكوناته ،السالسل والشبكات
الغذائية ،التداخالت الحيوية ،األنظمة املائية والربية .اختالالت املواطن البيئية،
التلوث ،االنقراض ومعالجة النفايات.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 111أو ENGL 151

Writing Workshop 225 OR ) Total for Integrated Core 400
OR ( ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use 100
AND TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR
Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR OR ENGL 004 OR
)ENGL 250 OR ENGL 201

BIOL 102

علم األحياء 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

وضع هذا املقرر بهدف متكني الطلبة من الحصول عىل معلومات كافية حول
التنوع البيولوجي ،ومبادئ تصنيف الكائنات الحية املجهرية (الدقيقة) مثل
البكترييا والربوتوزوا (الحيوانات األولية) مرو ًرا بالطحالب والفطريات ووصولً إىل
النباتات والحيوانات ،ويغطي املقرر التفاعالت البيولوجية بني الكائنات الحية مبا
يف ذلك العالقات املفيدة يف علم األحياء وحتى أكرث األنواع رض ًرا مثل الطفيليات.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 103

حلقة دراسية لطلبة السنة األولى
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

يتم تدريس هذا املقرر يف الفصل الدرايس األول من السنة األوىل ،ويقدم
أعضاء هيئة التدريس املشاركون يف الربنامج ،وكذلك املتحدثون الخارجيون
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BIOL 221

(ذوي العالقة) ،ملحات عامة يف موضوعات مختارة ذات صلة باملناهج
الدراسية العامة .ويحرض املقرر كل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس املرتبطني
بالربنامج .ويوفر هذا املقرر منتدى للتفاعل بني الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس
واملتحدثون الخارجيون .باإلضافة إىل ذلك ،تتوفر للطلبة الفرصة لوضع تقدير
شامل للربنامج وأهميته ،قبل أن يشاركوا يف املقررات األخرى.

أساسيات علم البيئة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مبادئ النظم البيئية ،وتدفق الطاقة يف النظم البيئية،
والسلسلة الغذائية ،والشبكة الغذائية ،واإلنتاج والكفاءة البيئية ،والتنمية
وتطور النظام البيئي ،والنظم اإليكولوجية الطبيعية ،والدورات البيولوجية
الكيميائية ،والبيئة والسكان ،والبيئة املجتمعية ،والعالقات البيولوجية ،باإلضافة
إىل نظرة عامة عىل البيئة يف دولة قطر.

BIOL 110

البيولوجية البشرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقرر متهيدي لعلم األحياء البرشية ،وهو يغطي بنية ووظيفة الجسم البرشي؛
والتغذية ،والهضم ،والدورة الدموية ،والجهاز املناعي ،وعملية التنفس ،والجهاز
البويل ،والجهاز العصبي ،والهيكل العظمي والعضالت ،ونظام الغدد الصامء،
ومبادئ علم الوراثة البرشية ،والتنمية البرشية ومراحل الشيخوخة .فهم كيفية
عمل هذه األجهزة يف الحاالت الصحية الطبيعية ،تليها أمثلة من الحاالت
املرضية الناتجة عن اختاللها الوظيفي.
BIOL 211

علم أحياء اخللية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق
BIOL 102

BIOL 241

علم األحياء الدقيقة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يعطي هذا املقرر ملحة عامة عن تاريخ وتصنيف الكائنات الحية الدقيقة
(البكرتيا ،والفطريات ،والطحالب ،والفريوسات) .ويتناول الترشيح الوظيفي من
ذات النواة البدائية ،ومنو الجراثيم ،والتغذية والتمثيل الغذايئ ،وعلم الوراثة.
ويغطي املقرر أيضً ا علم األحياء الدقيقة الطبية ،والبيئية ،والصناعية .وسائط
الزراعة للكائنات الدقيقة ،والسيطرة عىل الكائنات الحية الدقيقة.

يتناول هذا املقرر نظرية الخلية وأنواع الخلية ،كام يتناول األساس الجزيئي
ألغشية الخاليا ،والصالت بني الخاليا ،واملستقبالت وبناء الخلية ووظائفها،
والحبيبات اإلفرازية ،وحالة الجسيامت ،و تخليق الربوتني ،والبالستيدات،
وهيكل الخلية الحريك.

BIOL 101

متطلب/مقرر سابق

BIOL 310

BIOL 101

BIOL 212

الوراثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الكروموزومات والجينات ،وقوانني “مندل” للوراثة ،وتفاعل
الجينات ،والوراثة والبيئة ،وتحديد الجنس ،و الصفات املرتبطة بالجنس.
كام يتناول رسم خرائط الكروموزومات ،والطفرات الجينية ،وعمل الجينات،
والهندسة الوراثية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

متطلب/مقرر سابق

بيولوجيا اخللية اجلزيئية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يركز هذا املقرر عىل بنية الخلية ووظيفتها عىل مستوى الخلية ،واملستويات
الجزيئية .وتشمل املواضيع التي يتناولها :املكونات الجزيئية من أغشية
الخاليا ،واألنابيب الدقيقة ،ومكونات هيكل الخلية ،واملصفوفة خارج الخلية،
والخصائص الكهربائية للخاليا ،واملرور الحويصيل داخل الخاليا ،والتحلل
الربوتيني ،ودورة الخلية وموت الخاليا املربمج ،والرسطان .كذلك يتناول املقرر
العمل يف مخترب بيولوجيا الخلية الجزيئية بالتزامن مع املحارضات التي تركز
عىل كيمياء الربوتني ،والتجزئ تحت الخلوي ،وتقنيات الفحص املجهري ،ضمن
موضوعات أخرى كثرية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241
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BIOL 311

البيولوجيا اجلزيئية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

هذا املقرر يساعد الطلبة عىل فهم األحامض الجزيئية كامدة وراثية ،وكيف تم إثبات
أن الحمض النووي من املواد الوراثية ،والخصائص الكيميائية والفيزيائية لألحامض
الجزيئية ،وتكرار الحمض النووي ،و تعبري الجينات و عمليتى النسخ والرتجمة
للجينات وأنواع  RNAو معالجة  ،RNA ,و الشفرة الوراثية و تدرس كل تلك
املوضوعات عىل مستوى الكائنات ذات النواة الحقيقية والكائنات عدمية النواة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

املادية ،والنظم البيئية الصحراوية ،وتنوع النباتات الصحراوية ،والحيوانات،
والكائنات الحية يف الرتبة .كذلك يتناول املورفولوجية النباتية والتكيفات
الفسيولوجية ،واملورفولوجية الحيوانية ،والتكييف الفسيولوجي والسلويك،
والكائنات الحية الصحراوية ،ومشكلة التصحر ،ويلقي نظرة عامة عىل الحياة
الربية يف صحراء دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 344

علم الطفيليات العام
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

BIOL 312
يتناول هذا املقرر علم الطفيليات ،وبخاصة املفاهيم األساسية املتعلقة
علم األنسجة
بأنواع الطفيليات وتفاعالتها ،وااللتهابات واألمراض .وهو يغطي أيضً ا تصنيف
الطفيليات الحيوانية وعالقتها بالعائل الطفييل ،باإلضافة إىل ذلك ،يتناول
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3
يتناول هذا املقرر أنواع األنسجة ،واألنسجة الضامة ،والعضالت ،والجهاز العصبي ،األحياء واألوبئة املتعلقة بالطفيليات الحيوانية وعالقاتها مع اإلنسان ،والحيوان
والنبات .وأخ ًريا ،يتم رشح املبادئ العامة لطرق مقاومة األمراض الطفيلية.
والبنية والوظيفة األساسية ألعضاء الجسم ،والدورة الدموية ،والجهاز التنفيس
والبويل ،واملناعة والجهاز التناسيل ،والجهاز الهضمي والغدد ،والجهاز العصبي.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 321

مبادئ علم األحياء البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول مقرر علم األحياء البيئي التفاعل بني املكونات األحيائية والفيزيائية
للبيئة ،وتكون الدراسة بني مجايل البيئة والعلوم البيئية .ومبا أن البيئة تتناول
دراسة الطبيعة ،بينام تركز العلوم البيئية عىل تأثري األنشطة البرشية عىل
البيئة ،فإن علم األحياء البيئي مبثابة حلقة الوصل بني املجالني.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 322

علم األحياء الصحراوية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تشكيالت الصحراء يف العامل ،والبيئات الصحراوية ،والعوامل

متطلب/مقرر سابق
BIOL 102

BIOL 345

الصحة ،والسالمة والبيئة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الجوانب الرئيسية لنظام إدارة الصحة والسالمة ،وتقييم
ورصد املخاطر ،وأدوار ومسؤوليات األفراد ضمن نظام اإلدارة ،وكيفية تأثري
كل تلك العنارص عىل الصحة والسالمة والبيئة يف املنظامت .ويقدم املقرر
أسس الصحة والسالمة يف بيئة املخترب ،لكنه يركز بشكل خاص عىل قضايا
الصحة ،والسالمة والبيئة بأصحاب املصلحة يف منطقة الخليج ،مبا يف ذلك
مراقبة جوازات السفر (تصاريح العمل) ،والسالمة البحرية ،ومكافحة الحرائق،
والتحقيق يف الحوادث ،والتوعية البيئية.
BIOL 346

الصحة البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املواضيع املعنية بكل من البيئة الطبيعية والبيئة الصناعية التي
تؤثر عىل صحة اإلنسان ،مع األخذ يف االعتبار تأثري العوامل الفيزيائية ،والكيميائية،
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والبيولوجية عىل صحة اإلنسان ،وسيتم الرتكيز عىل حالة أو وظيفة النظام البيئي.
BIOL 351

تشريح وعلم وظائف أعضاء النبات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

والزراعة والطب الحيوي ،واملستحرضات الدوائية والبيئية ،والصناعات الغذائية.
ويتناول املقرر مواضيع محددة مثل تكنولوجيا الحمض النووي املؤتلفة ،والهندسة
الوراثية النباتية ،والعالج الجيني ،وتحليل الحمض النووي يف الطب الرشعي،
وبراءات االخرتاع ،ونقل التكنولوجيا املتعلقة مبرشوع الجينوم البرشي ،وتشمل
املشاريع عزل الحمض النووي وتنقيته ،و الفصل الكهربايئ ،و نقل اجزاء من
الحامض النووى اىل خاليا ذوات النواة الحقيقية و ذوات النواة الغري حقيقية..

يغطي هذا املقرر مبادئ وظائف أعضاء النبات ،وال سيام تدفق الطاقة من
خالل نظم النبات ،واإلنزميات ،والعالقات املائية للنبات ،ونقل املاء ،والتغذية
املعدنية ،والتمثيل الضويئ والتنفس ،والتمثيل الغذايئ للكربوهيدرات،
والربوتينات ،والدهون ،ووظائف هرمون النمو.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 311

متطلب/مقرر سابق

BIOL 421

 BIOL 102و CHEM 351

BIOL 362

تشريح وعلم وظائف أعضاء احليوان
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يزود هذا املقرر الطلبة باملعلومات األساسية املتعلقة بعلم وظائف األعضاء
والترشيح الوظيفي للحيوان ،وسيكون الرتكيز عىل النظم املكونة لجسم
الثدييات ووظائف األعضاء كلها ،مع التأكيد عىل املبادئ الفيزيائية والكيميائية
الحيوية الكامنة لوظيفة كل عضو .وتوفر الدروس املخترب يةالتجارب للطلبة يف
مجاالت اختبار الجوانب الفسيولوجية ومهارات تحليل البيانات التي تنطبق
عىل املفاهيم واملوضوعات التي يتم تناولها يف املحارضات.

متطلب/مقرر سابق

 BIOL 102و CHEM 351

BIOL 399

التدريب
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

الفيزيولوجيا البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر بيئة الكائنات الحية ،والبيئات القاسية ،واالستجابات الهيكلية
والفسيولوجية ،واملورفولوجية ،والبيوكيميائية لدرجات الحرارة ،واملياه ،والضوء
والجفاف وامللوحة ،وآليات التكيف واملقاومة.

متطلب/مقرر سابق

 BIOL 362و BIOL 351

BIOL 422

إدارة وحماية البيئة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مفاهيم املحافظة عىل املوارد الطبيعية ،وذلك من خالل
تطبيق دراسات الحالة :األنواع املهددة باالنقراض ،واملجتمعات الهشة ،والنظم
البيئية ،واملوائل البحرية والربية .كذلك يتضمن املقرر قضايا التلوث الزراعي
والصناعي ،وتلوث وتدهور األرايض ،وعمليات االستصالح والرتميم واإلدارة،
والرصد البيئي ،وسياسات واقتصاديات املوارد الطبيعية ،والترشيعات البيئية،
والحفاظ عىل البيئة وإدارتها يف دولة قطر.

ينبغي أن تستكمل فرتة التدريب خالل السنة النهائية بعد موافقة القسم،
وعادة ما تكون فرتة التدريب ملدة  6أسابيع وتشمل التدريب يف املوقع
والعمل مع أصحاب األعامل.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 412

BIOL 433

الهندسة الوراثية وتكنولوجيا احلمض النووي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يركز هذا املقرر عىل التكنولوجيا الحيوية التي تؤدي لحدوث ثورة يف الطب

الرصد وعلم السموم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر الرصد البيئي والتقييم مع الرتكيز عىل منطقة الخليج،
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ومبادئ تصميم نظم الرصد ،واستخدام بيانات الرصد يف تقييم آثار إدارة املوارد
الطبيعية ومخاطر التلوث ،ونظم الرصد املصممة لتقدير مستويات التعرض
لألفراد وللسكان كافة ،وتطوير نظم الرصد إلدارة املوارد الطبيعية املتجددة يف
الزراعة ،ومصائد األسامك ،والنظم البيئية الساحلية والصحراوية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310

BIOL 442

التكنولوجيا احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

BIOL 311

BIOL 443

التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر كيفية تأثري الكائنات الدقيقة للتخفيف من حدة املشاكل
البيئية ،وتشمل موضوعات املقرر بيولوجيا الكائنات الدقيقة وعمليات
املعالجة البيولوجية الخاصة بها .ويوضح املقرر كيف تعمل النباتات عىل
امتصاص وتركيز املعادن الثقيلة يف الرتبة بينام تحلل الكائنات الحية الدقيقة
والالفقاريات والنباتات السموم العضوية ،وتزيل املغذيات الزائدة من الرتبة
واملاء .وتشمل عمليات املعالجة الحيوية :االستخراج ،واإلمتصاص ،والرتكيز،
وتدهور امللوثات .كام يتضمن املقرر موضوعات حول تصميم واستخدام
البكترييا املجمدة يف تنقية مياه الرصف الصحي.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310

علم املناعة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية املتعلقة باملناعة الفطرية (املحددات
واآلليات) ،كام يتناول املناعة املعتمدة وأنواعها ،واملستضدات واألجسام املضادة،
واالستجابة املناعية ،واألجسام املضادة أحادية النسيلة ،واألساس الترشيحي الخلوي
الوراىث .الربوتينات ودورها يف املناعة ،وردود فعل األجسام املضادة ،والباثولوجيا
املناعية ،وفرط الحساسية ،ونقص املناعة ،ونقل األعضاء ،والوراثة املناعية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 362

يتناول هذا املقرر مفهوم التكنولوجيا الحيوية ،واالتجاهات الحديثة يف مجال
التكنولوجيا الحيوية ،ومبادئ الهندسة الوراثية واختيار الساللة وصيانتها .كام
يتناول فصل اإلنتاج الحيوي ،والتكنولوجيا الحيوية النباتية والحيوانية ،ونظم
زراعة الخاليا الحيوانية ،وتكنولوجيا التخمري باستخدام الكائنات الحية الدقيقة،
وتجهيز التكنولوجيا الحيوية لألدوية واملواد الكيميائية والعوامل البيولوجية.
كذلك يتصدى املقرر للجوانب األخالقية للتكنولوجيا الحيوية واملجتمع،
وتطبيق التكنولوجيا الحيوية الطبية والبيئية ،وإمكانات وأنشطة التكنولوجيا
الحيوية يف دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق

BIOL 444

BIOL 451

زراعة اخلاليا واألنسجة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر زراعة الخاليا واألنسجة التي تعترب مفاهيم رئيسية لتطبيقات
واختبار وتحسني التكنولوجيا الحيوية ،وهي خطوة أساسية يف إنتاج الكائنات
املعدلة وراثيًا ،والتي حظيت باهتامم وطني ودويل كبري يف السنوات األخرية بطرق
كان يصعب تصورها قبل عقد من الزمان .ومع تطور وتنامي القدرات العلمية
لهندسة النباتات والحيوانات ،والحرشات يف تطبيقات ميكن أن تشكل فوائد كبرية
للمجتمع ،إال أن ذلك يثري عددًا من التحديات واملخاوف املحتملة .فالعديد من
القضايا املرتبطة بزراعة الخاليا واألنسجة تنضوي ضمن مجاالت علمية أخرى،
ويبدو أنها تحمل املزيد من القواسم املشرتكة .يف ضوء ذلك ،يركز هذا املقرر عىل
االستخدامات املختلفة لزراعة األنسجة سواء يف الدراسات الحيوانية أو النباتية،
ومتطلبات انشاء مختربات زراعة الخاليا واألنسجة النباتية و الحيوانية .ويجرى
الرتكيز يف الجزء النظري عىل ظاهرة تكشف خلية مفردة اىل نبات كامل و أنواع
منظامت النمو و العوامل ا التي تؤثر عىل نجاح زراعة االنسجة ستم تغطيتها ىف
الجزء النظرى .اما الجزء العمىل يرتكز عىل انشاء و متابعة االنواع املختلفة من
زراعة الخاليا و االنسجة .إضافة اىل تاثري االنواع املختلفة من منظامت النمو ىف
صورة تجارب تشمل تركيز منظامت النمو و عمل خليط من تلك املنظامت.

متطلب/مقرر سابق

( BIOL 351و  ) BIOL 362أو BIOL 310

BIOL 452

التقنيات اجلزيئية التحليلية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يستخدم هذا املقرر مزي ًجا من املحارضات والتدريب العميل عىل التجارب
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املختربية لتعريف الطلبة باملهارات املخربية املتقدمة ،ويتعلم الطلبة كيفية
االحتفاظ بدفرت مالحظات مفصل لتجارب املخترب .ويتضمن املقرر الكتابة
املكثفة وتنفيذ جداول بيانات بإستخدام برنامج إكسل .وتشمل موضوعات
املقرر الخربات املتعددة والتدريب العميل عىل معدات التحليل واالسرتاتيجيات
املستخدمة يف تصميم التجارب ،إضافة إلكتشاف األخطاء وإصالحها.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOM 212

علم األنسجة البشرية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر األنواع املختلفة من الخاليا ،واألنسجة الظهارية ،والنسيج
الضام السليم ،والغضاريف والعظام ،واألنسجة العضلية ،والدم ،واألوعية
الدموية ،والجهاز الليمفاوي ،والنسيج اللمفاوي ،والجهاز الهضمي ،والجهاز
التنفيس ،والجهاز البويل ،والجهاز التناسيل لإلناث ،والجهاز التناسيل للذكور،
والجهاز العصبي املركزي ،وجهاز الغدد الصامء.

BIOL 493

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

محتوى هذا املقرر غري محدد ويتغري يف كل صف درايس وفقًا ملجال اهتامم كل متطلب/مقرر سابق
من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

BIOL 101

BIOL 496

BIOM 213

مشروع البحث
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

علم األجنة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

هذا املقرر يدرسه الطلبة يف عامهم األخري بعد استكامل  90ساعة من
الساعات الدراسية املعتمدة ،ويتم اختيار مشاريع البحث مبوافقة
األقسام ،وميكن أن تتضمن واحدًا أو أكرث من املرشفني ،ويقدم الطلبة أطروحة
بحث توثق عملهم.

يتناول هذا املقرر عملية تكوين األمشاج ،والتبويض ،واإلخصاب وزراعة
االنسجة ،والقرص ثنايئ وثاليث الطبقات ،والفرتة الجنينية ،واألغشية الجنينية،
واملشيمة ،والتشوهات الخلقية ،وتقنيات املساعدة عىل اإلنجاب ،وتطور
الجهاز البويل التناسيل ،ونظام القلب واألوعية الدموية ،والجهاز الهضمي.

BIOL 497

متطلب/مقرر سابق

مشروع البحث
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

BIOM 211

مرشوع البحث

BIOM 215

فسيولوجيا اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

BIOM 211

تشريح جسم اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تكوين جسم األنسان ،وترشيحه ،واملصطلحات العلمية لعلم
الترشيح ،وتكوين الهيكل العظمي ،واملفاصل والعضالت ،والجهاز الهضمي،
والجهاز الدوري (القلب واالوعية الدموية) ،والجهاز اللمفاوي ،والجهاز
التنفيس ،والجهاز البويل ،والجهاز التناسيل لإلناث والذكور ،وجهاز الغدد
الصامء والجهاز العصبي .باإلضافة للترشيح السطحي ألعضاء الجسم ،واألشعة
السينية ،واملوجات فوق الصوتية ،وتطبيقات علم الترشيح.

علم فسيولوجيا اإلنسان هو دراسة الوظائف الطبيعية ألعضاء الجسم البرشي،
والهدف الرئييس من هذا املقرر هو حصول الطلبة عىل فهم أفضل للوظائف
املختلفة ألنسجة الجسم وأعضائه .وستتم مناقشة العالقات املشرتكة بني أعضاء
الجسم والنظم املختلفة من حيث التكامل والتوازن بني جميع أجهزة الجسم.
كذلك ،يتناول هذا املقرر وظائف الخلية ،والقلب واألوعية الدموية ،والجهاز
التنفيس ،والكىل ،والجهاز الهضمي.
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BIOM 322

متطلب/مقرر سابق

علم األحياء الدقيقة الطبية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 4

BIOL 101

BIOM 217

يتناول هذا املقرر مسببات أمراض األحياء الدقيقة ،والجوانب الوبائية ،وطريقة
انتقال األمراض الجرثومية ،واألمراض الحيوانية االنتقالية  ،واألمراض امليكروبية،
ودور األحياء الدقيقة املسببة لألمراض ،والفريوسات ،وطرق التشخيص املخربي
لإلمراض ،وطرق الوقاية والعالج.

وراثة بشرية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مبادئ علم الوراثة الطبية وتطبيقاتها يف علم األمراض
الوراثية ،وتركيب ووظيفة الصبغات الوراثية  ،والنمط “املنديل” للوراثة،
وأمراض امليتوكوندريا الوراثية ،وسياقاتها ودورها يف اختالف اإلنسان ،واألمراض
الوراثية التي تصيب اإلنسان ،واالضطرابات الوراثية الخلوية ،ورسم خرائط
الجينات ،والرتكيب الجزيئي للجينات ،وعلم الوراثة الحيوية الكيميائية،
والوراثة املناعية ،والجينات املرسطنة ،والتشوهات الوراثية ،وتقنيات زراعة
األنسجة ،وتحضري الصبغات الوراثية من األنسجة املختلفة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOM 323

علم الطفيليات الطبية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

يتناول هذا املقرر علم الطفيليات الطبية ،والعلوم الطبية الحيوية ،وطب املناطق
االستوائية وكذلك تسميات وتصنيفات الطفيليات الحيوانية ،والهيكل العام،
والتصنيف ،والبيولوجيا ،ودورة الحياة الطفيلية ،وعلم األوبئة ،واألمراض والتشخيص
لبعض األمثلة الهامة للطفيليات ذات االهمية الطبية املختارة من املجموعات
التالية :الطفيليات وحيدة الخلية ،الديدان ،ومكافحة األمراض الطفيلية.

BIOL 101

BIOM 243

مقدمة في علم األمراض
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر األمراض األساسية التي تتعلق باملناعة ،وكيف ميكن لنظام
املناعة أن يسبب املرض .كام يتناول مبادئ وآليات العمليات املرضية (إصابة
الخلية ،ونخر الخلية ،والتئام الجروح ،وااللتهابات الحادة واملزمنة) ومبادئ علم
املناعة الرسيرية من خالل التقييم الرسيري للمريض.

BIOM 301

إدارة وسالمة اخملتبر وضبط اجلودة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بلوائح املختربات الطبية والرسيرية ،مبا
يف ذلك ضبط الجودة ،وسالمة املختربات ،واالستخدام اآلمن للمعدات ،وضامن
الجودة .كام يوفر املقرر املعارف األساسية املتعلقة بالتحفيز والدافعية،
واملسؤولية واملتطلبات  ،ونظرية اإلدارة ،و التنظيم الهيكيل واإلداري ومصادر
صنع القرار  ،ومهارات االتصال ،وأساليب التعليم والتدريب ،وصنع القرار،
وإدارة الجودة الشاملة ،واعتامد املختربات ،والكفاءة والفعالية ،والصحة
والسالمة ،ورفاهية القوى العاملة ،وترشيعات سالمة العمل ،واألخطار يف مكان
العمل ،وتقييم املخاطر ،وسياسات السالمة ،وعمليات التأكد من السالمة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOM 324

علم الفيروسات الطبية
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

شامل لجميع عائالت الفريوسات التي تصيب األنسان
يتضمن هذا املقرر عرضً ا ً
 ،وسريكز املقرر بشكل كامل تقريبًا عىل الفريوسات التي تسبب التهابات خطرية
مع الرتكيز بوجه خاص عىل اآلليات التي تسبب العدوى الفريوسية ،وتفاعالت
الخلية الفريوسية عىل املستوى الخلوي والجزيئي .ويشمل املقرر محارضات،
فضل عن القراءات الذاتية ومناقشة األوراق األساسية يف تغطية موضوعات مثل
ً
دخول الفريوس ،والحمض النووي الفريويس ،وتجمع الفريوسات ،وتحلل الخاليا،
والتقييامت العملية التي تشمل تقنيات الفريوسية الكالسيكية ،مثل زراعة
الخلية الفريوسية ،واألمصال ،واالختبارات الجزيئية الحديثة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 243
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BIOM 346

الكيمياء السريرية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 4

يتضمن هذا املقرر املحارضات والعمل يف املخترب بشكل يغطي معظم مجاالت
الكيمياء الرسيرية ،ويتناول املقرر املبادئ العامة للتحليل الكيميايئ والفوائد،
وطريقة تجميع التحليالت التي تجرى يف يف مخترب الكيمياء الرسيرية وفقًا
لعمل أو وظيفة الجهاز .وتشمل املجموعات الرئيسية :الكربوهيدرات،
والربوتينات ،واختبارات وظائف الكىل والكبد ،ووظيفة القلب ،وعلم اإلنزميات،
وتوازن الوسط /الحميض القاعدي .ويغطي املقرر مبادئ طرق االختبار،
والتغريات الفسيولوجية والحيوية الكيميائية التي تحدث يف الحاالت املرضية،
ومبادئ املخترب العامة ،والسالمة يف املختربات ،كام سيتم تطبيق تقييم الجودة
املخربية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

BIOM 401

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

BIOM 418

األدوية والسموم
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

هذا املقرر هو استمرار ملقرر الكيمياء الرسيرية ،ويهدف إىل تعريف الطلبة
عىل مواضيع أكرث تقد ًما يف مجال الكيمياء الرسيرية ،مبا يف ذلك الجوانب
العالجية كمراقبة أدوية الكيمياء الرسيرية ،واألدوية األكرث شيوعا  ،وعلم
السموم و قابلية التعرض ملواد تؤدي اىل التسمم .كام انه سيتم تغطية
األمراض  ،والكيمياء الرسيرية املصاحبة ملرض الشيخوخة ،والكيمياء الرسيرية
ملرىض األطفال ،والتغذية الرسيرية مبا يف ذلك الفيتامينات واملعادن .وسيتم
تغطية األجهزةالتحليلية يف مخترب الكيمياء الرسيرية.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 215

هذا املقرر يدرس بأرشاف وتوجيه عضو هيئة تدريس  ،وهو مخصص للطلبة
قيد ما قبل عام  2008من خريجي الربنامج ،ويغطي املحتوى املنهجيات
التعليمية ،واالعتامد الدويل ،وإصدار الشهادات ،ومفاهيم ومامرسات الرتخيص.
ويتم تضمني محتويات أخرى يف املقرر بهدف تغطية محتوى NAACLS
املطلوب.

BIOM 422

التشخيص امليكروبيولوجي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

BIOM 402

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

فضل عن
العدالة ،ويشمل املقرر علم العقوبات الجنائية ،وعلم الجرمية ً ،
جميع االدلة املتعلقة بالوفاة والجثامن ،والكسور ،مبا يف ذلك اإلصابات الجنائية،
واألنواع املختلفة من الجروح ،وحوادث املرور ،ومفهوم تشخيص الطب
الرشعي .كذلك يسعى املقرر لتمكني الطلبة من متييز األسباب القانونية للوفاة،
ويسلط الضوء عىل علم الجنس وقوانني علم التوليد وذلك لكرثة تداولها يف
مامرسة الطب الرشعي.

يتناول هذا املقرر األساليب والتقنيات املختلفة لتشخيص الكائنات الحية
الدقيقة املسببة لألمراض واملعزولة من عينات رسيرية مختلفة .ويركز عىل
طرق جمع ومعالجة عينات مرضية مختلفة ،واإلجراءات املتقدمة ،وتقنيات
التعرف التصنيفي للمعزوالت البكتريية ،والخصائص الرتكيبية والبيولوجية،
والكيمياء الحيوية للبكترييا املعزولة عادة من العينات الرسيرية.

هذا املقرر يدرس بإرشاف وتوجيه عضو هيئة تدريس  ،وهو يهدف لتعريف
الطلبة عىل مبادئ التفكري النقدي ،وتوفري الفرص التعليمية لتطبيق
اسرتاتيجيات التفكري النقدي عىل مجاالت محددة ضمن العلوم الطبية الحيوية.
ويشتمل املقرر عىل التعلم والعمل الجامعي املوجه ذات ًيا يف بيئة تعلم نشطة.

متطلب/مقرر سابق

BIOM 411

BIOM 426

علوم الطب الشرعي
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر األهمية القانونية للطب الرشعي ومساهمته يف تحقيق

BIOM 322

املناعة السريرية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر التنوع الجزيئي والسيطرة عىل جهاز املناعة ،وارتباط ذلك
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بالحاالت املرضية ،وتطبيق املضادات الحيوية ودور السيتوكينات يف التشخيص
وعالج املرض ،والجهاز املناعي وعالقة ذلك باإلصابة ،واألمراض املناعية مع
الرتكيز بشكل خاص عىل التقنيات املناعية.

واإلفرازات املهبلية ،وتحليل سوائل الجسم األخرى مثل سائل النخاع الشويك،
والسائل املفصيل  ،والسائل املنوي ،والسائلبالجنيني ،والسائل الربيتوين والسائل
البلوري و السائل التاموري.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

BIOM 444

BIOM 451

BIOM 243

علم املرض النسيجي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

BIOM 215

يتضمن هذا املقرر مدخل إىل علم األمراض العامة ،واآلفات املرضية يف األنسجة
واألعضاء املختلفة ،والجوانب النظرية والعملية للتقنيات املستخدمة يف مخترب
املرض النسيجي ،وتثبيت ،ومعالجة ل العينات املرضية الروتينية والخاصة.
كام يتناول املقرر القلب واألوعية الدموية ،والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي،
والجهاز الكبدي الصفراوي ،والجهاز البويل ،والجهاز التناسيل لألنثى والذكر،
والغدد الصامء ،والغدد الليمفاوية ،والعضالت والعظام والجهاز العصبي
املركزي.

علم الدم ووقف النزيف (االرقاء)
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 4

يتناول هذا املقرر عملية تكون ونضج خاليا الدم املختلفة ووظائفها ،واملبادئ
العامة ألنواع فقر الدم وعمليات ايض الحديد املصاحبة ، ،وطرق التحليل
املجهري ،واالعتالالت الهيموغلوبينية وطرق الكشف عنها ،وعملية النزف،
وفصائل الدم ونقل الدم ،ورسطان الدم وتصنيفاته ،وآليات واضطرابات تخرث
الدم ،والكشف عن اضطرابات تخرث الدم.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 243

متطلب/مقرر سابق
BIOM 212

BIOM 445

علم أمراض اخللية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

BIOM 452

علم الدم املناعي وبنك الدم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر املظهر الخلوي الناتج من عمليات ردة الفعل العادية
واملزمنة ،والتعرف عىل الرتاكيب الخلوية ملختلف األعضاء الجسم السليم
واملريض .كام يتناول املقرر الرتكيب الخلوي لعنق الرحم ،والسائل الربيتوين
والسائل البلوري ،السائل التاموري  ،والبول ،وسائل النخاع الشويك ،ومبادئ
جمع الخزعات باإلبرة ،وإعداد مسحات بطرق بابانيكوال ورومانوفسيك.

تم تصميم هذا املقرر بهدف تزويد طلبة الحيوية الطبية بالجوانب النظرية
املوجزة عن الدم املناعي وعمليات نقل الدم ،واملعرفة الشاملة الحديثة
بالجوانب الروتينية يف بنوك الدم ،والتدريب العميل املتكامل عىل جميع
االختبارات يف بنك الدم مبا يف ذلك تجميع الدم ،وفحص األجسام املضادة
وتحديدها ،واختبار التطابق لفصائل الدم ،وتجهيز وتخزين مكونات الدم
املختلفة .كام يوفر املقرر للطلبة معلومات حول الجوانب الرسيرية الهامة
لنقل الدم مثل معرفة ردود الفعل السلبية لنقل الدم.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

BIOM 446

BIOM 463

BIOM 212

حتليل البول وسوائل اجلسم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

يتناول هذا املقرر عمليات جمع وتحليل عينات البول ،وتحليل عينات الرباز

BIOM 451

علم الغدد الصماء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مدخل إىل الهرمونات واإلشارات واملستقبالت الكيميائية،
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ووظائف األعضاء للغدد الصامء ،وعمليات التخليق ،واإلفرازات وطريقة عمل
الهرمونات املختلفة ،والسيطرة الهرمونية عىل األيض ،والهرمونات النخامية،
وهرمونات الغدة الدرقية ،والغدد الكظرية والكالسيوم ،والفحوصات الهرمونية،
والتحكم الهرموين يف إنجاب الذكور واإلناث.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 215

BIOM 491

التدريب السريري في الكيمياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املامرسات الرسيرية يف مخترب الكيمياء ،ويوفر الخربة
يف إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور املرض ،وتشغيل األجهزة
التحليلية ،ومراقبة مامرسات ضامن الجودة ،واستخدام تدابري السالمة املناسبة.

متطلب/مقرر سابق
346 BIOM

BIOM 492

التدريب السريري لعلم الدم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املامرسات الرسيرية يف مخترب علم الدم ،ويوفر الخربة
يف إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور املرض ،وتشغيل األجهزة
التحليلية ،ومراقبة مامرسات ضامن الجودة ،واستخدام تدابري السالمة املناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 451

BIOM 493

التدريب السريري في علم املناعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املامرسات الرسيرية يف مخترب املناعة ،ويوفر الخربة يف
إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور املرض ،وتشغيل األجهزة
التحليلية ،ومراقبة مامرسات ضامن الجودة ،واستخدام تدابري السالمة املناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 426

BIOM 494

التدريب السريري في األحياء الدقيقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املامرسات الرسيرية يف مخترب األحياء الدقيقة ،ويوفر الخربة
يف إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور املرض ،وتشغيل األجهزة
التحليلية ،ومراقبة مامرسات ضامن الجودة ،واستخدام تدابري السالمة املناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 422
BIOM 495

التدريب السريري في علم الدم املناعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املامرسات الرسيرية يف مخترب الدمويات املناعية الرسيرية،
ويوفر الخربة يف إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور املرض ،وتشغيل
األجهزة ،ومراقبة مامرسات ضامن الجودة ،واستخدام تدابري السالمة املناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 452

BIOM 496

التنمية املهنية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتناول هذا املقرر دراسة الجمعيات املهنية الوطنية واإلقليمية ،واملحلية ذات
الصلة بالعلوم الطبية الحيوية ،كذلك يتناول الشهادات املهنية ومتطلبات
الرتخيص ،وآليات ومتطلبات التعليم املستمر ،واملعرفة الواسعة باملواضيع
الهامة يف امتحانات الرتخيص.

BIOM 497

مشروع البحثالساعات الدراسية املعتمدة3 :

مرشوع البحث هو عنرص هام لتوافر الخربة األكادميية ضمن برنامج العلوم
الطبية الحيوية يف جامعة قطر ،ويتيح هذا الجانب من الربنامج الفرصة للطلبة
إلظهار املعرفة واملهارات املعتمدة يف مختلف الدورات وتطبيق منهجية
البحث والنرش ليصبحوا علامء مختصني يف الطب الحيوي .ويهدف هذا البحث
ملساعدة الطلبة عىل الفهم األفضل للبحوث العلمية ضمن أعاملهم املستقبلية
و/أو لتخريجهم .فخالل تجربة البحث الخاصة بالطلبة ،سوف ينتقلون من
التجربة التعليمية املوجهة إىل التجربة الذاتية ،وقد تم تخطيط املتطلبات

310

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

CHEM 103

املرتبطة بهذا املرشوع البحثي وجداوله الزمنية لضامن نجاح الطلبة .وهذا
املرشوع البحثي يتطلب من الطلبة تحديد املسألة التي سوف يبحثونها
واستخدام األسلوب العلمي إلجراء الدراسة البحثية بالتعاون وتحت إرشاف
أعضاء هيئة التدريس ،وهذا املقرر له شقني :الورقة البحثية والعرض التقدميي.

الكيمياء التجريبية العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يقدم مقرر الكيمياء العامة العملية األول للطالب مبادئ العميل يف الكيمياء
وتقنيات القياس املألوفة يف املعمل .حيث يتم تعريف الطالب باملامرسات
األساسية يف سالمة املعمل الكيميائية واالستخدام األمثل يف التخلص من املواد
الكيميائية .كذلك يتم توضيح طرق و تقنيات استخدام األدوات والتجهيزات
املعملية يف جميع جوانب املقرر .كام يتم التعرف عىل الجانب العميل ملفاهيم
الكيمياء العامة التي يتم تغطيتها يف مقرر الكيمياء العامة النظري وتشمل
قياسات الكتلة والحجم والتحليل النوعي والكمي ،التحليل الحجمي ،الكيمياء
الحرارية والتحضري الغري العضوي للمواد و التحليل الطيفي.

CHEM 101

الكيمياء العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر ملحة عامة عن املجاالت الرئيسية للكيمياء .حيث يتم عرض
االساس الكيميايئ لكل موضوع من خالل الربط مع البناء الذري والجزيئي
للمواد وتتنوع املواضيع املطروحة من مجموعة من النظريات الذرية
والجزيئية إىل أوصاف التفاعالت الكيميائية وطرق التحليل الكمي يف الكيمياء
والتفاعالت الكيميائية يف الوسط املائية والكيمياء الحرارية والطاقة الكيميائية
والرتابط الكيميايئ .كام تتم مناقشة تطبيقات الكيمياء “كعلم مركزي” يف
مجمل محارضات املقرر.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 101

CHEM 104

متطلب/مقرر سابق

(ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total for Integrated Core
400) AND (ENGL 041 OR ENGL R002 OR ESL Reading
Skills 100) AND (ENGL 042 OR ENGL W002 OR APL for
Writing Workshop 225 OR Total for Integrated Core 400
AND ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use

100) OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR
Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL
111 OR ENGL 250 OR ENGL 201 OR ENGL 202

الكيمياء العامة 2

 CHEM 101و CHEM 104

مقرر الكيمياء العامة العملية الثاين مبني عىل املهارات التي تعلمها الطالب يف
مقرر الكيمياء العامة العملية األول .ويتم بعض املفاهيم العملية التي تشمل
تفاعالت معادلة األحامض وتصنيع البوليمرات وتقييم قوانني الغاز وتحديد
عرس املاء ،واملحتوى الحراري للتفاعالت والحركية الكيميائية ومبدأ ليشاتلييه
وتحديد ثوابت التأين والذوبانية وتطبيق معادلة نرنست للخاليا الفولتية

متطلب/مقرر سابق
CHEM 209

هذا هو املقرر الثاين يف الكيمياء العامة وهو مبني عىل مبادئ الكيمياء العامة
التي متت دراستها يف مقرر الكيمياء العامة االول .وتشمل املوضوعات التي يتم
تناولها يف هذه املقرر حاالت املادة وخواص املحاليل ومعدل رسعة التفاعل
الكيميايئ واالتزان الكيميايئ وكيمياء االحامض والقواعد والذائبية واالتزانات
املعقدة والديناميكا الحرارية والكيمياء الكهربائية

متطلب/مقرر سابق

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

 CHEM 103و .CHEM 102

CHEM 102

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الكيمياء التجريبية العامة 2

أساسيات الكيمياء العضوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
هذا املقرر تم إعداده ليناسب طلبة تخصصات الحيوية الطبية والتغذية
والصيدلة والهندسة الكيميائية .يتناول هذا املقرر يف جانبه النظري الروابط
والهيدروكربونات األليفاتية العطرية وتطبيقاتها الصناعية .إضافة إىل تسمية
وتفاعالت كل من :هاليدات األلكيل والكحوالت واأللدهيدات والكيتونات
واألحامض الكربوكسيلية ومشتقاتها واألمينات و الكيمياء الفراغية.
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و .CHEM 103

CHEM 212

CHEM 211

CHEM 221

الكيمياء العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يتناول هذا املقرر يف جانبه النظري الروابط والهيدروكربونات األليفاتية
والعطرية ،باإلضافة إىل هاليدات األلكيل والكيمياء الفراغية .ويقوم بدراسة
ميكانيكية التفاعالت العضوية دراسة تفصيلية.

يتناول املقرر يف جانبه العميل :عمليات الفصل والتنقية كالتقطري والبلورة
والتسامي ،وفصل خليط عن املركبات العضوية عن طريق االستخالص-
التحضري البسيط للمركبات العضوية (كاألسربين) والتعرف عىل عدة طرق
للكروماتوجرايف

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 103

CHEM 212

الكيمياء العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز املقرر عىل تسمية وتفاعالت (الكحوالت وااليرثات والفينوالت
واأللدهيدات والكيتونات ،واألحامض الكربوكسيلية ومشتقاتها واألمينات).

متطلب/مقرر سابق
CHEM 211

CHEM 213

الكيمياء العضوية التجريبية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

هذا املقرر العميل هو تكملة هامة ملقرر  CHEM 212النظري ،حيث
يستعرض أساليب تجميع وتحليل أنواع التفاعالت العضوية ،ويتلقى الطلبة
التدريب العميل عىل الطرق التجريبية يف الكيمياء العضوية ،ويتم فحص
العديد من التفاعالت الكيميائية العضوية يف سياق تفاعالتها ،ويعطي مقرر
املخترب هذا التدريب الكايف للطلبة عىل استخدام تقنيات املخترب العضوية
وكتابة التقارير.

الكيمياء غير العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا أول مقرر يف الكيمياء غري العضوية ويغطى املواضيع االساسية التالية :تركيب
الذرة ونظريات الرتابط وتركيب وتحليل املواد الصلبة .من خالل ثالث نظريات
ترابط مهمة وهي :نظرية منوذج تنافر أزواج الكرتونات التكافؤ ونظرية ترابط
أفالك الكرتونات التكافؤ ونظرية االفالك الجزيئية .ومواضيع أخرى مثل :تركيب
املواد الصلبة البسيطة واالكسدة واالختزال واالحامض والقواعد والتامثل وعنارص
التامثل ونظرية نقاط متاثل املجموعات وجداول تشخيص املجموعات.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 201

CHEM 222

الكيمياء غير العضوية التجريبية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

صمم هذا املقرر العميل إلعطاء الطالب خربة مبدئية عن مواضيع الكيمياء غري
العضوية الغنية واملتنوعة وتشمل :تصنيع املواد غري العضوية بطرق عديدة،
حيث يقوم الطالب بتحضري بعض املركبات الفلزية املعقدة والتعرف عليها
بالطرق الفيزيائية الروتينية .كام يتم عرض طريقة استخدم طريقة شلينك.
اضافة اىل طرق تحليل مثل :الطيف املرىئ  -فوق البنفسجى وطيف االشعة
تحت الحمراء والرنني املغناطيىس النووى متعدد االنوية والفولتمرتى الدائري
ومطياف الكتلة وميزان غوي للمغناطيسية وذلك لدراسة خواص املواد الصلبة
التي يتم تحضريها وكذلك املحاليل .ويتم كل هذا مع مراعاة و استخدام كافة
إجراءات السالمة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 221

CHEM 231

الكيمياء التحليلية 1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعترب هذا املقرر أول مقرر يف الكيمياء التحليلية ويغطي املواضيع التالية:
التحليل الوزين واألخطاء يف التحليل الكيميايئ والتقييم اإلحصايئ للبيانات
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والتحليل الحجمي (معايرة األحامض والقواعد والرتسيب وتشكيل املرتاكبات
واألكسدة واالختزال) وكذلك القياس الطيفي وأساسيات الكيمياء الكهربائية
وأساسيات طرق الفصل

الحرارية لألنظمة الكيميائية ،مع الرتكيز عىل تطبيقات الديناميكا الحرارية
يف وصف االتزانات الكيميائية ،واتزانات الطور لألنظمة االحادية ومتعددة
املكونات ،والكيمياء الكهربائية ضمن العديد من املوضوعات األخرى..

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CHEM 234

CHEM 242

CHEM 101

الكيمياء التحليلية عملي
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

 CHEM 102و CHEM 242

الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر الكيمياء التحليلية العملية ميهد الطلبة لتعلم تقنيات التحليل الكمي
والنوعي التي ترتكز عىل الدقة والصحة يف القياسات الكيميائية .الطرق
التحليلية املستخدمة سوف تسمح للطالب تقييم دقة وصحة أجهزة وأدوات
القياس .ويتم تقديم مختلف تقنيات التحليل الكمي مع الرتكيز عىل فهم دقة
وصحة وتكرار كل طريقة .وتشمل التقنيات العملية ضمن يف سياق التحليل
الحجمي (معايرات حمض-قاعدة ،واألكسدة-االختزال وتكوين املعقدات
ومعايرات فرق الجهد) ،والفصل الكروماتوغرايف الغازي والقياس الطيفي.

يستعرض هذا املقرر العميل التقنيات العملية يف الكيمياءو سالمة املختربات:
حيث تشمل التجارب قياس كثافة محلول ولزوجته والكتلة املولية
واملحتوى الحراري للتفاعل وثابت االتزان والقوة الدافعة الكهربائية للخاليا
الكهروكيميائية .ويركز املقرر عىل تحليل األخطاء املتعلقة بالتصميم العميل
ودقة القياس .كام يشمل استخدام التقنيات األلية الحديثة مثل املسعرات
الحرارية للمحاليل واالحرتاق واملسعر الحراري ذو املسح التفاضيل والتحليل
الوزين الحراري والقياس الطيفي للكميات الحرارية ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 103و CHEM 231

CHEM 239

الكيمياء الفيزيائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 4

يوفر هذا املقرر لطلبة مرحلة ما قبل الصيدلة ملحة عامة عن الكيمياء
الفيزيائية وتطبيقاتها يف مجال علوم الحياة ،ويشمل املقرر كل من محارضات
والتدريب يف املعمل .وسوف تستكمل الجوانب النظرية خالل املقرر بأمثلة
من علوم الحياة والبيولوجيا الجزيئية.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 103

CHEM 241

الكيمياء الفيزيائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يركز عىل املبادئ الفيزيائية التي تسعى لتفسري خواص املادة
حيث يتم تقديم موضوع الديناميكا الحرارية الكيميائية و تعاريف الديناميكا

 CHEM 102و CHEM 104وCHEM 241

CHEM 275

مبادئ الكيمياء البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يوفر هذا املقرر فهامً ملصدر ،وحركة وتفاعالت املركبات يف البيئة الطبيعية
وامللوثة ،ويتم الرتكيز عىل اآلثار البيئية املرتتبة عىل استخدام الطاقة ،وعىل
كيمياء الغالف الجوي والغالف املايئ والغالف الصخري يف املنطقة.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 103

CHEM 311

الكيمياء العضوية 3

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يركز عىل ثالثة مواضيع رئيسية يف الكيمياء العضوية وهي
الهيدروكربونات العطرية واألصباغ العضوية واملركبات الحلقية غري املتجانسة.
حيث يعرف الطلبة عىل تسمية هذه املركبات وطريقة تحضريها وخواصها
الكيميائية والطبيعية.
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متطلب/مقرر سابق
CHEM 211

CHEM 312

الكيمياء العضوية 4

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

هذا املقرر يغطي جوانب تفاعالت املركبات الحلقية األليفاتية باإلضافة إىل
تكاثف ألدول وكاليزن و تفاعل فيتيج ،و تحضري اسرتات األلفا كيتو ومركبات
الكربونيل غري املشبعه ،كاميحتوى هذا املقرر عىل جانب عميل .

متطلب/مقرر سابق
CHEM 212

CHEM 315

الكيمياء البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

CHEM 322

الكيمياء غير العضوية 3

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يركز هذا املقرر عىل مركبات العنارص االنتقالية وميكانيكية تفاعالتها .ويغطى
ميكانيكية تفاعالت االستبدال داخل وخارج دائرة اللجني وغريها من التفاعالت،
كتفاعالت استبدال اللجينات ،وميكانيكية تفاعالت االكسدة واالختزال
وميكانيكية تفاعالت تعديل مكان الروابط ،و تفاعالت الحذف واإلضافة
املتجانسة وغري املتجانسة

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 210أو CHEM 221

CHEM 331

الكيمياء التحليلية 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتعرف الطلبة من خال هذا املقرر عىل املواضيع الهامة حالياً يف الكيمياء
البيئية ،مثل :أصول امللوثات الكيميائية يف البيئة ،وكيمياء الغالف الجوي،
وظاهرة االحتباس الحراري وطبقة األوزون والكيمياء املائية والكيمياء املائية
وتلوث املياه .كام يتناول دراسة مسحية للتقنيات التحليلية الرئيسية وبعض
امللوثات الكيميائية الثابتة ذات األثار السلبية عىل البيئية.

يركز هذا املقرر عىل الجوانب النظرية والعملية للتحاليل األلية .تشمل
املوضوعات التي يتم تناولها يف الجانب النظري :القياس الطيفي والتحليل
الطيفي الذري ومطياف الكتلة ،والطرق الكروماتوغرافية ،الكهروكيميائية
وفرق الجهد .أما الجانب العميل من هذا املقرر ،فيتناول التطبيق العميل
ألدوات التحليل مبا يف ذلك طريقة االمتصاص الطيفي الذري ،االنبعاث الطيفي
الجزيئي ،االنبعاث الطيفي الذري بالبالزما والطيف الكتيل و كروماتوغرافيا
الغاز و الكروموتوغرافيا السائلة ذات األداء العايل.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 221و CHEM 211

 CHEM 231و CHEM 234

CHEM 321

CHEM 341

الكيمياء غير العضوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الخصائص العامة للعنارص الرئيسية واالنتقالية ،وعنارص
املجموعات ،وأوجه التشابه واالختالف ،والتوليف ،وخصائص وتفاعالت بعض
املركبات غري املعدنية الهامة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 221

الكيمياء الفيزيائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الحركية الكيميائية ورتب التفاعالت :األوىل والثانية والثالثة
والتفاعالت املقرتبة من التوازن والتفاعالت املتوازية من الدرجة األوىل والتفاعالت
األولية املتتالية حركية اإلنزميات (آلية مايكلز  -مننت وآلية يندمان – هنشلوود).
وكذلك نظريات ثابت معدل التفاعل ( نظرية التصادم ونظرية املرتاكب املثار)
.والتوازن الكيميايئ الكهربايئ :ونشاطية األيون والخاليا الكهروكيميائية والكيمياء
الكهربائية الديناميكية والعمليات عىل السطوح الصلبة (منو السطح – تكوين
السطح  -تقنيات السطح الحساسة  -عمليات االدمصاص).
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الربوتينات عن طريق وسيلة فولني -لوري ،وفحص الربوتينات ،ومقايسات
األنزميات والعوامل التي تؤثر عىل نشاط األنزميات ،وقيمة األحامض يف الدهون
البسيطة ،وتأثري الليباز عىل الدهون البسيطة ،وفحص اإلنزيم مرتبط املناعي
( ،)ELISAوسلسلة تفاعل البلمرة (.)PCR

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 241أو CHEM 286

CHEM 342

الكيمياء الفيزيائية 3

متطلب/مقرر سابق

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل الكيمياء الحسابية و هي فرع من الكيمياء
ً
يتناول هذا املقرر
التي تستخدم مبادئ علوم الكمبيوتر للمساعدة يف حل املشاكل الكيميائية.
ويستخدم نتائج الكيمياء النظرية عىل أساس حلول ميكانيكا الكم ،و التي
أدرجت يف برامج الكمبيوتر بكفاءة ،لحساب تركيب وخواص الجزيئات
واملواد الصلبة عادة ما تكمل نتائجها املعلومات التي حصلت عليها التجارب
الكيميائية املعملية
ومن أمثلة حسابات بعض هذه الخصائص يكون التنبؤ بالشكل الهيكيل (أي
األماكن املتوقعة للذرات املكونة) ،و حسابات طاقة التفاعل ،وتوزيعات
السحابة اإللكرتونية ،ودراسة ثنائيات األقطاب ،ونشاطية التفاعالت و الدراسات
الطيفية الكمية األخرى ،ودراسة تصادم الجزيئات مع بعضها البعض

الكيمياء التطبيقية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر األحامض األمينية والببتيدات وبناء الربوتني ،ووظيفة الربوتني،
والهيموغلوبني وامليوجلوبني ،واإلنزميات (التصنيف  -وآلية العمل والحركية)،
والفيتامينات والتغذية ،وهياكل الكربوهيدرات ،وتصنيف الدهون وبناء
الدهون ،والدهون يف بنية األغشية البيولوجية ،ونسبة الدهون يف إشارات
الخلية ،وبناء النيوكليوتيدات وبناء الحمض النووي ،وتركيب الحمض النووي،
وتوليفات الحمض النووي ،وتخليق الربوتني ،والتعبري الجيني.

CHEM 352

الكيمياء احليوية التجريبية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتناول هذا املقرر تحديد كمية الجلوكوز عرب تحديد أوكسيديز الجلوكوز،
كام يتناول تحديد كمية األحامض األمينية من النينهيدرين ،وتحديد كمية

مدخل إىل الكيمياء الصناعية ،واملوارد من املواد الكيميائية،
ً
يتناول هذا املقرر
والبحث والتطوير ،وأثر الصناعات الكيميائية يف جميع أنحاء العامل ،واالقتصاد
التكنولوجي ،والطاقة ،وأثر الصناعة الكيميائية عىل البيئة ،والحفز الكيميايئ
الصناعي ضمن موضوعات أخرى.

CHEM 391

CHEM 351

CHEM 211

الكيمياء الصناعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHEM 241

CHEM 241

متطلب/مقرر سابق

CHEM 375

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

الكيمياء احليوية األساسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHEM 351

يركز هذا املقرر بشكل خاص عىل مبادئ الكيمياء الحيوية املشرتكة ،وكيف يتم
تخزين املعلومات الوراثية ،وآليات الحمض النووي وتعديلها من الربوتينات
واإلنزميات ،وتنظيم الجينات ،والديناميكا الحرارية ،وحركية ربط الربوتينات،
كام سيتم تدريس التمثيل الغذايئ ووصف إنتاج الطاقة .أما الجزء العميل ،
فهو مبثابة استمرار ملخترب الكيمياء الحيوية األساسية مع املشاريع البحثية
الفردية ،وسيتم الرتكيز عىل بناء املهارات واإلطار الفكري الالزم للعمل يف مجال
التكنولوجيا الحيوية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

CHEM 442

الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يغطي هذا املقرر املواضيع التالية :مقدمة عن سالمة املعامل .والكيمياء
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CHME 202

الحركية :حركية التحلل املحفز لفوق أكسيد الهيدروجني (ثابت معدل التفاعل
ورتبة التفاعل وطاقة التنشيط) والتحلل القلوي لتفاعالت اإلسرت ثنايئ الرتبة
(طريقة التوصيل الكهربايئ) وحركة اختزال امليثيلني األزرق عن طريق حمض
االسكوربيك (طريقة طيفية) وتفاعالت األقطاب (طريقة الجهد الدائري)
وكيمياء السطوح (أيزوثريم االدمصاص) .وطيف االنبعاث الفلوري

مقدمة في الهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر حسابات توازن البخار والسائل لألنظمة التي تحتوي عىل
عنرص واحد قابل للتكثف واملحاليل متعددة املكونات ،مبا يف ذلك حسابات
ودرجات الفقاعات وبداية التكثيف .كام يتناول املقرر أشكال الطاقة ،والقانون
األول للديناميكا الحرارية ،والبيانات الحرارية ،ومعادلة توازن الطاقة لألنظمة
املغلقة واملفتوحة ،ويشمل التوازن املتزامن للامدة والطاقة .كذلك يتناول
األنظمة غري التفاعلية التي تنطوي عىل عمليات التدفئة والتربيد ،والضغط
وإزالة الضغط ،وتغريات األطوار ،وخلط السوائل ،وإذابة الغازات واملواد
الصلبة يف السوائل ،ويشمل توازنات النظم التفاعلية باستخدام الطاقة الحرارية
للتفاعل أو الطاقل الحرارية للتشكيل.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 341

CHEM 461

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعلق هذا املقرر باملستوى املتقدم من الدراسة يف مجاالت مختارة من
مختلف التخصصات ،ويتناول مواضيع مثل :الكيمياء الضوئية ،وفيزياء الصور
والتآكل ،وكيمياء الليزر ،والكيمياء غري العضوية ،والبوليمرات ،والفلزية
العضوية ،واملنتجات الطبيعية.

متطلب/مقرر سابق
CHME 201

CHME 212

CHEM 462

الديناميكا احلرارية للهندسة الكيميائية 1

مشروع البحث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية ،والخصائص الحرارية للموائع .كام يتناول
الرسوم البيانية ،والجداول ،والعالقات املجملة للخصائص الحرارية ،ويشمل
الشغل والطاقة الحرارية ،والقانون األول للديناميكا الحرارية ،وتأثريات الحرارة،
والقانون الثاين للديناميكا الحرارية ،ودورات توليد لطاقة أو التربيد.

هذا املقرر هو للمستوى املتقدم من الدراسة يف مجاالت مختارة.

CHME 201

مقدمة في الهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتناول هذا املقرر املبادئ والتقنيات األساسية املستخدمة يف حساب التوازن
املادي يف عمليات الهندسة الكيميائية .ويتضمن املقرر أساسيات حسابات
توازن املواد ،مبا يف ذلك النظم التفاعلية وغري التفاعلية ،وصياغة حلول ملسائل
الهندسة الكيميائية املعقدة ،واإلطالع عىل الخصائص الفيزيائية وسلوك الغازات
املثالية والحقيقية.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 101و  PHYS 191و CHEM 101

CHME 201

CHME 213

ميكانيكا املوائع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر سكون املوائع  ،ولزوجة املوائع ونوع التدفق،وتوازنالكتلة،
والطاقة ،والزخم  ،ومعادلة “برنويل” وقياسات الضغط والتدفق ،واحتكاك
السوائل يف األنابيب والتوصيالت  ،كام يتناول املقرر تصميم الطوربيدات
واملضخات واألجهزة الضاغطة ،ومدخل إىل تدفق الغاز والسائل ،التدفق يف
األوعية املرصوصة وقوى التوتر السطحي.
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متطلب/مقرر سابق
 CHME 201و

متطلب/مقرر سابق
 CHME 311و

MATH 102

CHME 311

انتقال احلرارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر انتقال الحرارة بالتوصيل ،والحمل واالشعاع الحراري ،العزل
والزعانف .كام يتضمن مفاهيم الطبقة املتاخمة الحرارية واالضطرابات،
والعالقات التجريبية النتقال الحرارةلألشكال الهندسيةاملختلفة ،والغليان
والتكثيف نتيجة إلنتقال الحرارة ،وتصميم املبادالت الحرارية .

متطلب/مقرر سابق

 CHME 202و  CHME 213و

GENG 300

الديناميكا احلرارية للهندسة الكيميائية 2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر السلوك غري املثايل يف أنظمة متغرية التكوين ،وحساب
وظائف الطاقة الحرارية ،والخصائص املتبقية ،والخصائص الجزئية .والجداول
والرسوم البيانية للديناميكا الحرارية ،وتأثريات السخونة نتيجة الخلط،
والخصائص الزائدة ومعامالت النشاط  ،ومدخل إىل توازنات البخار والسائل،
وتوازنات األطوار عند الضغط املنخفض إىل املعتدل ،ودرجة التكثيف ودرجة
الفقاعة وفصل األطوار  ،وحسابات توازنات التفاعل الكيميايئ ،وثوابت التوازن
الكيميايئ واعتامدها عىل درجة الحرارة ،وحساب تحوالت التوازن للتفاعالت
املنفردة واملتعددة.

متطلب/مقرر سابق
 CHME 212و

CHME 314

هندسة التفاعالت الكيميائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر معدل التفاعل ،وتفسري البيانات الحركية ،مفاعالت الدفعة،
ومفاعالت التدفق املستمر ،والتصميم ،ومعادالت تصميم املفاعالت لتفاعالت
الدفعة وتفاعالت التدفق املستمر واملفاعالت املتوالية  ،درجة التفاعالت
والتفاعالت األولية وغري األولية واملنعكسة وغري املنعكسة  ،وتحجيم املفاعل،
وتغري الحجم مع التفاعل ،و تصميم مفاعل غري متساوي الحرارة ،وانخفاض
الضغط يف املفاعالت وتشغيل املفاعالت بنظام غري مستقر مع الزمن.

متطلب/مقرر سابق
 CHME 202و

CHME 312

CHEM 341

CHME 313

إنتقال الكتلة 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر انتقال الكتلة الجزيئية ،وتقدير وقياس معامل االنتشار،
وتشابهات انتقال الكتلة والحرارة والزخم .آثار االضطراب ومعامالت انتقال
الكتلة ،واالنتقال املستمر يف طورين  ،وتصميم أعمدة االمتصاص والتجريد،
واالمتصاص والتجفيف.

CHME 312

CHME 312

CHME 315

انتقال الكتلة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التقطري واستخراج السائل من السائل وعمليات الرشح،
والرتطيب ،والتبلور.

متطلب/مقرر سابق
CHME 313

CHME 324

مختبر الهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تجارب يف تدفق السوائل وانتقال الحرارة وخسرتة الضغط
بسبب االحتكاك يف األنابيب والوصالت ،وأداء املضخة ،واملبادالت الحرارية ذات
األنابيب املزدوجة و األنابيب ذات القرشة.

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 203و
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CHME 213

CHME 325

مختبر الهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تجارب يف انتقال الكتلة وعمليات الفصل :التجفيف،
والرتطيب ،وامتصاص الغاز ،واالنتشار الجزيئي يف الغازات ،والتقطري ذو الدفعة
والتقطري الجزيئ  .ويتم إجراء تجربة واحدة عىل األوعية الثابتة واملميعة.

متطلب/مقرر سابق

 CHME 324و CHME 313

CHME 361

تقنيات البترول والغاز
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

النامذج األساسية والتجريبية ،ومناذج الحالة املستقرة والحالة الديناميكية،
والتطبيقات التي تستخدم جداول البيانات وبرامج املحاكاة التجارية.

متطلب/مقرر سابق

 CHME 314و  CHME 315و MATH 217

CHME 421

تصميم املصانع 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا هو مقرر التصميم األول يف سلسلة من مقررين .ويتضمن هذا املقرر
مدخل لعملية التصميم عن طريق املشاريع الصناعية ،مسار العمليات ،عىل
أساس القيود املناسبة والواقعية ،وتطوير مخططات تدفق العمليات ،وذلك
باستخدام برامج املحاكاة والتعرض للسالمة الصناعية ومخططات العمليات
واألجهزة.

يتضمن هذا املقرر دراسة خصائصمواد النفط وتكرير النفط الخام ،ومنتجات
املصفاة ،وعمليات التكرير وتقطري الخام وخلط املنتجات املكررة .كام يتضمن
معالجة الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الغاز الطبيعي املسال ،والبرتوكيامويات
األساسية مثل امليثان وااليثيلني ،وعمليات البرتوكيامويات إلنتاج املنتجات
البرتوكياموية مثل األمونيا وامليثانول والبويل ايثيلني ،والوقود النظيف وتحويل
الغاز إىل سائل .ويتم الرتكيز عىل تقييم األثر البيئي لهذه التقنيات.

CHME 422

متطلب/مقرر سابق

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHEM 275

CHME 399

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر فرتة التدريب تحت اإلرشاف ملدة مثانية أسابيع يف منشأة
هندسية معتمدة (لالستشارات ،أو املقاوالت ،أو الصناعة ،أو الحكومة ).
ويهدف املقرر إىل تزويد الطلبة بالتدريب العميل والخربة يف مكان العمل.
ويستند تقييم الطلبة عىل :األداء اليومي ،ومالحظات املرشف ،وتقرير الطالب،
والعرض التقدميي القصري.
CHME 413

منذجة ومحاكاة العمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر النمذجة الرياضية للعمليات الكيميائية ،ومبادئ صياغة

متطلب/مقرر سابق
315 CHME

تصميم املصانع 2

هذا هو مقرر التصميم الثاين يف سلسلة من مقررين .ويركز هذا املقرر عىل
االستفادة املثىل من العمليات الصناعية التي تستخدم أدوات التصميم املتكامل
املتطورة ،كام يتضمن التصميم التفصييل لجميع وحدات عمليات التصنيع
الرئيسية والتحليل االقتصادي وتحليل الربحية .ويتم استخدام الربمجيات
مبساعدة الحاسوب (مثل برامج االكسل ومحاكاة .) ASPEN

متطلب/مقرر سابق

 CHME 421و GENG 360

CHME 423

ضبط العمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل للجوانب العملية والنظرية لضبط العمليات،
ومنذجة العمليات ،ووظائف االنتقال ،وديناميكيات نظم الحلقة املفتوحة،
ومحطة التحكم ،ونظام الضبط بالتغذية الرجعية  ،وأجهزة نظام الضبط
وقوانني التحكم/الضبط (  PD ،PI ،Pو ،) PIDو الرسوم الصندوقية،

318

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

وديناميكيات نظم الحقلة املغلقة ،وتحليل االستقرار ،وضبط وحدات التحكم،
وتحليل الرتددات والتحكم بالتغذية األمامية ،وخطط الضبط األخرى.

متطلب/مقرر سابق
 CHEM 211أو

متطلب/مقرر سابق

CHME 435

 CHME 311و MATH 217

هندسة املركبات الكيميائية (البوليمر)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHME 426

يتناول هذا املقرر البناء األسايس لعلوم وهندسة املركبات الكيميائية /البوليمر:
هيكل وخصائص البوليمر ،وتفاعالت البلمرة ،ومحاليل املركبات الكيميائية،
وتوصيف الوزن الجزيئي ،ومرونة املطاط ،ومعالجة البوليمر والريولوجيا،
والخواص امليكانيكية ،وبعض املوضوعات الخاصة.

مختبر الهندسة الكيميائية 3

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تجارب يف ضبط العمليات ،وحركيات التفاعل والفصل
الغشايئ ،ومفاعالت الدفعة ومفاعالت التدفق املستخدمة لتوليد البيانات .كام
يتضمن استخدام معدات الضبط/التحكم التناظرية والرقمية.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 211أو  CHEM 209و CHME 213

متطلب/مقرر سابق

 CHME 423و CHME 314

CHME 444

تكنولوجيا إنتاج األلومنيوم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHME 431

عملية تكرير البترول
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أصل النفط الخام ،ويحتوي عىل مدخل يف علم التنقيب،
والحفر واإلنتاج ،واملواد الوسيطة للمصفاة ،ومنتجات املصفاة ،وتقطري النفط
الخام ،والتكسري التحفيزي للسوائل ،واملعالجة الهيدروجينية ،والبلمرة واملامكبة
 ،ومزج املنتجات ،والعمليات الداعمة األخرى ضمن موضوعات أخرى .كام
يتضمن التجارب املخربية يف توصيف البرتول.

متطلب/مقرر سابق
 CHEM 211أو

CHEM 209

CHME 433

تكنولوجيا البتروكيماويات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر صناعة البرتوكيامويات ،واملواد الخام ،والبرتوكيامويات
األليفاتية والعطرية ،والبرتوكيامويات امل ُستخرجة من امليثان ،والبرتوكيامويات
امل ُستخرجة من البارافني العادي ،وإنتاج األوليفينات ،والبرتوكيامويات
امل ُستخرجة من العطريات ،وعمليات البلمرة،واملطاط الصناعي ،واأللياف
والربوتينات.

CHEM 209

يقوم هذا املقرر بإعطاء نظرة شاملة لعملية اإلنتاج الصناعي لألملونيوم.
واملوضوعات التي يتم تناولها متتد من  :نظريات ومبادئ التحليل الكهربايئ،
كيمياء اإللكرتواليت ،واالعتبارات الحرارية ،والتوازن الحراري لخاليا التحليل
الكهربايئ .وستتم مناقشة مستفيضة ملفهوم كفاءة التيار .كذلك ،سيتم تناول
التحديات الرئيسة التي ستواجهها صناعة األملونيوم يف العامل يف السنوات
القادمة ،والطاقة والبيئة .وتستكمل جلسات املحارضة بالدروس األسبوعية
التي تعطي الطلبة الفرصة لتطبيق معارفهم ،واكتساب خربة واسعة يف حل
أساسا قويًا ملزيد من
املشكالت .عند االنتهاء من املقرر سيكتسب الطلبة ً
الدراسات املتعلقة بإنتاج األملونيوم وللحصول عىل مهنة محتملة يف مجال
صناعة األملونيوم.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 103

CHME 445

حتلية املياه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر عمليات التحلية الصناعية للمياه مثل التحلية الوميضية
متعددة املراحل ،والتقطري متعدد األبراج ،والتناضح العكيس ،والتناضح الكهريب،
والتحليل الفني واالقتصادي لعمليات تحلية املياه ،ونوعية املياه وتحليلها.
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CHME 451

CHME 458

CHME 311

مدخل إلى هندسة الغاز الطبيعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر توصيف الغاز الطبيعي ،وخصائص موائع املكامن،
وحسابات توازن البخار والسائل ،واقتصاديات الغاز الطبيعي ،واخيار وتصميم
معدات الفصل ،واالستخدام الصناعي ،والتجارب املعملية يف توصيف الغاز
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312

CHME 454

معاجلة الغاز الطبيعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CHEM 314

أمان العمليات ومنع اخملاطر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يهدف هذا املقرر إىل وضع املفاهيم املؤدية إىل تعزيز أمن العمليات والوقاية
من املخاطر خاصة يف الصناعات الكيميائية .ويشمل تطبيق مبادئ سالمة
العمليات الكيميائية ،وتقييم املخاطر وإدارتها وتحليل املجازفات وقابلية
التشغيل ،وتطبيق مبادئ الهندسة الكيميائية للحد من املجازفات ،والنظافة
الصناعية ،وتحديد املجازفات .كام يتضمن هذا املقرر مرشوع بحثي متعلق
بأمن العمليات والوقاية من املخاطر وذلك لتعزيز اتقان الطالب لهذه املبادئ.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312

CHME 462

يتضمن هذا املقرر نظرة عامة عىل صناعة الغاز الطبيعي ،بد ًءا من إستخراجه
من فوهة البرئ وحتى تسويقه ،مع الرتكيز عىل عمليات مصنع الغاز ،والخصائص
الحرارية ،والفيزيائية ،والكيميائية للغاز الطبيعي .كام يتناول صفات أطوار الغاز
الطبيعي ،والنظم الهيدروكربونية للمياه ،وخطوط األنابيب ،والعمليات الرئيسة
لضغط الغاز ،والجفاف ،وإزالة الغاز الحميض واستخالص الكربيت .كذلك،
العمليات املربدة ،وإنتاج الغاز الطبيعي املسال ،والتخزين والنقل .ويتضمن هذا
املقرر أيضً ا رحالت ميدانية إىل مصانع الغاز الطبيعي املسال.

يتضمن هذا املقرر خصائص وتكوين النفايات الصناعية ،وأخذ العينات وطرق
تحليل النفايات الصناعية ،وتدابري معالجتها ،وحفظها داخل املصنع ،واملواد،
واالستصالح ،وإعادة التدوير ،والتخلص منها ،وأكاسيد النيرتوجني ،وأكاسيد
الكربيت واالحتباس الحراري ،والفصل الغشايئ ،وتحديد النفايات ،ومعالجة املياه.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312

متطلب/مقرر سابق
CHEM 102

CHME 455

CHME 463

مقدمة في هندسة الكيمياء احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الجوانب الرئيسية لهندسة الكيمياء الحيوية.
ويشمل تطبيق مبادئ الهندسة يف عمليات الكيمياء الحيوية التي توظف
الخاليا الحية أو اإلنزميات .تشمل املواضيع املغطاة أساسيات علم األحياء
والكيمياء الحيوية وحركية االنزميات ،حركية منو امليكروبات ،تصميم املفاعالت
الحيوية وحجمها وظواهر النقل .وسيتم تناول تطبيقات معالجة النفايات
الحيوية والفصل الحيوي .

مكافحة التلوث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

عمليات املياه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املوارد املائية والكيمياء األساسية للمياه املالحة ،والنمذجة
والتحليل للربج املنفردللتحلية بالتقطري جن ًبا إىل جنب مع ضغط البخار امليكانييك
وضغط البخار الحراري ،ووضع مناذج لألبراج املتعددة للتحلية بالتقطري ،ومنذجة
عمليات تحلية ذات املرحلة الواحدة متعددة املراحل ،والتناضح العكيس .كام
يتضمن مدخل لعمليات الغشاء األخرى ،وعمليات املعالجة الالحقة واملسبقة.
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متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 464

معاجلة املياه العادمة
الساعات الدراسية املعتمدة:

يهدف هذا املقرر إىل تقديم ملحة عامة عن النهج الهنديس ألنظمة معالجة
املياه العادمة .ويبدأ املقرر بوصف أسايس وفهم عمليات املوحدة و املتقدمة
املستخدمة يف معالجة مياه الرصف الناتجة عنها .كام سيتم عرض العمليات
الحيوية ،الفيزيائية والكيميائية؛ مبا يف ذلك عمليات الرتسيب ،والرتشيح،
واملعالجة الحيوية ،والتعقيم ،ومعالجة الخبث .وسوف يتطرق هذا املقرر إىل
توسيع فهم النظرية الحركية للنمو الحيوي ،وتطبيقه عىل العمليات الهوائية
التقليدية ،باإلضافة لدراسة الطرق املناسبة ملعالجة الحأمة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 466

موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر دراسة موضوعات مختارة من مجاالت متخصصة يف
الهندسة الكيميائية ،التي تهدف إىل توسيع أو تعميق معرفة ومهارات الطلبة.
ويتم نرش محتويات هذا املقرر املحددة قبل فصل درايس واحد مقد ًما.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 467

موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر دراسة موضوعات مختارة من مجاالت متخصصة يف
الهندسة الكيميائية ،التي تهدف إىل توسيع أو تعميق معرفة ومهارات الطلبة.
ويتم نرش محتويات هذا املقرر املحددة قبل فصل درايس واحد مقد ًما.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 470

أساسيات هندسة البترول
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر تخصصات مختلفة يف الهندسة البرتولية ،وأداء تدفق
البرئ ،والسلوك اإلنتاجي وإدارة الخزانات .ويتضمن املقرر تواجد املحارضين
الخارجيني من مجال الصناعة ،للحديث عن بعض التخصصات الهندسية
البرتولية الكربى ،وكذلك رحلة ميدانية لرؤية عمليات الحفر واملنشآت عىل
األرض .باإلضافة إىل ذلك ،يتم تضمني مرشوع لتغطية مختلف التخصصات من
هندسة البرتول.

متطلب/مقرر سابق

 CHME 213و CHME 312

CHME 474

تصميم املعدات الصناعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

اختيار املواد والتصميم امليكانييك للمبادالت الحرارية ،أبراج التربيد ،وأعمدة
توازن البخار مع السائل ،املضخات ،ضواغط الهواء ،واالفران وأوعية الضغط.
العوامل التي تؤثر عىل تصميم األوعية .تصميم القرشة لألوعية األسطوانية
ذات القاع العائم .التناسب واختيار رأس األوعية األسطوانية املغلقة .تصميم
األوعية األسطوانية املغلقة التي تعمل تحت ضغط عال.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 477

تكامل العمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يقدم هذا املساق التطورات يف تكامل وتوليف العمليات الصناعية  .ويعرض
أساليب منهجية الكتساب نظرة ثاقبة لتدفقات الكتلة والطاقة مع توضيح
كيف ميكن أن تستخدم هذه األفكار للوصول ألداء العمليات األمثل .سوف
تستخدم ادوات رياضيه مختلفة لدراسة تكامل وتوليف انواع مختلفه من
العمليات الصناعية حيث سوف يتم الرتكيز عىل طرق التكامل والتوليف.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315
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CHME 486

هندسة التآكل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر دراسة آليات التآكل والتقنيات املستخدمة يف مجال الوقاية
ومكافحة التآكل ،والكيمياء الكهربائية وتطبيقاتها عىل التآكل ،واختيار املواد
للبيئات املختلفة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 102

CHME 488

األبحاث اجلامعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
هذا املقرر عبارة عن دورة بحثية املنحى ،ويهدف إىل تعزيز مهارات التعلم
والبحث املستقلة لطالب املرحلة الجامعية .يتم تضمني مرشوع بحثي كبري يف
أحد موضوعات الهندسة الكيميائية .وسوف تشمل هذه املواضيع الجوانب
النظرية ،التجريبية أو الحسابية .يتوقع من الطلبة تعزيز ومامرسة مهارات
البحث باملوضوع املخصص وتقديم نتائجهم شفويا وخطيا.
CHME 495

مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر دراسة متعمقة ملرشوع هام يف الهندسة الكيميائية ،استنادًا
إىل العمل يف املخترب أو عىل الحاسوب .ويعمل الطلبة بشكل وثيق مع أحد
أعضاء هيئة التدريس يف مرشوع يحظى بإهتاممهام املشرتك .ويتطلب هذا
املقرر التقارير املكتوبة والشفوية التي يتم تقييمها من قبل اإلدارة .ويعطي
هذا املقرر للطلبة فرصة إلثبات قدرتهم عىل العمل تحت الحد األدىن من
اإلرشاف.

CHME 496

مشروع التخرج 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو استمرار ملقرر مرشوع التخرج األول “ :495 CHMEدراسة
متعمقة ملرشوع هام يف الهندسة الكيميائية ،استنادًا إىل العمل يف املخترب أو
عىل الحاسوب .ويعمل الطلبة بشكل وثيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس
يف مرشوع يحظى بإهتاممهام املشرتك .ويتطلب هذا املقرر التقارير املكتوبة

والشفوية التي يتم تقييمها من قبل اإلدارة .ويعطي هذا املقرر للطلبة فرصة
إلثبات قدرتهم عىل العمل تحت الحد األدىن من اإلرشاف”.

متطلب/مقرر سابق
CHME 495

CHME 497

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

هذا مقرر تقني اختياري يتم تقدميه لعدد قليل من الطلبة بسبب محدودية
توافر املختربات أو املوارد األخرى ،ويهدف هذا املقرر إىل تعزيز اإلعتامد عىل
النفس لتعلم جوانب متخصصة يف الهندسة الكيميائية.

متطلب/مقرر سابق
 CHEM 211أو

 CHEM 209و CHME 312

CMPE 261

تصميم املنطق الرقمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر مدخل لتصميم الدوائر الرقمية واملنطق الرقمي ،والدوائر
التوافقية واملتتابعة .كام يتضمن مجموعة  TTLللمنطق الرقمي ،وتصميم
املنطق التوافقي ،وتقنيات تقليل املنطق ،وتقنيات تنفيذ املنطق لـ ،ROM
 ،EPROM ،RAMو ،PLDSوتصميم متتابعة املنطق ،وتقليل املنطق،
والسجالت والعدادات ،وتجميع وتحليل اآلالت املتسلسلة.

متطلب/مقرر سابق

 CMPS 205و CMPE 262

CMPE 262

مختبر تصميم املنطق الرقمي
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

هذا املقرر عبارة عن تجارب مختارة لفحص أجهزة ودوائر املنطق ،وهو
مرشوع التصميم النهايئ املرافق واملكمل ملقرر املحارضات السابق.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 261
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CMPE 263

هندسة احلاسب وتنظيمه 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم امل ُتقدمة يف هندسة الحاسوب ،ومتثيل البيانات،
واملكونات الكالسيكية للحاسوب ،ومقاييس األداء ألجهزة الحاسوب ،وأنواع
وحدة املعالجة املركزية ،والتصميم ،والتنظيم ،وبرمجة املعالج ،وتسجيل نقل
اللغات ،ولغة التجميع ،والذاكرة الرئيسية والتخزين املؤقت ،وتقنيات التخزين
املؤقت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 CMPS 205و CMPS 151

CMPE 365

مختبر تصميم املعاجلات الدقيقة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تجارب للتأكيد عىل مامرسة برمجة لغة التجميع ،وتقنيات
الربمجيات للحصول عىل البيانات ،وأجهزة أنظمة الحصول عىل البيانات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 364

CMPE 370

تطبيقات عملية لهندسة احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة1:

CMPE 363
يتضمن هذا املقرر مدخل للتدريب العميل عىل تقنيات واسعة لألجهزة
هندسة احلاسوب وتنظيمه 2
ومهارات أجهزة معينة مفيدة ملهنديس الحاسوب .كام يتضمن بناء الدائرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
من خالل اللحام ،واكتشاف األخطاء يف أجهزة الحاسوب الشخصية وإصالحها،
يتضمن هذا املقرر أساسيات تنظيم الحاسوب ،وتنظيم وحدة املعالجة املركزية ،وتنفيذ املرشوع باستخدام مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية أو مجموعات
وتصميم وحدة املنطق الحسابية وتنفيذها ،والتحكم املربمج الصغري ،ومعالجة التحكم املتقدمة .كام يتضمن نهج الهندسة العكسية ،والدوائر التناظرية /
األوضاع ،التوازي ملستوى التعليامت ،وتصميم نظام اإلدخال/اإلخراج ،والتخزين الرقمية عىل أساس العنرص املنفصل ،وتصاميم األجهزة القابلة للربمجة ضمن
موضوعات أخرى.
الخارجي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CMPE 263و CMPE 261

 CMPE 261و  CMPE 262و  ELEC 201و ELEC 231

CMPE 364

CMPE 399

تصميم املعاجلات الدقيقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مقومات وتطور املعالجات الدقيقة ،وبنية املعالجات
الدقيقة  16بت ،ولغة التجميع وأدوات تطورها ،ونقل البيانات ،واملنطق
الحسايب ،وتعليامت التحكم الربنامج ،وواجهة الذاكرة واإلدخال/اإلخراج،
واالستقبال واإلرسال املتزامن وغري املتزامن العاملي ،ومقاطعات األجهزة،
وواجهة املقاطعة األساسية ،ووحدات تحكم املقاطعة للربمجة ،واملحوالت
التناظرية الرقمية ،وبرمجة  32بت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 CMPE 363و CMPE 365

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو عبارة عن فرتة تدريب ملدة  8أسابيع تحت االرشاف .ويتضمن
التدريب أي موضوع هنديس (االستشارات ،واملقاوالت ،والصناعية ،والحكومة).
ويهدف املقرر إىل تزويد الطلبة بالخربة العملية يف مكان العمل ،ويستند
التقييم عىل األداء اليومي ،وتقييامت املرشفني ،وتقارير الطلبة ،وعروضهمم
التقدميية املوجزة.

CMPE 455

شبكات اتصال البيانات واحلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية ألنظمة االتصاالت مثل اإلنرتنت ،والشبكة
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البيانات املتكامل .كام يتضمن أجهزة االستشعار ،واملحوالت التناظرية الرقمية،
واملحركات ،والبيانات التسلسلية واملتوازية للتواصل مع أجهزة الحاسوب
الشخصية ضمن موضوعات أخرى.

املحلية ،والشبكات الواسعة .كام يتناول هندسة طبقات الشبكات ،وتكنولوجيا
البث ،وبروتوكوالت طبقة وصلة البيانات ،وشبكات البث وبروتوكوالتها،
ومفاهيم طبقة الشبكة وتوجيه الخوارزميات ،وخدمات وبروتوكوالت طبقة
النقل ،وأمثلة عىل بروتوكوالت طبقة التطبيق ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CMPE 364

 CMPS 303و  CMPE 263و CMPE 456

CMPE 470

CMPE 456

تنظيم احلاسوب احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مختبر شبكات اتصال البيانات واحلاسب 1
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر املهارات العملية والتدريب العميل عىل الخربة الالزمة لبناء
الشبكات الصغرية واملتوسطة الحجم ،وأدوات املحاكاة يف الشبكة ،واكتشاف
األخطاء وإصالحها ومراقبة شبكات الحاسوب ومكوناتها ،والربوتوكوالت،
والخدمات.

يتضمن هذا املقرر مناقشة االتجاهات الحالية واالتجاهات املستقبلية يف تنظيم
الحاسوب ،كام يتم تسليط الضوء عىل مختلف تقنيات األجهزة والربمجيات
املصممة لتحقيق أقىص قدر من التوازي وتحسني األداء يف ظل القيود
التكنولوجية .ويتضمن املقرر تقنيات تحسني األداء/التكلفة ،وذاكرة التخزين
املؤقت ،وتداخل الذاكرة ،ونواقل الحوسبة ،ومناقشة األبحاث واملنشورات
الحالية الخاصة بتنظيم الحاسوب ضمن موضوعات أخرى.

CMPE 455

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CMPE 363

CMPE 457

CMPE 471

شبكات اتصال البيانات واحلاسوب 2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يبني عىل املعرفة واملفاهيم التي تم تناولها يف مقرر “شبكة اتصال
البيانات  .”1ويتناول هذا املقرر تعديل اإلشارة ،وتقنيات الرتميز ،والسلكية
النقل؛ والدوائر وعلبة التبديل ،ومراقبة الدخول ،وبروتوكوالت التوجيه الداخيل
والخارجي ،وأنظمة الحكم الذايت ،وطرق االنتقال من  IPv4إىل  ،IPv6وأمن
الشبكات واإلنرتنت ،والتشفري ،وخطط التشفري ،وجدران الحامية ،والتحكم يف
االزدحام ،وجودة الخدمة ،وبروتوكوالت إدارة الشبكة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة يف مجال هندسة الحاسوب تتناول
االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

CMPE 472

تقييم األداء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل لتحليل وتقييم األداء ،والنمذجة وتقييم أنظمة
الحاسوب ،وعمليات وسالسل “ماركوف” والطوابري املنفردة وطوابري الشبكة،
وعملية النمذجة املتزامنة ضمن موضوعات أخرى.

CMPE 455

CMPE 462

واجهة احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

موضوعات مختارة في هندسة احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر املكونات األساسية يف واجهة للحاسوب واتصالها بالتطبيقات
يف العامل الحقيقي يف بيئات الربمجة الجرافيكية التي متثل منطق تدفق

GENG 200
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CMPE 478

CMPE 474

مختبر معاجلة اإلشارة الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

الشبكات العصبية االصطناعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر التنفيذ العميل لخوارزميات معالجة اإلشارات الرقمية باستخدام
الحزم القياسية ،وتصفية إشارة الصوت ،والتحليل الطيفي لإلشارات ،واإلشارات
املركبة ،والتحول الطيفي لإلشارات السمعية ،وتكافؤ قناة إشارات االتصاالت.

يتضمن هذا املقرر مدخل عن نظرية الشبكات العصبية االصطناعية،
وهندستها ،وتطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية ،والشبكات الخاضعة
وغري الخاضعة للرقابة ،وتعزيز التعلم يف طبقة الشبكات العصبية الواحدة
واملتعددة ،وخرائط التنظيم الذايت ،والقدرات وتعميم التعلم ،وتطبيقات
األجهزة.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 476

متطلب/مقرر سابق

CMPE 480

MATH 217

الرؤية احلاسوبية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CMPE 475

الذكاء االصطناعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي ،واملنطق ،وتطبيق
املعلومات مع خوارزميات وتقنيات تدعمها تطبيقات الربمجة املنطقية املرتبطة
بها .كام يتضمن املقرر أيضً ا موضوعات أخرى كاملنطق واملطابقة ،والرتاجع،
والتسلسل إىل األمام وإىل الوراء ،وتطبيقات برمجة املنطق.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPE 476

معاجلة اإلشارات الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر نظرة عامة عىل معالجة اإلشارات الرقمية املستمرة
واملنفصلة مع التدريب العميل عىل تنفيذ خوارزميات مختلف إشارات
التحويالت واملشغلني اآلخرين للتطبيقات املعممة .طرق التحويل التناظري إىل
الرقمي ،ونظرية أخذ العينات ،وتحويل “فورييه” املنفصل وتحويل “فورييه”
الرسيع ،وأخذ عينات اإلشارة واعادة بنائها ،واملرشحات الرقمية ،واالرتباط،
والتقدير الطيفي.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 351و CMPE 478

يتضمن هذا املقرر مدخل ملفاهيم وتقنيات الرؤية الحاسوبية األساسية مع
الرتكيز عىل إعادة بناء مناذج ثنائية وثالثية األبعاد من الصور الثابتة والفيديو.
وتشكيل الصورة ،والتجزئة ،ومعايرة الكامريا ،والحركة والتعرف عىل األشياء،
واستخدام أدوات معالجة الصور.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPE 481

النمذجة واحملاكاة للنظم الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مفاهيم متقدمة يف تصميم املنطق الرقمي باستخدام
األدوات اللغوية لوصف نظم املنطق الرقمي عىل مستويات مختلفة من
التجريد واملحاكاة .كام يتضمن أجهزة املنطق التي يسهل برمجتها ،والتصميم
مع مجال مصفوفات البوابات القابلة للربمجة ،ودوائر املنطق املتسلسل
املتزامن وغري املتزامن .

متطلب/مقرر سابق
CMPE 261

CMPE 482

الشبكات املتعددة الوسائط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر تحليل الخصائص الرئيسية وتحديات تسليم الوسائط
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املتعددة عرب شبكات بروتوكول اإلنرتنت مع تحليل نوعية آليات الخدمة الرئيسية
املستخدمة يف كل طبقة للسامح بخدمات متميزة مع القدرة عىل رشح الخصائص
الرئيسية ملعايري جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات للشبكات املحلية .كام
يتضمن تطبيقات الوسائط املتعددة ،والفيديو والصوت املتدفق ،وجودة مقومات
وآليات الخدمة ،ومعايري جمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات للشبكات
الالسلكية املحلية ،وشبكات العاصمة ،والشبكات الشخصية ،وشبكات الجيل الثالث.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPE 483

مقدمة في الروبوتات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

املعتمدة يف كل فصل درايس.
CMPE 498

مشروع التصميم األول
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 2

يتضمن هذا املقرر دراسة موضوع متخصص يف هندسة الكمبيوتر كمرشوع
لألجهزة والربمجيات م ًعا .ويتضمن املقرر إجراء مسح لألدبيات ،وتنفيذ
التصميم مع كل من مكونات الربمجيات واألجهزة ،والعرض العام لتقرير (مع
ذكر املراجع) بحيث يحتوي عىل الخلفية النظرية ،والتصميم ،والنتائج النظرية،
واالستنتاجات ،والتوصيات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 370

يتضمن هذا املقرر استخدام حزم الروبوت ،وتجميع الروبوت ،والتعرف عىل
املفاهيم األساسية لالستشعار ،والذكاء الروبويت ،وأجهزة االستشعار اآللية
األساسية ،ومستويات الذكاء الروبوتية ذات الصلة باملهمة .ويتضمن هذا املقرر
مرشوع للتخرج وعرض تقدميي للتقرير.

CMPE 499

متطلب/مقرر سابق

هذا املقرر هو استمرار ملقرر  ،CMPE 498وهو ميثل االنتهاء من املرشوع
الذي تم إعداده يف يف املقرر .CMPE 498

 CMPE 261و CMPS 151

CMPE 485

أساسيات معاجلة الصور الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل ملختلف املفاهيم الرياضية والحسابية يف معالجة
الصور الرقمية ،والتدريب العميل عىل التنفيذ باستخدام بيئات املحاكاة.
كام يتضمن التدريب العميل عىل النهج املتبع يف عمليات الصورة ،والرتشيح،
والتحوالت الهندسية ،والتحويالت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 351

CMPE 495

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

يتضمن هذا املقرر القراءة املوجهة ملواضيع مختارة بهدف استكشاف مواضيع
متقدمة يف هندسة الحاسوب .وتختلف املوضوعات والساعات الدراسية

مشروع التصميم الثاني
الساعات الدراسية املعتمدة 3 :أو 4

متطلب/مقرر سابق
CMPE 498

CMPS 101

مقدمة في علوم احلاسب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية لتنظيم أنظمة الكمبيوتر ،واملنطق،
وحل املشكلة الحاسوبية .ويتضمن املقرر جلسة يف املخترب ،وحل املشاكل مع
املكونات األساسية للغة الربمجة الحديثة.
CMPS 151

مفاهيم البرمجة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر تقنيات حل مشكالت وعمليات البيانات باستخدام
املكونات األساسية للغة الربمجة .وتقنيات حل املشاكل والعروض التقدميية،
واملكونات األساسية للغة الربمجة مبا يف ذلك التمثيل البسيط واملنظم للبيانات،
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والعمليات الحسابية واملنطقية ،وضبط اإلدخال  /اإلخراج ،ومعالجة ملف
بسيط ضمن موضوعات أخرى.

املوجهة،كام يتضمن التصميم املوجه ،والتغليف واخفاء املعلومات ،والتجريد،
وتعدد األشكال ،واالقرتان ،وبرمجة واجهة املستخدم الجرافيكية ،وميزات
إضافية للغة ضمن موضوعات أخرى.

CMPS 152

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
CMPS 152

مختبر مفاهيم البرمجة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يوفر هذا املقرر الخربة العملية يف الربمجة باستخدام املكونات األساسية للغة
الربمجة واستكشاف امليزات اإلضافية من خالل حل مشاكل من مختلف األنواع
واملتطلبات .كام يتضمن هذا املقرر رشح الغرض من بيئات الربمجة ،وجودة
الرتميز والكفاءة املهنية ،وحلول الرتميز للمشاكل باستخدام امليزات األساسية للغة
الربمجة ،واستكشاف ميزات اللغة اإلضافية ،والتصحيح ،واالختبار ،وتقييم الربامج.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 151

CMPS 200

أخالقيات احلاسب
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

 CMPS 151و CMPS 252

CMPS 252

مختبر البرمجة املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر الخربة العملية يف الربمجة املوجهة نحو شئ محدد ،ويتم
توضيح ذلك عرب أنواع مختلفة من أساليب حل املشاكل .ويتضمن املقرر
رشح الدوافع إىل بيئة الربمجة ،وجودة الرتميز والكفاءة املهنية ،واستخدام لغة
الربمجة املوجهة نحو شئ محدد ،واستكشاف ميزات اللغة اإلضافية ،والتصحيح
واالختبار وتقييم الربامج ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 303

هياكل البيانات
يوفر هذا املقرر نظرة عامة عىل أخالقيات ومامرسات الحوسبة .ويتطرق إىل
النظرية الفلسفية األخالقية واألخالق ،ورموز األخالق واملامرسة املهنية ،وجرائم الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

االنرتنت والحاسوب ،والخصوصية وحرية التعبري ،والقضايا القانونية واألخالقية،
وحقوق امللكية الفكرية ،وسالمة تطوير الربامج  ،واألخالق والسوق.
CMPS 205

الهياكل املنفصلة للحوسبة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر مدخل لعنارص من الرياضيات املطبقة عىل مجال الحوسبة .كام
يتناول املنطق وطرق اإلثبات ،والبوابات املنطقية والدوائر املتتابعة البسيطة،
والجرب املنطقي ،والعالقات والوظائف ،واملتواليات ،واالستقراء والتسلسل ،وأنظمة
الرتقيم ،والتوافقية ،والرسوم البيانية ضمن موضوعات أخرى.

CMPS 251

البرمجة املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر أساسيات الربمجة املوجهة نحو شئ محدد مع لغة الربمجة

يتضمن هذا املقرر العرض الثابت والدينامييك ،والتنفيذي ،والتحلييل،
وتطبيقات ألنواع البيانات املجردة لهياكل البيانات الخطية وغري الخطية،
والخوارزميات األساسية لتطوير النظام الربمجيات .كام يتضمن كفاءة
الخوارزميات ،والبحث والفرز ،والقوائم ،والرسوم البيانية ،وتجزئة وإدارة
امللفات ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 CMPS 251و CMPE 265

CMPS 307

مدخل إلى إدارة املشاريع وريادة األعمال
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتضمن هذا املقرر مدخل إىل ريادة األعامل ،وعنارص إدارة األعامل مع الرتكيز
عىل إدارة برامج ومشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .كام يتضمن
مفاهيم إدارة املرشوع ،وتطوير خطة املرشوع ،وتتبع التقدم ،والتوظيف،
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والقيادة ،وحل النزاعات ،والتكاليف ،واملخاطر ،وريادة األعامل ،وأساسيات
امتالك وتشغيل األعامل التجارية ،وتطوير خطة عمل لبدء ومتويل األعامل
الصغرية.

متطلب/مقرر سابق

CMPS 311

CMPS 345

 CMPS 303و CMPS 205

اللغات الشكلية واألوتوماتية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

النمذجة املوجهة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر تقنيات النمذجة ،واملهارات املستخدمة يف مراحل حياة
عملية دورة التطوير ،والتدريب العميل عىل تجربة النمذجة باستخدام لغة
النمذجة املشرتكة .ويتضمن املقرر ملحة عامة عن عمليات التطوير ،وأساليب
النمذجة والرموز ،وتفاعل النمذجة ،ونظام التحميل ،ومجال التطبيق والتحليل،
وتصميم النظام والطبقة ،وتطبيق النمذجة وأمناط التصميم ،والهندسة
العكسية ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 205

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 351

أساسيات نظم قواعد البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

CMPS 321

نظم املعلومات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أساسيات تصميم قاعدة البيانات ،والنمذجة ،والرموز
واللغات مع الرتكيز عىل قواعد البيانات العالئقية .ويتناول املقرر مفاهيم نظم
قواعد البيانات مبا يف ذلك املكونات واألنواع واألبنية ،ومناذج البيانات (الرسوم
البيانية ،والنامذج واملخططات) ،ومنوذج البيانات العالئقية ،ورسم خرائط
املخطط املفاهيمي للمخطط العالئقي ،وحساب التفاضل والتكامل العالئقي
ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

يتناول هذا املقرر األساسيات ،وميزات وخصائص األنواع املختلفة من نظم
املعلومات والنظريات واملنهجيات .كام يتناول أنواع نظم املعلومات ،والتنظيم،
وتحويل املعلومات ،وتأثري نظم املعلومات الحاسوبية عىل منظامت األعامل،
ونظم دعم القرار والنظم القامئة عىل املعرفة ،وتنظيم وإدارة نظم املعلومات،
وأمن املعلومات والخصوصية والنزاهة ،وحامية املعلومات يف املنظامت،
واالتجاهات املستقبلية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 CMPS 251و CMPS 352

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 352

مختبر أساسيات نظم قواعد البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

CMPS 323

تصميم وحتليل اخلوارزميات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النامذج النظرية للحوسبة ،وقدراتها ،وقيودها .كام يتناول
دراسة اللغات الرسمية (اللغات العادية وصيغة تشومسيك العادية “الخالية
من السياق”) ،ومناذج الحوسبة لتوليد أو االعرتاف باللغات التالية (القواعد
الحرة السياق ،ودفع األمتتة لألسفل ،وآالت تورنج) ،ومشاكل التوقيف واكتامل
 NPضمن العديد من املوضوعات األخرى.

يتناول هذا املقرر تحليل وتصميم وكفاءة الخوارزميات ،ويتضمن الخوارزميات
األساسية والتقنيات املختلفة التي اعتمدت يف حل أنواع مختلفة من املشاكل،
والتحليل والفرز ،والبحث ،والخوارزميات األخرى ،وتصميم خوارزميات باستخدام
تقنيات مثل الربمجة الديناميكية ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

يتناول هذا املقرر الخربة العملية يف تطوير نظام قاعدة بيانات ألنواع مختلفة
من املتطلبات .ويتضمن اإلملام بهندسة نظم إدارة قواعد البيانات وخصائصها،
والنمذجة العملية ،والتصميم ،والتحليل ،وتنفيذ نظم قواعد البيانات ذات
املتطلبات املختلفة ،واالستعالم والتقارير ،وتضمني لغة االستعالمات البنيوية يف
تطبيقات الربمجة ضمن موضوعات أخرى.
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CMPS 399

متطلب/مقرر سابق

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CMPS 351

CMPS 356

تطوير برمجيات لتطبيقات األعمال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تقنيات لتصميم وتطوير تطبيقات للمؤسسات متعددة
املستويات .ويتم الرتكيز عىل رسم الخرائط العالئقية ،وتطوير واجهة املستخدم،
وأمناط التكامل التطبيق ،والنهج ،ومعايري تكنولوجيا االنرتنت مثل لغات الرتميز،
وخدمات اإلنرتنت ،وتطبيق األمن ،وتطوير األدوات لتصميم وتطوير واختبار
وضامن تطبيق املشاريع ضمن موضوعات أخرى.

يتضمن هذا املقرر فرتة تدريب مدتها مثانية أسابيع تحت اإلرشاف األكادميي يف
مؤسسة (لألعامل التجارية ،أو الصناعية ،أو الحكومة) .ويهدف املقرر إىل تزويد
الطلبة بالتدريب العميل والخربة يف مكان العمل .ويستند التقييم عىل  :األداء
اليومي ،ومدخالت املرشف ،وتقرير الطالب ،والعرض التقدميي القصري.
CMPS 405

أنظمة التشغيل
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية لتصميم وتطبيق نظام التشغيل ،ونظرة
عامة عىل مكونات نظام التشغيل :التزامن ،واالستبعاد املتبادل ،وتنفيذ
العمليات ،وجدولة الخوارزميات ،وإدارة الذاكرة ،ونظم اإلدخال  /اإلخراج،
ونظم امللفات ضمن موضوعات أخرى.

جرافيك احلاسب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

CMPS 351

CMPS 373

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية لجرافيك الحاسوب مع تطبيقات الربمجة
باستخدام حزمة أو أداة الرسومات الجرافيكية .ويتضمن املقرر أنواع أنظمة
الرسومات الجرافيكية ،وتطبيقات رسومات الحاسوب ،وتصميم وتقديم
الرسومات الجرافيكية الثنائية والثالثية األبعاد (التحوالت الهندسية ،والتظليل،
والتقنيات املتميزة ،ضمن موضوعات أخرى).

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 393

النمذجة واحملاكاة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 CMPS 303و  CMPE 263و CMPS 406

CMPS 406

مختبر أنظمة التشغيل
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يوفر هذا امل ُقرر الخربة العملية املتعلقة مبكونات نظام التشغيل ،والخدمات
املرتبطة بها ،والتنفيذ ،وهيكل نظام التشغيل واملكونات والخدمات ،واألوامر،
وإدارة العملية ،واالتصاالت بني العمليات ،وحلول التزامن ،واالستبعاد املتبادل،
ومشاكل التزامن ،وتطبيقات  CPUلجدولة الخوارزميات ،وخوارزميات موضع
الذاكرة ،والحامية واألمن.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 405

يتناول هذا املقرر أساسيات دراسة النظم من خالل النمذجة واملحاكاة مع الرتكيز
عىل تطوير املحاكاة منفصلة الحدث .كام يتناول أسباب املحاكاة ،والنمذجة
واملحاكاة األساسية ،ونظم النمذجة ،وتطوير املحاكاة منفصلة الحدث ،ومولدات CMPS 411
األرقام العشوائية ،وتوليد األصناف العشوائية ،وتحليل البيانات واملحاكاة،
هندسة البرمجيات
والتحقق والتثبت من مناذج املحاكاة ضمن موضوعات أخرى.

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

 CMPS 303و GENG 200

يتضمن هذا املقرر املبادئ األساسية لنظرية ومامرسات هندسة الربمجيات
الكالسيكية والحديثة .كام يتضمن تصنيف نظم الربمجيات ،وبرامج إدارة
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املشاريع ،والنامذج العملية ،واملتطلبات الهندسية للتصميم ،وتصميم واجهة
املستخدم ،وأساليب تطوير الربمجيات (األشخاص ،والتكلفة ،والجودة ،وتحسني
العملية ،والتكوين) ،والتكنولوجيات املتطورة ضمن موضوعات أخرى.

املعامالت ،والتحكم بالتزامن ،واألمن ،والتحسني ،وتوزيع قواعد البيانات،
وتخزين البيانات واستخراجها ،والتطورات الراهنة يف تكنولوجيا قاعدة البيانات،
ودمج قواعد البيانات يف بيئات اإلنرتنت .

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CMPS 433

CMPS 453

CMPS 351

CMPS 303

أنظمة الوسائط املتعددة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

استخراج البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر دراسة شاملة ألنواع مختلفة من الوسائط املتعددة
وخصائصها ،وصيغ العرض ،والخوارزميات املرتبطة بها .ويتم التوضيح عن طريق
التطبيقات لوسائط متعددة باستخدام األدوات املدعومة ،والتصنيف للوسائط
املتعددة ،وبرامج التأليف والنصوص والصور ،والرسومات والصوت والفيديو
ثنايئ وثاليث األبعاد ،وضغط البيانات ،وتصميم محتوى الوسائط املتعددة،
والتفاعل بني اإلنسان والحاسوب،وتطوير التطبيقات املتعددة الوسائط.

يتضمن هذا املقرر املبادئ ومفاهيم وتقنيات استخراج البيانات وتطبيقها
العميل يف التعرف عىل األمناط واكتشاف املعرفة من حزم البيانات الكبرية.
كام يتضمن املقرر االسرتاتيجيات واملنهجيات األساسية للتصنيفات املختلفة،
والتجميع ،قواعد ارتباط استخراج الخوارزميات التي تطبق عىل مجموعات
البيانات املجدولة ،والخربة العملية مع مجموعة متنوعة من مختلف أدوات
التنقيب عن البيانات.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CMPS 445

CMPS 454

CMPS 303

ناء املترجمات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

 GENG 200و CMPS 351

الشبكة والتطبيقات الالسلكية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر الجوانب النظرية والتقنية الالزمة لبناء قاعدة املعلومات
الفورية ،ويتم توضيح ذلك من خالل دراسة شاملة لتصميم وتنفيذ لغة صغرية.
كام يتضمن املقرر أساسيات قواعد املعلومات ،والتحليل النحوي واملعجمي،
والتعامل مع أنواع املعرفة من قبل املستخدم ونوع التحقق ،وتحليل السياق،
والتوليد والتحسني ،وإدارة الذاكرة وتنظيم وقت التشغيل.

يتضمن هذا املقرر أساسيات البث الالسليك مبا يف ذلك ملحة عامة عن الشبكات
الالسلكية والشبكات الخلوية ،والشبكات املحلية الالسلكية ،وتقنية بلوتوث،
وأنظمة األقامر الصناعية ،وواي ماكس ،وتقنية  .LTEكذلك يتضمن املقرر
عمليات املضاعفة ،وتبديل الدوائر ،وأساسيات التطور ،والتحكم يف الوصول
املتوسط ،وهندسة الشبكات ،والربوتوكوالت ،وتطبيقات الجوال ،ومنصات
الهاتف ،ومنصات تقديم الخدمات.

CMPS 303

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
CMPS 451

نظم إدارة قواعد البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر إدارة عمليات املكونات الداخلية وامليزات املتقدمة من
نظم قواعد البيانات ،ودراسة أنواع قواعد البيانات املختلفة .كام يتضمن إدارة

CMPE 455

CMPS 465

األنظمة املوازية واملوزعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية لألنظمة املتوازية واملوزعة ،وأبنية الذاكرة
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املشرتكة واملوزعة ،ومناذج الربمجة املتوازية واملوزعة ،والتواصل داخل العمليات
وتوصيل الرسالة ،ونظم الذاكرة املوزعة ونظم امللفات،وعملية هجرة البيانات،
واألمن والحامية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 405

CMPS 466

استرجاع املعلومات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر الجوانب األساسية للتقنيات الكالسيكية السرتجاع
املعلومات ،واالسرتاتيجيات واالتجاهات املستقبلية .وتخزين املعلومات عىل
شبكة اإلنرتنت وبرامج العرض ،ونظم اإلسرتجاع عىل شبكة اإلنرتنت وعرب
اإلنرتنت ،واسرتاتيجيات البحث ،وفهرسة وتقييم وترتيب نتائج البحث،
ومحركات البحث ،واألبنية املركزية وتوزيعها ،ومناذج البيانات شبه املبنية،
ودمج التكنولوجيا ،ولغات االستعالم عن البيانات شبه املبنية ضمن موضوعات
أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 485

أمن احلوسبة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر دراسة شاملة ألساسيات أمن املعلومات ،وأمن املعلومات
واملخاطر ومواطن الضعف ،والتحكم يف الوصول ،وأساليب الحامية ،والتشفري،
والتوثيق ،واألمن املادي ،واآلثار القانونية واألخالقية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPS 493

مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 1

هذا املقرر هو أول مقرر من مقررين إلدماج املعارف املفاهيمية واملهارات
العملية املستفادة يف جميع أنحاء برنامج علوم الحاسوب وتطبيقاتها من
خالل العمل الجامعي يف مرشوع كبري .ويقوم أعضاء الفريق بأدوارا مختلفة

ويكتسبون مجموعة متزايدة من املهارات الفنية املتنوعة يف جميع مراحل
تطوير املرشوع .ويركز املقرر عىل املراحل األولية لعمل املرشوع.
CMPS 497

موضوعات خاصة في احلوسبة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة يف مجال الحوسبة بشأن املحتويات التي
ال تتم تغطيتها عادة يف املنهج الرسمي .وتختلف املوضوعات التي يتناولها
املقرر من سنة إىل أخرى.

CMPS 499

مشروع التخرج الثاني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر الثاين من مقررين إلدماج املعارف واملهارات العملية املفاهيمية
التي تم تعلمها يف برنامج علوم الحاسوب ،وتطبيقها من خالل العمل الجامعي
يف مرشوع كبري .ويقوم أعضاء الفريق بأدوارا مختلفة ويكتسبون مجموعة
متزايدة من املهارات الفنية املتنوعة يف جميع مراحل تطوير املرشوع .ويركز
املقرر عىل مراحل الحقة من العمل يف املرشوع.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 493

CVEN 210

خصائص واختبار املواد
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر تكوين وخصائص األسمنت البورتالندي ،واألسمنت الخاص،
والجبس ،والجري ،واملواد اإلسفلتية .يتضمن كذلك خصائص واختبارات الركام
والخرسانة ،وتصميم الخلطات الخرسانية ،واستخدام الحجارة والكتل والطوب،
واملعادن الحديدية وغري الحديدية ،والخشب.
ويتضمن الجزء العميل من املقرر (يف املخترب) اختبارات عىل األسمنت
البورتالندي ،والتحليل بالغربال للركام ،والجاذبية النوعية واالمتصاص للركام
الخشن ،واختبار لوس أنجلوس للكشط ،واختبار الركود ،وقياس محتوى الهواء،
وخلطات الخرسانة ،وتكسري مكعبات الخرسانة ،واختبار االنقسام بالشد،
واﺧﺘﺒﺎر اﻤﻟﻄﺮﻗﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻻرﺗﺪادﻳﺔ ،واختبارات املوجات الفوق صوتية
الغري تدمريية.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 101و CHEM 103
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CVEN 214

CVEN 211

امليكانيكا الهندسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ميكانيكا املواد
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية ملبادئ امليكانيكا ،واملتجهات ،ونظم
القوة ،مراكز االجسام ومراكز الثقل ،وعزم القصور الذايت ،ومبادئ توازن
الجسيامت واألجسام الصلبة ثنائية وثالثية األبعاد ،والقوى الخارجية ومفهوم
اإلجهاد ،والضغوط واالنفعاالت ،وااللتواء ،القوة املسلطة مركزيا واالزاحة
الناتجة ،وقانون “هوك” ،واالجهاد نتيجة الحرارة ،واإللتواء ،واإلنحناء الخالص،
والتحميل الجانبي واجهاد القص الناتج يف الكمرات واالعضاء االنشائية الرقيقة،
والتحميل متعدد املحاور .يتضمن كذلك تحويل االجهادات واالنفعاالت ،و
االجهادات واالنفعاالت الرئيسية ،واألجزاء املضغوطة محوريًا والتواء األعمدة.

يتضمن هذا املقرر القوى الخارجية ومفهوم اإلجهاد ،االجهادات واالنفعاالت،
والتحميل املحوري واالزاحة املحورية ،وقانون “هوك” ،واملنشئات الغري محددة
سكونيا ،واالجهادات الناتجة عن الحرارة ،وااللتواء ،والقوى الداخلية يف الكمرات،
واالنحناء الخالص ،والتحميل الجانبي واجهاد القص الناتج يف الكمرات واالعضاء
االنشائية الرقيقة ،والتحميل العريض ،والتحميل متعدد املحاور .يتضمن كذلك
تحويل االجهادات واالنفعاالت ،و االجهادات واالنفعاالت الرئيسية ،واألجزاء
املضغوطة محوريًا والتواء األعمدة .كذلك يتضمن املقرر اجراء تجارب مختربية
متعلقة باملواضيع النظرية التي يتم تدريسها يف هذا املقرر.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CVEN 212

CVEN 220

CVEN 213

MATH 102

ميكانيكا املوائع
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

حتليل الهياكل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

دراسة أولية مليكانيكا للموائع مع الرتكيز عىل السوائل الساكنة وتدفق السوائل.
حركة املوائع .توظيف طريقة “تحليل حجم التحكم للسوائل املتدفقة”
الستنتاج معادلة االستمرارية ،معادلة الطاقة ،ومعادلة كمية الحركة .مبادئ
النمذجة الهيدروليكية :التشابه والتحليل البعدي .التدفق يف املواسري والتدفق
يف القنوات املفتوحة.

يتناول هذا املقرر مقدمة عن الهندسة اإلنشائية ،وحساب ردود الفعل
للمنشآت الشبكية والعوارض (الكمرات) والهياكل املستوية املحددة سكونيا.
كام يتضمن املقرر  :رسم القوى املحورية وقوى القص وعزوم اإلنحناء للعوارض
(الكمرات) والهياكل املستوية  ،وحسابات االنحراف ،خطوط التأثري للمنشآت
املحددة سكونيا  ،األقواس والكابالت  ،و مقدمة عن تحليل تحليل اإلنشاءات
غري املحددة سكونيا.

 PHYS 191و PHYS 192و( CVEN 211أو )CVEN 213

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CVEN 213أو

CVEN 213

علم السكون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CVEN 230

يتضمن هذا املقرر مفاهيم ومبادئ امليكانيكا ،واملتجهات ،ومتجهات القوة
واملحصلة ،وتوازن الجسيامت واألجسام الصلبة يف بعدين وثالثة أبعاد ،وعزم القوة
حول نقطة وحول محور ،وتوازن الجسم الجامد ،وتحليل الجملونات والهياكل،
ومخططات قوى القص وعزم االنحناء ،واملراكز ومراكز الثقل ،وعزم القصور الذايت.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

CVEN 211

الهندسة اجليوتقنية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

مكونات الرتبة  ،نظام الرتبة-املاء  ،تصنيف الرتبة  ،نفاذية الرتبة ورسيان
املاء خاللها  ،توزيع اإلجهادات يف الرتبة  ،تضاغط الرتبة  ،هبوط األساسات
السطحية  ،مقاومة الرتبة للقص .و يشتمل التدريب يف املخترب عىل االختبارات
االتية  :الفحص البرصي ،املناخل والهيدروميرت ،حدود أتربرج  ،النفاذية بجهازي
الضغط الثابت واملتغري ،الدمك  ،الكثافة الحقلية للرتبة  ،التصلب أحادي
االتجاه  ،القص املبارش ،الضغط ثاليث املحاور ،الضغط غري املحاط
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 CVEN 213و CVEN 211

CVEN 220

CVEN 270

CVEN 330

املسوحات للتشييد
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

هندسة األساسات 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقدمة ،القياسات املساحية ،القياسات الرأسية ,امليزانية و أنواعها املختلفة،
حسابات و تصحيح امليزانية ،املقاطع الطولية و العرضية ،قياسات املسافات
األفقية و األجهزة االكرتونية لقياس املسافات ،القياسات الزاويّة ،جهاز
الثيودواليت و تطبيقاته ،حسابات و ضبط املضلعات ،حساب املساحات و
الحجوم ،تجهيز مواقع العمل ،املساحة باستخدام الحاسوب.

اإلختبارات الحقلية ( التخطيط  ،الجسات  ،الحفر املفتوحة و اإلختبارية ،
أخذ العينات للرتبة والصخور ،الفحص البرصي  ،إختبار اإلخرتاق القيايس ،
إختبار اإلخرتاق للمخروط  ،إختبار قص املروحة  ،إختبار تحميل اللوح ،إختبار
النفاذية ،اإلختبارات الجيوفيزيقية  ،كتابة تقرير الرتبة)  ،قدرة تحمل الرتبة
لألساسات السطحية  ،ضغط الرتبة الجانبي  ،إتزان الحوائط الساندة السطحية ،
مقدمة عن األساسات العميقة.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CVEN 320

CVEN 340

MATH 101

تصميم اخلرسانة املسلحة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقدمة لتصميم املنشآت الخرسانية املسلحة بطريقة الحدود القصوى ،األحامل
وحاالت التحميل املؤثرة عىل املنشآت الخرسانية املسلحة ،تحليل وتصميم
الكمرات (املنتظمة وغري املنتظمة) ،البالطات الصلبة ذات اإلتجاه الواحد
واالتجاهني املحملة عىل الكمرات (باستخدام طريقة التصميم املبارش) ،تصميم
أنظمة السالمل ،الروابط و مد اسياخ حديد التسليح ،اإلنحناء والشقوق ،تصميم
وتحليل األعمدة املعرضة ألحامل محورية وعزوم إنحناء.

متطلب/مقرر سابق

 CVEN 220و  CVEN 214أو CVEN 211

CVEN 321

حتليل الهياكل غير احملددة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر تحليل اإلنشاءات غري املحددة سكونيا من خالل الطرق
التالية :طريقة التشوه املتصل و طريقة ميل سهم االنحناء  ،و طريقة توزيع
العزوم .حسابات االنحراف للمنشآت غري املحددة سكونيا .كام يتضمن مدخل
اىل التحليل باستخدام مصفوفات الصالبة للمنشآت الشبكية والعوارض
(الكمرات) والهياكل املستوية.

 CVEN 230و( CVEN 214أو )CVEN 211

حتليل وتصميم األنظمة الهيدروليكية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تطبيقات مبادئ التدفق للموائع يف تحليل وتصميم النظم املائية الهندسية
والطبيعية .هذه النظم تضمن التدفق يف املواسري وشبكات توزيع املياه ،التدفق
يف القنوات املكشوفة ،واآلالت الهيدروليكية .مقدمة يف هيدرولوجيا املياه تحت
سطحية وهيدروليكا اآلبار .مبادئ النمذجة الهيدروليكية :التشابه.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 212

CVEN 342

املوارد املائية وإدارتها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل ملفاهيم وقضايا إدارة املوارد املائية األساسية ،مع
الرتكيز عىل القانون وحقوق املياه ،والتخطيط ملوارد املياه ،والرتتيبات املؤسسية
والتنظيمية ،والتنمية املستدامة للموارد املائية .وتوضح دراسات الحالة دور
العوامل السياسية ،واالجتامعية ،واالقتصادية ،والبيئية يف عمليات صنع القرار.
كام يتناول املقرر الخصائص الفيزيائية للمياه الجوفية ،واملبادئ واملعادالت
األساسية لوسائط التدفق التي يسهل اخرتاقها والنقل الجامعي ،وهيدروليكية
اآلبار ،وتحليل اختبار الضخ ،ودور املياه الجوفية يف الدورة الهيدرولوجية ضمن
موضوعات أخرى.
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CVEN 380

متطلب/مقرر سابق

هندسة البناء والتشييد
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

GEOG 442

CVEN 350

الهندسة البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل عن تلوث املياه وتلوث الهواء وتلوث الرتبة
والضوضاء والنفايات الخطرة والصلبة و كيفية ضبطها و معالجتها .كام يتضمن
بيانات األثر البيئي وقضايا التلوث العاملي .كام يتضمن موجز عن هندسة املياه
الجوفية و إدارة املياه والهندسة الصحية.

متطلب/مقرر سابق

 CVEN 212و CHEM 101وCHEM 103

CVEN 352

إدارة النفايات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة خصائص املياه الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية و
كيفية قياسها .كام يتضمن دراسة كيفية توليد وجمع املياه العادمة املنزلية و
الصناعية و كيفية معالجتها وإعادة استخدامها .و يتضمن أيضا مقدمة عن
إدارة النفايات الصلبة و الخطرة و معالجة الرتبة امللوثة واملياه الجوفية.

متطلب/مقرر سابق
GEOG 442

CVEN 360

هندسة الطرق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مقدمة إىل هندسة الطرق مبا فيها تصنيف الطرق و
تصميمها الهنديس :األفقي والرأيس  ،ورصف املياه من الطرق ،وتصميم
التقاطعات ،وخصائص حركة املرور ،ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 270

املوضوعات التي يتم تغطيتها يف هذا املقرر هي :مدخل إىل عامل البناء
والتشييد ،وعمليات اإلدارة والعمليات ،وحسابات الوقت والتكلفة ،ووضع
ميزانيات املشاريع ،وإدارة معدات البناء ،والسالمة يف مواقع البناء ،والجوانب
القانونية املتعلقة مبعمالت البناء والتشييد ،وموجز عن تطبيقات الحاسوب يف
هندسة البناء ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 320

CVEN 381

العقود واملواصفات ،واللوائح احمللية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر قانون العقود ،ومبادئ تشكيل العقود ،واإللتزامات املتعلقة
بخرق العقود ،وإنهاء االتفاق :ما قبل التأهيل .كام يتضمن املقرر عقود البناء
والخدمات الهندسية ،واملواصفات ،واملسؤولية املهنية ،والتأمني والسندات،
وحقوق املياه ،والقانون البيئي ،والتحكيم يف املنازعات ،واللوائح املحلية ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

CVEN 399

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو عبارة عن فرتة تدريب ملدة  8أسابيع تحت االرشاف يف من
االماكن التالية (املكاتب االستشارية ،ورشكات املقاوالت ،واالدارات الحكومية).
ويهدف املقرر إىل تزويد الطلبة بالخربة العملية يف مكان العمل ،ويستند
التقييم عىل األداء اليومي ،وتقييامت املرشفني ،وتقارير الطلبة ،وعروضهمم
التقدميية املوجزة.

CVEN 401

تصميم مشروع الهندسة املدنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر الجوانب التحليلية ،والتصميم ،والتجارب ،أو العمل يف

334

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

CVEN 423

املشاريع املختار وفقًا لخطة املرشوع التي تحصل عىل موافقة مسبقة تحت
إرشاف عضو/أعضاء هيئة التدريس.

موضوعات مختارة في تصميم األبنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CVEN 402

تصميم مشروع الهندسة املدنية1

تحليل وتصميم الهياكل سابقة اإلجهاد ،مقدمة يف ديناميكية الهياكل اإلنشائية،
تحليل وتصميم حوائط القص ،تحليل األلواح و البالطات القرشية.

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

هذا املقرر هو استمرار ملقرر CVEN 401

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

CVEN 320

CVEN 401

CVEN 424

CVEN 420

حتليل مصفوفة البناء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تصميم هياكل الصلب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مقدمة عن األنواع املختلفة من املنشأت املعدنية  ،حاالت
التحمیـل وحسـاب القـوى التصـمیمیة  ،فلســفة التصــمیم بطریقــة ،LRFD
خصائص الفوالذ  ، ،سـلوك وتصـمیم العناصـر املعرضـة للشـد  -سـلوك
وتصـمیم العناصـر املعرضـة للضـغط  -سـلوك وتصـمیم الكمـرات  -تصـمیم
األعمـدة الكمریـة  -تصـمیم الـروابط املربشـمة البسـیطة  -تصـمیم الـروابط
امللحومـة البسیطة.

متطلب/مقرر سابق

CVEN 430

تحليل وتصميم األساسات العميقة (دعائم ،قيسونات ،خوازيق)  ،اتزان
قطوعات الرتبة  ،تحليل وتصميم الحوائط الساندة العميقة والستائر املعدنية
(كابولية ،ذات نهاية حرة ،ذات نهاية مثبتة ،تصميم األربطة واملدادت) ،
تصميم الحوائط الخازوقية  ،تطبيقات الحاسوب.

تحليل وتصميم الكمرات الغري منتظمة ،والكمرات العميقة ،والكمرات
املستمرة ،تحليل وتصميم نظم البالطات ذات االتجاهني (البالطات الصلبة
املحملة عىل كمرات والبالطات املسطحة) ،تحليل وتصميم بالطات غري منتظمة
(الدائريه ،واملثلثة وذات الشكل الشبه منحرف) والبالطات الكابوىل ،تحليل
وتصميم هياكل اإلطارات ،تحليل وتصميم األعمدة الطويلة ذات املحور الواحد
وذات املحورين ،تحليل االلتواء وتصميم أعضاء الخرسانة املسلحة املعرضة
لإللتواء ،تحليل وتصميم األساسات الخرسانية :القواعد منفصلة ،قواعد الجدار،
القواعد املشرتكة ،والقواعد املحزمة ،تحليل وتصميم الجدران االستنادية.
.CVEN 320

CVEN 321

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

CVEN 422

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

هندسة األساسات 2

 CVEN 220و ( CVEN 214أو ) CVEN 211

تصميم املنشآت اخلرسانية املسلحة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التحليل اإلنشاىئ باملصفوفات لإلطارات املسطحة  :طريقة القوة وطريقة
اإلزاحة ،صياغة مصفوفات الصالبة واملرونة ،مقدمة لطريقة العنارص املحدودة.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 330

CVEN 431

موضوعات مختارة في الهندسة اجليوتقنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أتزان امليول الرتابية  ،تصميم أنظمة نزح املياه  ،خواص الرتبة الصحراوية ذات
املشاكل (الرتبة االنتفاشية ،الكثبان الرملية ،السبخة ،الرمل القابل للتسييل) ،
وسائل تحسني خواص الرتبة (ميكانيكيا و كيميائيا)  ،وصف و استخدام املواد
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األرضية االصطناعية  ،دراسة اتزان وتصميم حوائط الرتبة املقواة  ،تصميم
مبطنات مكبات النفيات الصلبة  ،تطبيقات الحاسوب.

االسفلتية ،مقدمة ألنظمة الخلطات االسفلتية عالية األداء ،تحليل األرصفة
املرنة و الصلبة ،تقييم الرصفات و مفهوم الخدماتية و السعة االنشائية و
االجهادات السطحية.

 CVEN 230و( CVEN 214أو )CVEN 211

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
CVEN 442

موضوعات مختارة في املوارد املائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مقدمة للمفاهيم والقضايا األساسية للموارد املائية وإدارتها
 ،مع الرتكيز عىل القانون وحقوق املياه ،التخطيط ملوارد املياه ،الرتتيبات
املؤسسية واملنظمة ،والتنمية املستدامة ملوارد املياه .كام يتضمن دراسة
حاالت خاصة توضح دور العامل السيايس واالجتامعي واالقتصادي والبيئي
يف عملية صنع القرار .يتناول املقرر أيضا العوامل الفيزيائية للمياه الجوفية
ومخزوناتها ،املبادئ واملعادالت األساسية للتدفق ونقل الكتلة خالل األوساط
النفاذة ،هيدروليكية اآلبار وتحليل اختبار الضخ ،دور املياه الجوفية يف الدورة
الهيدرولوجية.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 340

CVEN 453

موضوعات مختارة في الهندسة البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر طرق مكافحة تلوث الهواء و طرق معالجة مياه الرصف
الصحي و املياه العادمة الصناعية و طرق إدارة النفايات الصلبة و طرق
معالجة الرتبة امللوثة و طرق معالجة املياه الجوفية و طرق ادارة النفايات
الخطرة ،وقياسات جودة املياه ،وقياسات جودة الهواء.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 350

CVEN 460

مواد وتصميم األرصفة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

خصائص و استخدامات و اختبارات املواد االسفلتية ،أنواع و تصنيف الركام،
الخصائص املرورية ،البنية التحتية و أنواع األرصفة  ،طرق تصميم األرصفة

 CVEN 360و CVEN 230

CVEN 461

هندسة املرور
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر مقدمة إىل هندسة املرور ،وخصائص مستخدمي الطريق
واملركبات ،والدراسات املرورية و التي تتضمن دراسات الرسعة ووقت الرحلة
وحجم حركة املرور ،ودراسة وقوف السيارات ،وخصائص حركة املرور ،ومستوى
الخدمة ،وتحليل للطرق الرسيعة والطرق الرسيعة املتعددة ،ودراسات
وإحصاءات الحوادث ،وتصميم مواقف السيارات ،واشارات التقاطع األساسية،
وتصميم إشارات املرور وتوقيتها ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 360

CVEN 462

موضوعات مختارة في هندسة املواصالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تخطيط الطرق الرسيعة ،وتصميم وتشغيل خطط النقل الجامعي (مثل
الحافالت والسكك الحديدية) وتحليل وتصميم االشارات املرورية عىل
التقاطعات ،و تنسيق االشارات املرورية ،مقدمة يف أنظمة ادارة أرصفة الطرق،
مقدمة يف هندسة املطارات ،التطورات الجديدة يف هندسة املواصالت.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 360

CVEN 481

تخطيط وجدولة املشروع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مدخل إىل علم إدارة املشاريع ،والطرق الشبكية (طريقة
املسار الحرج) لتخطيط املشاريع وجدولتها ومخططات غانت (الرشائط)
وبريت  ،وتحليل وضبط ضغط املرشوع ،وتطبيقات الحاسوب يف إدارة املرشوع،
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ويتضمن هذا املقرر العمل يف املخترب والذي يغطي أدوات إدارة املشاريع
الحديثة والتقنيات عىل أجهزة الحاسوب الشخصية ضمن موضوعات أخرى.

 - 2ترسيخ الفضائل يف الطلبة.
 - 3تنمية مهارات التواصل.
 - 4تشجيع الطلبة عىل املشاركة الدعوية يف املجتمع.
 - 5تعريف الطلبة مبختلف مؤسسات الدعوة.
 - 6تعريف الطلبة مبهارات الحوار ،والنقاش ،والتفكري املوضوعي.
 - 7متكني الطلبة من تحليل الوسائل الحديثة للدعوة.

موضوعات مختارة في الهندسة واإلدارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

DAWA 117

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

CVEN 482

األخالق
يتضمن هذا املقرر املوضوعات التالية :إدارة املخاطر ،والهندسة القيمية ،وإدارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الجودة الشاملة ،والهندسة املتزامنة ،وإدارة املواد واملشرتيات ملشاريع البناء،
ووضع ميزانيات املرشوع.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

DAWA 111

الثقافة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بأساسيات ،ومظاهر ،ومكونات الثقافة
اإلسالمية ،كام يتناول التحديات التي تواجه هذه الثقافة.

DAWA 113

فقه السيرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1إبراز شخصية الرسول محمد ( صيل الله عليه وسلم ) يف مختلف مجاالت
الحياة.
 - 2غرس محبة الرسول ( صيل الله عليه وسلم ) يف قلوب الطلبة.
 - 3رشح املنهجية النبوية يف التعامل مع اآلخرين.
 - 4متكني الطلبة من ربط السرية النبوية مع متطلبات العرص الحديث.
 - 5متكني الطلبة من ربط األحداث وتحليل وإنتاج األفكار.

DAWA 114

مهارات دعوية ُمعاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1تزويد الطلبة باملعلومات واملهارات الالزمة للنجاح يف الحياة.

 - 1تعليم الطلبة ماهية دور األخالق املركزي يف الوجود البرشي ،واالجتامعي،
والثقايف ،والحضاري.
 - 2تعريف الطلبة عىل الدور الذي تلعبه األخالق يف الحفاظ عىل الحياة
اإلنسانية والطبيعة ،والتطوير السليم للبرش عاطف ًيا ،واجتامع ًيا ،وأكادمي ًيا،
وثقاف ًيا وكذلك يف تحقيق العدالة واملجتمع املدين.
 - 3تعريف الطلبة بالصفات األخالقية األساسية ،وأهميتها ،وفوائدها يف الحياة
والنتائج العملية.
 - 4غرس اآلداب األخالقية يف الطلبة من خالل توضيح جوهر األخالق وطرق
ووسائل تعزيزها.
 - 5تعريف الطلبة عىل خصائص القيم األخالقية اإلسالمية من خالل مقارنتها
بشكل موضوعي وأكادميي مع مختلف الفلسفات األخالقية.
DAWA 202

مدخل إلى الفلسفة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1تعريف الطلبة بالقضايا األساسية للفلسفة.
 - 2تعريف الطلبة بأهم مدارس الفلسفة.
 - 3تعريف الطلبة بإسهام الفكر الفلسفي يف الحضارة اإلنسانية.
 - 4متكني الطلبة من التفاعل مبوضوعية والتعامل مع الفكر الفلسفي.

DAWA 203

أصول الدعوة ومناهجها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1بناء الشخصية الدعوية فكريًا وسلوك ًيا وتحصينها من الغلو والتطرف.
 - 2إعداد الداعية الناجح القادر عىل اإلسهام يف عملية اإلصالح.
 - 3تحديد الخصائص ،واملنهجيات ،واملقاربات ،والوسائل التي كان يستخدمها
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الرسول محمد (صيل الله عليه وسلم ) يف الوعظ.
 - 4إعداد واعظ/باحث عىل اطالع بالتسهيالت الحديثة وقادر عىل االستجابة
ملتطلبات العرص الحديث.
 - 5تعريف الداعية بواجباته تجاه مجتمعه واإلنسانية جمعاء.
 - 6تثقيف الطلبة بشأن نفسية جمهورهم.
 - 7تثقيف الطلبة يف مهارات الحوار والتواصل للعمل الدعوي.
 - 8مساعدة الطلبة يف تحقيق األدوار النموذج باتباع منط حياة الرسول (صيل
الله عليه وسلم ).
DAWA 204

مناهج البحث العلمي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة مبا ييل:
• مدخل ملنهجية البحث العلمي ومهارات البحث املستقلة.
• املهارات التجريبية والتحليلية الرئيسية التي من شأنها تسهيل البحث
التخصيص ومتعدد التخصصات يف مختلف املجاالت.
• تحسني مهارات الكتابة األكادميية ،والقدرة عىل تقديم وتلقي تعليقات بناءة
والترصف بشكل بناء عىل أساسها.
• الطرق الفعالة الستخدام موارد املكتبة ألغراض البحوث.

DAWA 205

مدارس الفكر اإلسالمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هناك ثالث مجاالت تعرب أهداف هذا املقرر عنها بوضوح :
 - 1يف مجال املعرفة -سوف يتعلم الطلبة :
 أصول مدارس الفكر اإلسالمي وانتشارها تأثري الوضع السيايس واالجتامعي يف تكييف وتطوير منط التفكري يف هذهاملدارس ،وتأثري هذه املدارس عىل الحياة الفكرية واالجتامعية.
 آراء وتوجهات كل مدرسة. خصائص كل مدرسة ومنهجياتها. املبادئ التوجيهية املفاهيمية التي اسرتشد بها قياديو املدرسة. التأثري الحضاري ملدارس الفكر اإلسالمي عىل الحضارة اإلنسانية.وستتم دراسة كل هذه النقاط مع توفري الفهم ،والنقد ،والتحليل ،والتطبيق
لتمكني الطلبة من تقدير منهجيات وتعاليم هذه املدارس الفكرية اإلسالمية.
 - 2يف مجال املهارات -الحس الحريك :لتطوير ورعاية فهم الطلبة الفكري،
والثقايف ،واألكادميي فيام يتعلق مبا ييل:

 مناقشة ،ومقارنة ،ونقد اآلراء التي تجري دراستها. ترسيخ املفاهيم الفلسفية ملختلف مدارس الفكر اإلسالمي عند الطلبةلتمكينهم من تطوير قدراتهم العقلية وفطنتهم الفكرية.
 - 3يف مجال اإلبداع :
DAWA 206

املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1تعريف الطلبة باملنظامت الدولية وقضايا حقوق اإلنسان.
 - 2تعريف الطلبة بأبرز املنظامت الدولية.
 - 3تعريف الطلبة مبسألة حقوق اإلنسان ووجهات النظر املختلفة حولها،
والقضايا املتصلة بها.
 - 4متكني الطلبة من فهم دور هذه املنظامت الدولية والتفاعل معها.

DAWA 207

النظم اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل  -1 :تعريف الطلبة باملؤسسات اإلسالمية التي تنظم
مجتمعاتهم سياس ًيا واقتصاديًا واجتامع ًيا .و - 2تعريف الطلبة مبزايا الرشيعة
اإلسالمية ومدى إستيعابه لقضايا الحياة .و -3ترسيخ فهم الطلبة املتعلق
بالقضايا التي تساعد يف تنظيم حياة الفرد بشكل مجدي .و -4رشح خصائص
املؤسسات اإلسالمية فيام يتعلق بطبيعتها الدينية ،ومرونتها ،وشمولها،
ووسطيتها ،وما متتاز به من العدالة واالعتدال والقدرة عىل حامية واحرتام
حقوق اإلنسان.
DAWA 214

نصوص قرآنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1تثقيف الطلبة بأفضل طرق لدراسة القرآن وفهم منهجيته.
 – 2تعريف الطلبة بطريقة وأسلوب االستفادة من القرآن مبوضوعية ،وذلك
لحل القضايا واألزمات الحديثة من خالل تقديم مثيالتها وحلولها القرآنية
يف حياتنا اليومية.
 - 3تعريف الطلبة بشكل تام بالنهج القرآين املتعلق بالتفاعل مع “اآلخر”.

متطلب/مقرر سابق

 DAWA 110أو  ISLA 102أو
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DAWA 305

DAWA 222

الفقه احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حتالف احلضارات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1تعريف الطلبة بأهم املدارس الفلسفية الغربية الحديثة.
 - 2تعريف الطلبة مبساهمة الفلسفة الحديثة يف الحضارة األوروبية.
 - 3متكني الطلبة من التفاعل مبوضوعية والتعامل مع الفكر الغريب الحديث،
واالستفادة من جوانبه اإليجابية ،وتجاوز جوانبه السلبية.
 - 4متكني الطلبة من تقييم الفلسفة الحديثة يف ضوء القيم اإلسالمية.

DAWA 301

فقه املسلم املعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعليم الطلبة بالحالل والحرام يف النواحي االجتامعية
واالقتصادية ،وإزالة الشبهات التي تثار حول هذه النواحي.

DAWA 306

تاريخ األديان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

DAWA 302

أديان العالم (دراسات مقارنة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة باألديان العاملية من حيث النشأة،
والتاريخ ،والكتب املقدسة ووضعها الحديث ،مع توضيح أهم االتجاهات
الالهوتية والفقهية املعارصة.

 .1تعريف الطلبة مبقارنة األديان عل ًمت وتاريخًا.
 .2تعريف الطلبة مبناهج البحث املختلفة يف هذا العلم.
 .3متكني الطلبة من إجراء دراسات مقارنة لألديان.
 .4تعميق فهم الطلبة للتقاليد الدينية األخرى.
 .5غرس النهج اإليجايب تجاه “اآلخر”.
 .6متكني الطلبة من فهم وتقدير أوجه التشابه واالختالف بني األديان.

DAWA 311

الدعوة في العصر احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل التحليل الدقيق للحالة الراهنة لحركات الدعوة،
واالتجاهات ،واألفراد ،واملؤسسات.

DAWA 303

التصوف املقارن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

DAWA 312

 - 1أهمية دراسة التصوف املقارن.
 – 2تعريف الطالب بالقواسم املشرتكة يف التجارب الروحية اإلنسانية.
 - 3خصائص التجربة الصوفية.
 - 4تسليط الضوء عىل األبعاد اإلنسانية الفكرية ،والنفسية ،واألخالقية للتجربة
الصوفية.
 - 5تعريف الطلبة باللغة الصوفية وخصائصها ،ونقاط تأثريها.
 - 6توضيح دور التصوف يف مسرية الحضارة.
 - 7إبراز دور التصوف يف حل مشاكل اإلنسان املعارص.
خالل هذا املقرر سيواصل املدرس إجراء دراسة مقارنة للتجارب الدينية
األساسية لألديان يف العامل.

الدعوة الشخصية واجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بطبيعة مجتمع الدعوة ،ومؤسساته،
واتجاهاته الثقافية والفكرية ،ويعدهم روح ًيا وفكريًا وثقاف ًيا للتفاعل مع هذا
املجتمع.
DAWA 401

دراسات املناطق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 1إطالع الطلبة عىل الوضع الجغرايف للمناطق الجغرافية املختلفة تاريخ ًيا،
وحضاريًا ،وسياسيًا ،واجتامعيًا ،واقتصاديًا وبيئيًا.
 - 2تعريف الطلبة إىل أهم الحركات واملنظامت واألديان والفلسفات
والشخصيات.
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 - 3تشجيع الطلبة عىل تتبع جميع التطورات يف هذا املجاالت عن كثب.
 - 4إثراء معارف الطلبة بثقافات هذه األماكن.
 - 5تعريف الطلبة باألهمية االسرتاتيجية لألماكن املختلفة يف جوانبها املختلفة.
DAWA 402

الفكر الديني العاملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 - 5تعريف الطلبة بالجهود املبذولة من قبل العلامء املسلمني يف هذا املجال،
ومقارنتها مع املساعي الغربية الحديثة يف هذا املجال.
 - 6تزويد الطلبة بالرؤية اإلسالمية الواضحة واملوجزة للدين واملجتمع،
وتشجيعهم عىل فهم وتقدير وجهات النظر الحديثة الخاصة باملجتمع
املدين وحقوق اإلنسان.
 - 7تثقيف الطلبة بشأن التحليل النقدي لنظريات أصل األديان التي قدمها
علامء علم اجتامع الدين ،والنظريات البديلة التي قدمها اإلسالم بطريقة
واضحة وجلية.

 - 1تعريف الطلبة بالخريطة الدينية الحديثة يف العامل ،وبأبرز القضايا التي
تشغل هذا الفكر.
DAWA 405
 - 2تعريف الطلبة بالخلفية التاريخية وراء التوجهات الحالية للفكر الديني
دراسات مستقلة
العاملي.
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
 - 3تعريف الطلبة باملنهجيات النقدية واملقارنة يف هذه الدراسات.
يوفر هذا املقرر فرصة للطلبة لالنخراط يف الدراسة الذاتية بشأن مجموعة
 - 4إرشاك الطلبة يف فهم وتقدير وجهات نظر األديان األخرى يف هذا الصدد.
متنوعة من املواضيع ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل املوضوعات والقضايا التي
 - 5تزويد الطلبة باملواد والدوافع الالزمة لتقديم مساهمة إيجابية نحو تحقيق مل يحصلوا عىل فرصة لدراستها يف مقررات أخرى .وسوف يتم تطبيق هذا
هذا التوجه الحواري أثناء عرض وجهة نظرهم الدينية الخاصة.
املقرر بطريقة تفاعلية ،من خالل خلق بيئة للنقاش وتبادل األفكار بني الطلبة
واملوجه.
DAWA 403
ECON 101
مشروع التخرج

مبادئ االقتصاد
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يف هذا املقرر سوف ينفذ الطلبة مرشوع بحثي ملوضوع من إختيارهم كمرشوع الساعات الدراسية املعتمدة3 :

رضوري للتخرج ،وذلك بعد موافقة القسم وتحت إرشاف أعضاء هيئة
يتناول هذا املقرر مبادئ االقتصاد ،واملشكلة االقتصادية ،وعوامل اإلنتاج،
التدريس .وسوف يسمح للطالب بالبدء يف املرشوع يف السنة الثالثة إذا رغب يف وقانون تناقص الغلة ،وتقسيم العمل ،وتحديد األسعار ،ومرونة العرض
ذلك .ولن متنح له أي درجة علمية ما مل يكمل املرشوع بنجاح يقرره القسم.
والطلب .كام يتناول تكاليف اإلنتاج ،ومتوسط التكلفة يف ظل املنافسة و
االحتكار ،واملال :وظيفته وهيكل السوق .كذلك يتضمن الدخل الوطني،
والتجارة الخارجية.
DAWA 404

علم االجتماع الديني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

 - 1تعريف الطلبة بالبعد االجتامعي للدين وأهميته األكادميية من خالل علم
اجتامع الدين.
 - 2تعريف الطلبة بأصول ومدارس ،ونظريات ،ومنهجيات والشخصيات الرائدة
لهذا املقرر ،ومتكينهم من تحليلها نقديًا.
 - 3تعريف الطلبة مبعنى التغيري االجتامعي ونظرياته املختلفة ،والدور الذي
يلعبه الدين يف ذلك.
 - 4تعريف الطلبة بوجهة نظر علامء علم االجتامع ،وطبيعة املؤسسات الدينية
والسياسية يف املجتمعات الحديثة ،وتشجيعهم عىل تطوير الرأي الخاص
بهم بهذا الصدد.

(AND )ENGL 4 OR ENGL F073 OR ENGL 2011
()COMP 2 OR COMP F003 OR MATH 119

ECON 103

مبادئ القانون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مقدمة للمبادئ األساسية لقانون العقود ،والنظرية العامة
للقانون ،وطبيعة وخصائص وفروع ومصادر القانون ،وتطبيق القانون ،ونظرية
العدالة.
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ECON 111

االستهالك ،ووظيفة دالة التوفري ،وتحديد الدخل القومي ،ونظام “كينز” يف
االقتصاد الوطني ،والسياسة املالية والنقدية ،والنظرية النقدية مقابل نظرية
كينز ،وتحليل التوازن العام.

مبادئ اقتصاد جزئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل مفاهيم االقتصاد الجزيئ األساسية ،مثل العرض والطلب،
وتوازن السوق ،ومفهوم املرونة ،واختيار املستهلك ،واالنتاج والتكاليف ،ونظرية
املنافسة الكاملة ،واالحتكار ،واملنافسة االحتكارية.

ECON 211

االقتصاد اجلزئي املتوسط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
يتناول هذا املقرر نظرية االختيارات و تطبيقاتها ،والدخل و آثار اإلحالل
 MATH 103 OR Mathematics Placement Test 180 ORوالدخل عىل التغيري يف السعر ،ومنحنى الطلب ،واإلنتاج والتكاليف مع نظرية
 ACT 21 OR SAT 500 OR MATH 021 OR MATH F014 ORومناذج احتكار القلة ،وأسواق املدخالت وتخصيص املوارد.
MATH 004 OR MATH 002 OR MATH 101 OR MATH 119

متطلب/مقرر سابق

ECON 112

 ECON 111و

مبادئ اقتصاد كلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 112

ECON 212

يركز هذا املقرر عىل املفاهيم األساسية لالقتصاد الكيل ،مثل مجموعة
إحتامليات االنتاج ،والتدفق الدائري للدخل ،والحسابات القومية ،ومكونات
اإلنفاق الكيل ،ومنوذج مبسط لتحديد الدخل والعالقات الدولية.

االقتصاد الكلي املتوسط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األسس السلوكية لالستهالك :فرضية الدخل املطلق،
وفرضية الدخل النسبي ،وفرضية الدخل الدائم ،وفرضية دورة الحياة .وتشمل
متطلب/مقرر سابق
املوضوعات األخرى التي يغطيها املقرر سلوك االستثامر :رأس املال املطلوب،
 MATH 103 OR Mathematics Placement Test 180 ORودورات التجارة ،ومنوذج  ،LM/ISوأسواق العمل ،وتحليل ميزان املدفوعات.
ACT 21OR SAT 500OR MATH 021 OR MATH F014 OR
MATH 004 OR MATH 002 OR MATH 101 OR MATH 119

ECON 201

متطلب/مقرر سابق

 ECON 111و ECON 112

االقتصاد اجلزئي
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

ECON 214

درجة الرضا عن السلعتني املستهلكتني) ونظرية اإلنتاج ،ووظائف اإلنتاج.
وحدود إمكانية اإلنتاج ،وتكاليف اإلنتاج يف املدى القصري والطويل ،وأسواق
املنافسة الكاملة ،واالحتكار ،واحتكار الرشاء ،واملنافسة االحتكارية ،واحتكار
القلة ،ونظرية التوزيع ،واألجور ،واإليجارات ،والفوائد ،واألرباح.

يتناول هذا املقرر تطور العمالت ،ونظم العمالت املالية ،والنظام املايل ،وأسعار
الفائدة ،ووظائف البنوك التجارية ،ودورها يف عمليات تدوير العمالت .كام
يتناول البنك املركزي ودوره يف وضع السياسة النقدية وعرض النقود ،والطلب
عىل النقود ،والنقود والتضخم ،ودور النقود يف النشاط االقتصادي.

يتناول هذا املقرر سلوك املستهلك ،واملنفعة الحدية ومنحنيات السواء (منحنى السياسة النقدية
السواء هو رسم بياين يوضح نقطة عىل املنحنى يتوفر فيها للمستهلك نفس
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 202

االقتصاد الكلي
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

متطلب/مقرر سابق

 ECON 111و ECON 112

يتناول هذا املقرر العرض والطلب الكيل ،والتدفق الدائري للدخل ،ودالة
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ECON 301

واألجور التفاضلية ،واإلنتاجية الحدية للعمل ،والتوازن يف سوق العمل ،ومنحنى
“فيليبس” وتطبيقاته .كام يتناول ثان ًيا اقتصاديات الصناعة :التصنيع ،والعوامل
التي تؤثر عىل هيكل القطاع الصناعي ،ومعايري التصنيع ،ودوافع التصنيع،
وكثافة رأس املال والتصنيع ،والعالقة بني الحجم األمثل للوحدة الصناعية
والتكاليف ،ومشاكل التصنيع يف البلدان النامية.

االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعامل هذا املقرر رياض ًيا مع نظرية سلوك املستهلك ،ونظرية اإلنتاج ،وتوازن
السوق .وتحليل املدخالت واملخرجات ،وتحديد الدخل الوطني ،ومناذج النمو
االقتصادي .أما االقتصاد القيايس ،فهو يتضمن أهمية االقتصاد القيايس ،ونهج
البحوث االقتصادية ،والنامذج البيانية البسيطة واملتعددة.

ECON 307

النظريات االقتصادية املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 302

اقتصاديات املال واملصارف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تعريف وأنواع النقود ،وقيمة النقود ،ومعيار الذهب وآلياته،
والعرض والطلب عىل النقود ،ومرونة العرض والطلب عىل النقود ،ورسعة
تداول النقود .كام يتناول النظريات النقدية الكالسيكية“ :فيرش” ،و”كينز”
و“ميلتون فريدمان” ،ويتناول البنوك التجارية و املركزية ،والسياسة النقدية،
والتكامل النقدي العريب.

املالية العامة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر مفاهيم و تطور املالية العامة ،والتدخل الحكومي وآثاره عىل
النشاط االقتصادي ،ومفاهيم ومنو اإلنفاق العام ،وتطور وتحليل اإليرادات العامة
وآثارها عىل النشاط االقتصادي .كام يتناول املقرر الرضائب وأنواعها ،والدين
العام ودوره يف تحقيق األهداف االقتصادية ،وامليزانية وأهدافها االقتصادية.

ECON 305

يتناول هذا املقرر مفهوم الهيكل االقتصادي ومحدداته ،وتطبيقات الهيكل
االقتصادي يف الدول العربية .كام يتناول الحصص النسبية واألنشطة االقتصادية،
والتجارة البينية والخارجية للدول العربية ،ونظرية التكامل .كذلك ،يتناول
تجربة التكامل االقتصادي العريب وتقييمها ،وتجربة مجلس التعاون للدول
الخليجية وتقييمها ،وتجربة التكامل االقتصادي العريب وتقييمها.
ECON 306

اقتصاديات العمل والصناعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أول اقتصاديات العمل :مفاهيم العمل ،ونظريات األجور،
يتناول هذا املقرر ً

ECON 308

النظم االقتصادية املقارنة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أسس الرأساملية ،واالشرتاكية والفكر االقتصادي اإلسالمي.
كام يتناول النظم االقتصادية ،ويجري مقارنة بني النظم االقتصادية يف البلدان
املتقدمة والبلدان املتخلفة ،ويجري مقارنة بني العالقات االقتصادية يف
القطاعات االقتصادية التقليدية والحديثة يف البلدان النامية.

ECON 303

اقتصاديات الدول العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفهوم التسعري كعامل هام ضمن هياكل السوق املختلفة،
والتوازن العام وتخصيص املوارد ،ومعايري الرفاه االقتصادي وكيفية تعظيم آثاره،
وبعض مشاكل االقتصاد الكيل ،والتضخم ،والبطالة ،والنمو االقتصادي.

ECON 311

االقتصاد القياسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر خصائص إحصائيات املربعات الصغرى ،ومواصفاتها ،وتقدير
واختبار الفرضيات الخاصة بإستخدام مناذج االنحدار البسيطة واملتعددة،
واستخدام متغريات وهمية ،وانتهاكات االفرتاضات الكالسيكية :متغاير التفاوت،
واالرتباط الذايت والبياين املتعدد.

متطلب/مقرر سابق

 ECON 111و  ECON 112و

STAT 222

ECON 312

سياسة االقتصاد اجلزئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أدوات االقتصاد الجزيئ لتحليل آثار السياسات املرتتبة عن
القرارات التي اتخذتها الوحدات االقتصادية املختلفة .فيتناول فائض املستهلك،
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وفائض املنتج ،وتأثري الرضائب ،واإلعانات ،والتعرفات الجمركية والحصص
املفروضة لتوازن السوق ،واألسواق السوداء ،وأهداف الرشكات ،والتمييز يف
األسعار ،وسياسة براءات االخرتاع ،وأسواق املوارد غري املتجددة ،ومتايز املنتج،
واملساومة ،وتسعري النفط عىل مستويني ،وتخصيص الوقت ،وتوريد العاملة،
وأسواق العمل ،والعوامل الخارجية ،والسلع العامة وصنع القرار العام.

متطلب/مقرر سابق
ECON 211

ECON 313

سياسة االقتصاد الكلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
 ECON 112و

MATH 221

ECON 341

املالية العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تطور املالية العامة كنظام ،وتدخل الحكومة يف األنشطة
االقتصادية ،وتأثري اإلنفاق الحكومي ،ومصادر اإليرادات الحكومية ،وتأثري
الرضائب عىل األنشطة االقتصادية ،وميزانية الحكومة ،والدين العام.

متطلب/مقرر سابق
 211 ECONو

212 ECON

يتناول هذا املقرر سياسة االستقرار ،وديناميات التضخم والبطالة ،والتضخم
والفهرسة ،والنقود ،والعجز والتضخم ،وعجز املوازنة والدين العام ،والتكيف
والرتابط الدويل ،واملزيج األمثل من السياسات النقدية واملالية يف االقتصاد املفتوحECON 361 ،
وسياسات االقتصاد الكيل ،واالنتعاش ،وسياسات االقتصاد الكيل املحدودة.
التجارة الدولية

متطلب/مقرر سابق
ECON 212

ECON 320

االقتصاد الرياضي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر طرق استخدام التقنيات الرياضية يف النظرية االقتصادية،
ورشوط “كوهن – تاكر” ونظرية األلعاب أو املباريات وتطبيق هذه األساليب
عىل نظرية االقتصاد الجزيئ .وتشمل املوضوعات األخرى التي يغطيها املقرر
مناذج االقتصاد الخطية وغري الخطية ،و مناذج االقتصاد الكيل الديناميكية.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 211و

ECON 212

ECON 331

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظرية امليزة النسبية واملكاسب من التجارة ،والتعرفات
الجمركية والقيود التجارية األخرى ،وسياسات الحامية ،واالتفاق العام بشأن
التعرفات الجمركية والتجارة ،وآليات املدفوعات الدولية ،واإلصالح النقدي
الدويل.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212

ECON 401

االقتصاد الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظريات التجارة الدولية :الكالسيكية ،والكالسيكية الجديدة،
و “هيكشري–اولني” ،والنظريات التكنولوجية ،والنمو االقتصادي والتجارة
الدولية ،والنظرية النقدية وميزان املدفوعات ،وأسواق رصف العمالت األجنبية،
والنظم النقدية الدولية.

نقود ومصارف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 402

املالية غري املرصفية ،واملرصف املركزي ،والسياسة النقدية ،ونظام النقد الدويل.

أول التخطيط االقتصادي ،وتعريف التخطيط ،وأسباب
يتناول هذا املقرر ً

يتناول هذا املقرر دراسة جوهر وطبيعة النقود ووظائفها ،والطلب عىل األصول التخطيط والتطور االقتصادي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
من أجل النقود ،ونظريات كمية النقود ،والنظام املرصيف التجاري ،واملؤسسات

343

التخطيط ،وبعض مفاهيم التخطيط ،والفرتة الزمنية للخطط ،وصياغة الخطط.
أما الجزء الثاين فيتناول التنمية االقتصادية ،والتخلف االقتصادي وخصائص
الدول املتخلفة ،ونظريات التخلف االقتصادي ،ونظريات التنمية االقتصادية،
وسياسات التنمية االقتصادية.
ECON 403

تقييم املشاريع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر اإلطار العام لدراسات الجدوى ،والربحية التجارية للمرشوع،
ودراسة الجدوى التسويقية ،ودراسة الجدوى الفنية ،ودراسة الجدوى املالية،
والتقييم املايل واالقتصادي للربحية التجارية ،وصايف القيمة الحالية ،وتحليل
(التكلفة/املنفعة) ،ومعدل العائد الداخيل ،والربحية القومية للمرشوع (معايري
االستثامر) ،وتحليل (التكلفة/املنفعة) االجتامعية ،ومعيار ميزان املدفوعات،
ومعيار فرتة التعويض ،ومعيار توزيع الدخل ،ومعايري أخرى.
ECON 404

اقتصاديات الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفاهيم الطلب عىل الطاقة ،وإمدادات الطاقة ،و النفط
كمصدر للطاقة من أجل التنمية ،والطلب عىل النفط كمورد متعدد
االستخدامات ،وأسعار النفط الخام ،وإنتاجية وتسويق النفط ،والفحم والطاقة
النووية ،والطاقة الكهربائية كمصدر للطاقة .كام يتناول املقرر آفاق املنافسة
بني النفط ،والطاقة النووية ،والغاز الطبيعي ،والفحم كمصادر مختلفة من
الطاقة ،وأوجه الشبه واالختالف يف استخدام هذه املصادر املختلفة.
ECON 405

حلقة دراسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذه هي سلسلة من الحلقات الدراسية التي تتناول املواضيع الراهنة والقضايا
االقتصادية ذات الصلة بدولة قطر وكذلك بدول الخليج والدول العربية.
ويتوقع من الطلبة تقديم ورقة بحثية خالل هذا املقرر.

ECON 411

مناذج االقتصاد القياسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مناذج االنحدار الذايت ومناذج التأخر املوزعة ،ومناذج
املعادالت املرتابطة ،والسالسل الزمنية لالقتصاد القيايس والتنبؤ مع مناذج

 ARIMAو  .VARكام يتناول املقرر تقنيات جمع البيانات ،واختيار مرشوع
البحث ،وكتابة تقرير البحث.

متطلب/مقرر سابق
ECON 311

ECON 431

السياسة النقدية وسوق الصرف األجنبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مقدمة ألدوات السياسة النقدية واملالية الدولية.
واملوضوعات التي يتم تناولها هي السياسة النقدية وأسعار الفائدة ،واختيار
األداة النقدية ،وسوق الرصف األجنبي ،والنظام النقدي الدويل ،وترتيبات أسعار
الرصف ،واختيار نظام لسعر الرصف ،وتعادل القوى الرشائية ،وانكشاف النقد
األجنبي ،وإدارة املخاطر ،ومقايضات العملة ،والتنبؤ بسعر الرصف.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 212و

ECON 331

ECON 451

التنمية االقتصادية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل الخصائص الرئيسية للبلدان النامية ،ومؤرشات التنمية
االقتصادية وعملية التنمية ،ومصادر التنمية ،ونظريات واسرتاتيجيات التنمية
االقتصادية ،وعوائق التنمية ،والجوانب السلبية للتنمية االقتصادية والنمو
املستدام.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 111و

ECON 112

ECON 452

االقتصاد الصناعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر ملحة عامة عن إطار التنظيم الصناعي ،وهيكل السوق وأدائه،
وتركيز السوق ،ونظرية واسرتاتيجية التسعري ،ونظرية األلعاب واالبتكار وبنية
السوق ،والرشكات اإلدارية ،وحجم الرشكة والتنويع ،والرشكات املتعددة
الجنسيات والتسعري التحوييل ،واملنظامت الدولية ،والتكامل العمودي ،واختيار
التكنولوجيا ،والسياسة الصناعية.
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ECON 472

متطلب/مقرر سابق
 ECON 111و

االقتصاد اإلداري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 112

ECON 453

االقتصاد الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل نظرية امليزة النسبية واملكاسب من التجارة ،والتعرفات
الجمركية ،والقيود التجارية األخرى ،وسياسات الحامية ،واالتفاق العام بشأن
التعرفات الجمركية والتجارة ،وآليات املدفوعات الدولية ،واإلصالح النقدي
الدويل.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 111و

متطلب/مقرر سابق
 ECON 111و

يتناول هذا املقرر االقتصاد اإلداري ،وأدوات التحليل والتحسني ،والطلب،
واألسواق ،واملرونة .وتكاليف اإلنتاج وتحليل الربحية (املدى القصري والطويل)،
وهيكل السوق (املنافسة الكاملة ،واملنافسة االحتكارية ،واحتكار القلة،
واالحتكار) ،وقوة السوق والهيمنة عىل السوق مبا يف ذلك االحتكار ،والرشكات
املحلية والدولية املسيطرة ،ومامرسات التسعري (التمييز يف األسعار ،وسياسات
التسعري التفاعلية) ،وامليزانية الرأساملية وقرارات االستثامر وتحليل املخاطر.
ECON 112

ECON 474

ECON 112

ECON 454

اقتصاديات الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

اقتصاديات العمالة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل العرض والطلب عىل العاملة ،وتحديد األجور ،ونظريات
األجور ،والفروق يف األجور ،وإنتاجية العاملة ،والبطالة والتضخم ،ونظرية
البحث عن عمل والتضخم املتوقع.

يتناول هذا املقرر االقتصاديات األساسية للمصادر املختلفة من الطاقة ،مع
الرتكيز عىل الطلب عىل النفط ،وإمدادات النفط ،وتقلبات أسعار النفط،
وتوقعات أسعار النفط ،ودور منظمة األوبك .ويتناول املقرر مصادر أخرى
للطاقة وخاصة الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 211و

متطلب/مقرر سابق

ECON 483

 ECON 111و

االقتصاد البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ECON 112

ECON 471

تقييم املشاريع ودراسة اجلدوى
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر عملية تقييم املشاريع وإعداد دراسة الجدوى ،وتقييم
السوق واألوضاع الفنية ،والتقديرات والتوقعات املالية ،والتقييم املايل
للمشاريع االقتصادية املنفردة واملشاريع املتعددة وامليزانية الرأساملية ،وإدارة
املشاريع.

متطلب/مقرر سابق

 ECON 211و  MAKT 115و

ECON 212

ACCT 112

يركز هذا املقرر عىل دراسة تأثري النمو االقتصادي عىل البيئة ،ويتم الرتكيز
بشكل خاص عىل التلوث البيئي وأسبابه وحلوله ،ويتضمن أمثلة عملية توضح
أثر التلوث البيئي عىل املتغريات االقتصادية املختلفة.

متطلب/مقرر سابق
 ECON 212و

MAGT 203

EDEC 410

اللعب ونظرية احلركة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتمحور هذا املقرر حول الجوانب النظرية واألبحاث املتعلقة بلعب وحركة
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األطفال الصغار ،ويغطي املقرر خصائص اللعب يف مختلف األعامر ،ودور
اللعب يف تطور الطفل وتنميته .وتركز محتويات املقرر عىل زيادة وعي الطلبة
مبعنى وأهمية لعب األطفال ،وأهمية الحركة ،وكيفية تعزيز و إثراء سلوك
اللعب عند األطفال.

كام يعمل عىل توضيح وتطبيق مناذج لدمج الرياضيات االبتدائية وتدريس
العلوم ،وتوفري الخربة العملية يف املناهج الدراسية وكذلك يف التدريس
والتقييم .ويتناول هذا املقرر معايري املناهج الوطنية القطرية ويشتمل عىل
زيارات ميدانية مكثفة.

متطلب سابق

متطلب سابق

EDEC 411

EDEC 452

EDUC 312

EDUC 315

تدريس القراءة والكتابة لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

صحة وسالمة األطفال
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتعرف الطالب يف هذا املقرر عىل االحتياجات الغذائية األساسية لألطفال،
واملامرسات الصحية الجيدة ،والوقاية من الحوادث يف املنزل والصفوف
الدراسية .ويتناول املقرر أيضً ا عوامل ما قبل الوالدة املتعلقة بالتغذية والصحة
والسالمة ،والتي قد تؤثر عىل تعليم ورفاة األطفال الصغار.

يطبق هذا املقرر نظريات اكتساب معرفة القراءة والكتابة عىل واقع الصفوف
الدراسية .ويركز هذا املقرر طرق مساعدة الطلبة عىل تعلم القراءة و الكتابة،
وكيفية تقييم ومعالجة التعلم ،وكيفية تناول القضايا الخاصة املتعلقة مبهارات
القراءة والكتابة .ويتضمن هذا املقرر تطبيقًا ميدان ًيا وا مكثفا.

متطلب /سابق

متطلب سابق

EDUC 310 and EDUC 312 and EDUC 315 or SPSC 349

 EDUC 312و

EDEC 412

EDEC 453

التوعية اجملتمعية واملوارد
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

تدريس اللغة العربية لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل دراسة اثر مناهج األرسة واملجتمع املحيل ونظم الدعم
املجتمعي والثقايف واأليديولوجي يف تعليم ومنو األطفال وتطورهم .ويركز
هذا املقرر عىل كيفية ارتباط هذه العوامل باألساليب املقبولة  -ا يف الرتبية
والتنشئة االجتامعية لألطفال .ويتم دراسة ذلك عرب السياقات البيئية ،وتفحص
املوارد ونظم التعامل مع االحتياجات الخاصة لألرس التي لديها أطفال “عرضة
للخطر” أو لديهم إعاقات .كام سيتم تناول األدوات التكنولوجية الخاصة
بتحديد وجمع املعلومات بشأن موارد املجتمع ،ويتضمن هذا املقرر ساعات
عمل امليدانية.

 EDUC 312و

EDEC 413

EDEC 454

الرياضيات والعلوم املتكاملة لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يساعد هذا املقرر الطلبة عىل اكتساب املعرفة والكفاءات الالزمة ليصبحوا
معلمني وقادة فاعلني يف مجاالت الرياضيات والعلوم ملرحلة الطفولة املبكرة.
ويسعى هذا املقرر لتطوير القواعد النظرية للرياضيات ولتعلم وتعليم العلوم.

EDUC 313

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملواد املناسبة
لتدريس اللغة العربية لألطفال الصغار ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري
املناهج يف دولة قطر ،والدول العربية .ويتضمن هذا املقرر تطبيقًا ميدان ًيا
مكثفا.

متطلب /سابق

EDUC 313

الدراسات االجتماعية املتكاملة لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يناقش هذا املقرر طرق تطبيق نظريات الفلسفة وعلم النفس الرتبوي لتدريس
محتوى مناهج الدراسات االجتامعية مع الرتكيز عىل القيم االجتامعية .و
الثقافة العربية واإلسالمية ،وطرق الحياة التقليدية يف دولة قطر.
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متطلب /سابق

كل التخصصات ،ويشتمل املقرر عىل تدريب الطلبة يف كيفية تطبيق نظريات
واسرتاتيجيات ومهارات القراءة والكتابة يف خدمة مختلف األغراض االكادميية
للمناهج املختلفة وكذلك بيان أمناط القراءة والكتابة لكل منهج مثل امناط
القراءة والكتابة يف العلوم أو يف الدراسات االجتامعية واالنسانية أو غريها

اإلجنليزية كلغة ثانية لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /سابق

EDUC 312

EDEC 456

يتناول هذا املقرر الجانب النظري وأفضل املامرسات يف مجال تدريس مهارات
االستامع ،واملحادثة ،والقراءة والكتابة التي تتامىش مع معايري املناهج الوطنية
يف دولة قطر للصفوف من الروضة إىل الثالث االبتدايئ .ويستعرض املقرر أيضً ا
االسرتاتيجيات التعليمية التي تعزز تطور اللغة يف املدرسة االبتدائية مبا ينسجم
مع النظريات الحالية الكتساب الطفل اللغة الثانية .ويشتمل أيضً ا عىل
بعض اسرتتيجيات تقييم تعلم وتعليم اللغة ،ودمج التكنولوجيا  ،وتخطيط
الدروس واملناهج الدراسية ،وتنظيم وإدارة الصفوف الدراسية .ويتضمن هذا
املقرر تطبيقًا ميدانيًا مكثفا.

متطلب /سابق
 EDUC 311و

 EDUC 311و

EDUC 313

EDPR 446

تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملناهج املناسبة
لتدريس اللغة العربية لطلبة املرحلة االبتدائية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
معايري املناهج يف دولة قطر ،والدول العربية .ويتضمن هذا املقرر تطبيقًا
ميدان ًيا مكثفا.

متطلب سابق

EDUC 313

EDUC 313

EDEC 481

التربية العملية  /الطفولة املبكرة
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

EDPR 447

ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقرر ما ال يقل عن  360ساعة عملية
يف امليدان.

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف ،واألساليب واملناهج املناسبة
لتدريس الدراسات اإلسالمية لطلبة املرحلة االبتدائية .ويتضمن هذا املقرر
تطبيقًا ميدانيًا مكثفا .

تدريس الدراسات اإلسالمية في مرحلة التعليم
يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري

متطلب سابق

متطلب /سابق
EDUC 312

 EDUC 310و EDUC 315و EDUC 312و EDUC 316وEDUC 317
و EDUC 318و EDUC 314و EDUC 313وEDUC 311

EDPR 410

القراءة والكتابة عبر املنهج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل النظريات والبحوث التي تدعم دمج القراءة والكتابة يف

EDPR 448

تدريس الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم
االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل اسرتاتيجيات واساليب وطرق تدريس الدراسات
االجتامعية للمرحلة االبتدائية .ويشمل املقرر عددًا من املواضيع التي تتضمن:
طبيعة الدراسات االجتامعية فيام يتعلق بأهدافها ،وهيكلها التنظيمي،
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واملفاهيم والتعاريف والعالقات املتبادلة بني فروعها ووظائفها التعليمية .كام
يتناول املقرر املعارف واملهارات املتعلقة مبناهج الدراسات االجتامعية يف دولة
قطر واملتعلقة بالتدريس ،والتخطيط ،ومصادر التعلم ،وكذلك طرق التقييم.
ويتضمن هذا املقرر تطبيقًا ميدان ًيا مكثفا واسع النطاق.

وتحليلها ،والتفكّر فيها (البحث التطبيقي) .كام سيتم تناول تطبيقات ملنهجيات
البحث النوعي والكيفي اضافة اىل تدريب الطلبة عىل طرق تدريس وتحفيز
مستوىات التفكري العليا ومهارات االستقصاء عند طلبة املرحلة االبتدائية ،وكيفية
تعليم الطلبة طرق تصميم وإجراء التجارب يف مجال العلوم والرياضيات.

متطلب /سابق

متطلب /سابق

EDPR 450

EDPR 453

EDUC 312

EDUC 312

تدريس العلوم في مرحلة التعليم االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف واألساليب واملناهج املستخدمة
يف املدارس البتدائية لتدريس موضوعات مثل البحث العلمي ،واملادة والطاقة،
والنظم البيولوجية ،وعلوم الفضاء واألرض ،والنظم الفيزيائية  ..كام سيتم تناول
القضايا املتعلقة بحل املشكالت والتكنولوجيا .ويركز املقرر عىل معايري املناهج
الوطنية بدولة قطر يف مجال العلوم .ويتضمن هذا املقرر تطبيقًا ميدانيًا يف
املدارس االبتدائية.

متطلب /سابق
EDUC 312

يتناول هذا املقرر تقنيات وأساليب واسرتاتيجيات تدريس طلبة املرحلة
اإلبتدائية اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة أجنبية .ويتناول املقرر التدريس
الفعال ملهارات اللغة اإلنجليزية املختلفة ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري
مناهج دولة قطر الخاصة باللغة اإلنجليزية للصفوف  . .4-6وسوف يتناول
املقرر أيضً ا اختيار املواد التدريسية املناسبة ،وتقنيات التقييم املالمئة ملعايري
دولة قطر وصفوف دراسة اللغة االنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة أجنبية.
ويتضمن هذا املقرر تطبيقا عمليا يف املدارس االبتدائية.

متطلب /سابق
EDUC 311

EDPR 451

تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

DPR 454

تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف واألساليب واملناهج املستخدمة
يف املدارس االبتدائية لتدريس موضوعات مثل الرتقيم ،والهندسة والعمليات
األساسية ،والكسور ،والكسور العرشية ،والنسب املئوية ،والقياس ،واالحتامالت
كام سيتم تناول القضايا املتعلقة بحل املشكالت والتكنولوجيا .وسريكز املقرر
عىل معايري املناهج الوطنية بدولة قطر يف مجال العلوم .ويتضمن هذا املقرر
تطبيقًا ميدانيًا يف املدارس االبتدائية.

يتوسع هذا املقرر يف تقنيات وأساليب واسرتاتيجيات تدريس طلبة املستوى
اإلبتدايئ اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة أجنبية .ويتناول املقرر التدريس
الفعال ملهارات اللغة اإلنجليزية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري مناهج
دولة قطر الخاصة باللغة اإلنجليزية للصفوف  .4-6وسوف يتعرف املشاركون
يف هذا املقرر عىل املفاهيم الرئيسية ،والنظريات ،والبحوث املتعلقة بطبيعة
واكتساب لغة ثانية .وسوف يتناول املقرر أيضً ا اختيار املواد ،وتقنيات التقييم
املالمئة ملعايري دولة قطر وصفوف دراسة اللغة االنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة
أجنبية .ويتضمن هذا املقرر التجارب امليدانية يف املدارس االبتدائية.

متطلب /سابق
EDUC 312

EDPR 452

أساليب االستقصاء والبحث العلمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية/اجنبية في مرحلة
التعليم االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

EDPR 455

يركز هذا املقرر عىل اكتساب الطلبة ملهارات البحث واالستقصاء كجمع البيانات

تدريس القراءة في مرحلة التعليم االبتدائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
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عىل دراسة الوعي الفونولجي (سامع ،وتحديد أصغر وحدات الصوت املحددة
للمعاين) ،والصوتيات ،والفهم ،وأمناط الهجاء و وطرق تصميم برنامجا يستند
إىل استخدام األدب مع الرتكيز عىل محتوى محدد للقراءة ،والفهم ،والتقييم
التكويني  ،وتقنيات التشخيص.

مجال تعليم اللغة الثانية أو األجنبية ودور هذه النظريات يف مساعدة املعلم
عىل بناء خطط التدريس وتصميم الدروس والوحدات التعليمية وكذلك بناء
االختبارات املناسبة وفقا للعالقة الثالثية التي تستند اليها كافة نظريات تعليم
اللغة والتي تجمع بني فلسفة التعليم من جهة ونظريات التعلم من جهة ثانية
ومحتوى منهاج التدريس من جهة ثالثة أي املعلم واملتعلم واملحتوى ضمن بيئة
تعليمية مناسبة لتحقيق االهداف التعليمية .ويتطرق املقرر اضافة اىل نظريات
تعيلم اللغة الهم نظريات أمناط التعلم ومستوياته كام هي لدى جاردنر وبلوم.

EDPR 481

EDSE 340

متطلب/مقرر سابق
EDUC 312

األساليب  :1استراتيجيات تدريس اللغة العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التربية العملية
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

يركز هذا املساق عىل تعريف الطلبة املعلمني عىل طبيعة اللغة العربية،
وصفاتها ،وخصائصها ،ومهاراتها .كام يهدف إىل تعريفهم عىل معايري املناهج
الوطنية لتعليم طلبة املراحل اإلعدادية والثانوية ،هذا باإلضافة إىل املعايري
املهنية للمعلمني يف دولة قطر .ويوفر هذا املقرر للطلبة املعلمني فرص
التدريب يف مهارات التخطيط للدرس ،وأحدث أساليب واسرتاتيجيات التدريس
وتطبيقاتها يف تدريس اللغة العربية األسئلة الصفية ،وتحفيز املتعلمني،
وتدريس االستامع ،و املحادثة التحدث) .كام يوفر هذا املقرر الفرص لتطوير
األداء التدرييس من خالل التطبيقات والخربات امليدانية ،وتطوير مهارات إجراء
البحوث ،والتفكّر يف املامرسات املهنية.

يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع
من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري
ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقرر ما ال يقل عن  360ساعة عملية
يف امليدان.

متطلب/مقرر سابق

 EDUC 310و EDUC 315و EDUC 312و EDUC 316وEDUC 317
و EDUC 318و EDUC 314و EDUC 313وEDUC 311

EDSE 331

القراءة والكتابة عبر املنهج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

نظريات تعليم اللغة الثانية في املرحلة الثانوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر اىل اطالع الطالب عىل ابرز نظريات تعليم اللغات وخاصة يف

 EDSE 331و EDSE 332

EDSE 341

يهدف هذا املقرر إىل توسيع نطاق تفكري الطلبة حول مفهوم القراءة والكتابة،
ومتكينهم من التحليل النقدي للتعلم وتدريس القراءة والكتابة يف املدارس يف
يومنا هذا .وسوف يركز املقرر عىل توفري منظور نقدي لتعليم القراءة والكتابة
عرب املناهج الدراسية .ويتمحور الرتكيز عىل تطوير األدوات املفاهيمية التي من
شأنها متكني الطلبة من استخدام القراءة والكتابة كأدوات تعليمية يف الصفوف
الدراسية خاصة يف املرحلة االعدادية والثانوية .ويستخدم املقرر أسلوب
النظرية االجتامعية  -البنائية و يشتمل عىل تطبيقات يدانية.
EDSE 332

متطلب /سابق

األساليب  :1استراتيجيات تدريس اللغة االجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملناهج املناسبة
لتدريس اللغة اإلنجليزية (اإلنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة أجنبية) يف املرحلتني
االعدادية والثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري املناهج اإلنجليزية
لدولة قطر يف هاتني املرحلتني وبيان مدى مواكبتها ألحدث نظريات تعليم
اللغات االجنبة عامليا .وسوف يتعلم الطلبة مجموعة من االسرتاتيجيات
املستندة إىل البحوث يف تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية ،أو كلغة أجنبية يف
الصفوف الدراسية االعدادية و الثانوية .ويشتمل هذا املقرر عىل تطبيق
ميداين بواقع مثاين ساعات يف مدرسة اعدادية أو ثانوية.

متطلب/مقرر سابق

 EDSE 331و EDSE 332
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EDSE 345

EDSE 342

األساليب  :1استراتيجيات تدريس الفيزياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

األساليب  :1استراتيجيات تدريس الدراسات اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة مفاهيم الرتبية اإلسالمية ،وخصائصها،
وأهدافها ،وسوف يتعلمون كيفية تحليل املحتوى ومهارات التدريس الحديثة
الالزمة ملهنة التعليم ،واسرتاتيجيات التعلم التي تركز عىل أنشطة إيجابية
مثل التعلم النشط ،والتعلم التعاوين ،والعصف الذهني وغريها .وكذلك
أساليب التدريس الصحيحة للتالوة والتفسري يف إطار أهداف ومبادئ التدريس
املنسجمة مع معايري تعليم الرتبية االسالمية يف دولة قطر .وسوف يدرسون
أيضً ا أحكام التالوة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم.

ف يقوم الطلبة بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملناهج املناسبة لتدريس
مقررات الفيزياء للمراحل االعدادية والثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
معايري مناهج الفيزياء لدولة قطر .وسوف تشمل املوضوعات نظريات التعلم
البنائية ،والتعلم باالكتشاف ،واالستقصاء ،ومنوذج دورة التعلم ،والتعلم املستند
إىل املشاريع والقائم عىل حل املشكالت ،وتصميم وإدارة مختربات الفيزياء.
وسيتم تناول الفروق بني املناهج املتقدمة واألساسية يف إطار معايري املناهج
الوطنية لدولة قطر ،و سيتم استكشاف التغريات املطلوبة يف االسرتاتيجيات..
ويشتمل املقرر عىل تطبيق ميداين.

 EDSE 331و EDSE 332

متطلب /سابق

متطلب /سابق

 EDSE 331و EDSE 332

EDSE 343

EDSE 346

األساليب  :1استراتيجيات تدريس الدراسات
االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

األساليب  :1استراتيجيات تدريس الكيمياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة ،الطرق واألساليب ،واملناهج املناسبة
لتدريس مقررات الكيمياء للمراحل الثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
معايري مناهج العلوم لدولة قطر .وسوف تشمل املوضوعات نظريات التعلم
البنائية ،والتعلم باالكتشاف ،واالستقصاء  ،ومنوذج دورة التعلم ،والتعلم املستند
إىل املشاريع والقائم عىل حل املشكالت ،وتصميم وإدارة مختربات العلوم.
وسيتم تناول الفروق بني املناهج املتقدمة والتقليدية يف إطار معايري املناهج
الوطنية لدولة قطر ،ويشتمل هذا املقرر عىل تطبيق ميداين.

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملناهج املناسبة
لتدريس مقررات الدراسات االجتامعية للمرحلة الثانوية .وسوف يتعلم الطلبة
أساليب التدريس املستندة للبحث فيام يتعلق باملعارف واملهارات املتصلة
باملنهاج .ويشتمل هذا املقرر عىل تطبيق ميداين مكثف .

متطلب /سابق

 EDSE 331و EDSE 332

متطلب/مقرر سابق

EDSE 344

األساليب  :1استراتيجيات تدريس الرياضيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 EDSE 331و EDSE 332

يقوم الطلبة بدراسة األهداف ،واألساليب ،واملناهج املناسبة لتدريس مقررات
الرياضيات للمراحل االعدادية والثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري
مناهج العلوم لدولة قطر .وسوف تشمل موضوعات املقرر استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الرياضيات ،واستخدام البحوث ألغراض التدريس،
واستخدام االسرتاتيجيات لتشجيع ،وتصميم ،وتعليم ،وتقييم أبحاث الطلبة.

متطلب /سابق

 EDSE 331و EDSE 332

EDSE 347

األساليب  :1استراتيجيات تدريس األحياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم الطلبة يف هذا املقرر بدراسة ،الطرق واألساليب ،واملناهج املناسبة
لتدريس مقررات األحياء للمراحل الثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري
مناهج العلوم لدولة قطر .وسوف تشمل املوضوعات نظريات التعلم البنائية،
والتعلم باالكتشاف ،واالستقصاء  ،ومنوذج دورة التعلم ،والتعلم املستند إىل
املشاريع والقائم عىل حل املشكالت ،وتصميم وإدارة مختربات العلوم .وسيتم
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تناول الفروق بني املناهج املتقدمة والتقليدية يف إطار معايري املناهج الوطنية
لدولة قطر ،ويشتمل هذا املقرر عىل تطبيق ميداين.

EDSE 462

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
الدراسات اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

 EDSE 331و EDSE 332

EDSE 460

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس اللغة العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل تعريف الطلبة عىل اسرتاتيجيات وطرق تدريس اللغة
العربية للمراحل اإلعدادية و الثانوية ضمن معايري املناهج الوطنية القطرية
واملعايري املهنية الوطنية للمعلمني .كام يتناول املقرر التقنيات واألدوات املقررة
املتنوعة التي تقيس مستويات أداء الطلبة يف مهارات اللغة العربية ،ويركز
أيضً ا عىل توظيف واستخدام التكنولوجيا يف تدريس مهارات اللغة العربية .كام
يهدف إىل تطوير مهارات البحث والتحليل واالبتكار لدى املتعلمني من خالل
توظيف التكنولوجيا يف الدروس .كذلك ،يعمل املقرر عىل تنمية مهارة التفكّر
يف مامرساتهم املهنية .ويشتمل املقرر عىل تطبيق ميداين.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 461

EDSE 341

EDSE 342

EDSE 463

األساليب  : :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
الدراسات االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة 3 :يدرس الطلبة يف هذا املقرر

متطلب/مقرر سابق

يركز هذا املقرر عىل تعريف الطلبة عىل اسرتاتيجيات وطرق تدريس اللغة
االنجليزية للمراحل اإلعدادية و الثانوية ضمن معايري املناهج الوطنية القطرية
واملعايري املهنية الوطنية للمعلمني .كام يتناول املقرر التقنيات واألدوات املقررة
املتنوعة التي تقيس مستويات أداء الطلبة يف مهارات اللغة االنجليزية ،ويركز
أيضً ا عىل توظيف واستخدام التكنولوجيا يف تدريس مهارات اللغة االنجليزية.
كام يهدف إىل تطوير مهارات البحث والتحليل واالبتكار لدى املتعلمني من
خالل توظيف التكنولوجيا يف الدروس .كذلك ،يعمل املقرر عىل تنمية مهارة
التفكّر يف مامرساتهم املهنية .ويشتمل املقرر عىل تطبيق ميداين

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

طرق واساليب ومناهج الدراسات االجتامعية للمرحلة الثانوية ،مع الرتكيز
بشكل خاص عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
والدراسات االجتامعية كل ذلك يف اطار معايري منهاج الدراسات االجتامعية
لدولة قطر .وسيشمل املقرر أيضً ا استخدام البحث التطبيقي ألغراض التدريس،
واالسرتاتيجيات الخاصة بتشجيع ،وتصميم ،،وتقييم أبحاث الطلبة.

EDSE 340

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس اللغة اإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعلم الطلبة يف ها املقرر طرق تدريس مختلف فروع الرتبية اإلسالمية والتي
تشمل :الحديث والسرية النبوية ،والعقيدة ،والعبادات كام أدرجت يف أهداف
التعليم ومبادئ ومعايري املنهاج يف دولة قطر .كام سيكون الطلبة عىل دراية
باسرتاتيجيات استخدام التكنولوجيا يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،و دور التقييم
والقياس يف الرتبية اإلسالمية ،اضافة اىل تحديد سامت وخصائص معلم الرتبية
اإلسالمية ،وأخ ًريا كيفية إجراء البحوث يف الرتبية اإلسالمية.

EDSE 343

EDSE 464

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس الرياضيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل الطرق املتمحورة حول الطالب يف تدريس الرياضيات.
وسيوىل اهتامم خاص لتوضيف تكنولوجيا التعليم يف التدريس والتدريب
العميل عىل الرياضيات مثل التدريس مبساعدة الحاسوب ومختربات الرياضيات
لتعزيز التعلم عن طريق االكتشاف .وسيشمل املقرر أيضً ا استخدام البحث
التطبيقي للتقييم وألغراض التدريس ،واسرتاتيجيات تعليم ،وتشجيع ،وتقييم
بحوث الطلبة .ويستمل املقرر عىل تدريب ميداين
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

EDSE 465

EDSE 491

EDSE 344

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس الفيزياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

EDSE 347

التربية العملية في املرحلة الثانوية
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

يتعلم الطلبة يف هذا املقرر طرق واساليب ومناهج تدريس الفيزياء للمرحلة
الثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري مناهج العلوم لدولة قطر.
وتتضمن املوضوعات :استخدام تكنولوجيا التعليم يف الفيزياء ،واستخدام
البحث التطبيقي ألغراض التدريس ،واالسرتاتيجيات الخاصة بتشجيع ،وتصميم
وتقييم أبحاث الطلبة .ويشتمل املقرر عىل تدريب ميداين

يتضمن هذا املقرر عرشة أسابيع من املالحظة واملشاركة يف أنشطة الصفوف
الدراسية ،والتدريس تحت االرشاف يف مدرسة مستقلة .ويتم تعيني موجه/
مرشد للطلبة يف املدرسة ومرشفني من الجامعة .ويستند تدريس الطلبة عىل
مبادئ املجلس الوطني لرتخيص وإعداد املعلمني ،ومجلس اعتامد ومتهني
املعلمني الجدد بالواليات املتحدة األمريكية ،ومعايري قطر الوطنية املهنية
للمعلمني .وسيتم تصميم األنشطة التدريسية باستخدام املعايري األساسية
للمناهج القطرية.

EDSE 345

EDUC 100

متطلب/مقرر سابق
EDSE 466

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس الكيمياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعلم الطلبة يف هذا املقررطرق واساليب ومناهج تدريس الكيمياء للمرحلة
الثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري مناهج العلوم لدولة قطر.
وتتضمن املوضوعات :استخدام تكنولوجيا التعليم يف الكيمياء ،واستخدام
البحث التطبيقي ألغراض التدريس ،واالسرتاتيجيات الخاصة بتشجيع ،وتصميم
وتقييم أبحاث الطلبة .ويشتمل املقرر عىل تدريب ميداين

متطلب/مقرر سابق
EDSE 346

EDSE 467

األساليب  :2االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في
تدريس األحياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعلم الطلبة يف هذا املقررطرق واساليب ومناهج تدريس االحياء للمرحلة
الثانوية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل معايري مناهج العلوم لدولة قطر.
وتتضمن املوضوعات :استخدام تكنولوجيا التعليم يف االحياء ،واستخدام
البحث التطبيقي ألغراض التدريس ،واالسرتاتيجيات الخاصة بتشجيع ،وتصميم
وتقييم أبحاث الطلبة .ويشتمل املقرر عىل تدريب ميداين

التصوير الفوتوغرافي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل املفاهيم األساسية للتصوير الفوتوغرايف الرقمي ،وسوف
يتناول )1 :تدريس التصوير الفوتوغرايف ،و  )2التعامل مع الكامريا الرقمية،
و )3التحكم يف الصور الرقمية.
EDUC 200

التربية ومشكالت اجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة 3 :يتعريف الطلبة يف هذا املقرر

عىل املفاهيم الرتبوية األساسية وعالقاتها باملشاكل والقضايا املحلية والعاملية
ذات الصلة املبارشة مبجال التعليم .وتعترب هذه القضايا واملشاكل مقدمة
تأسيسية لفهم قضايا التعليم عىل املستويات املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية.
كام يهدف املقرر إىل مساعدة الطلبة عىل اكتساب مهارات التعرف ،وفهم،
وتحليل ،وتربير تلك املشاكل بشكل منطقي .ويسهم ذلك يف زيادة قدراتهم
التحليلية ،ووعيهم مبشاكل وقضايا املجتمع يف مختلف املجاالت (الثقافية،
واالجتامعية ،واالقتصادية ،والبيئية ...إلخ ) .بشكل يؤهلهم لقبول اآلخر من
خالل التأمل يف التغيريات والتجديدات التي تطرأ عىل املجتمع القطري وتسارع
التطورات واالبتكارات العاملية
ويهدف هذا املقرر أيضً ا إىل توعية الطلبة بأهمية و دور العملية التعليمية يف
املشاركة يف حل مشاكل املجتمع القطري .ويركز املقرر عىل كون التعليم هو
قضية املجتمع التي تتطلب تشكيل رشاكات فعالة مع املؤسسات والعديد من
الجهات الدينية ،والبيئية ،والصحية ،واألمنية يف املجتمع.
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ويتم تحقيق كل هذه األهداف يف بيئة تعليمية متميزة ومنفتحة عىل الواقع
املحيل والدويل،

كلغة ثانية أو اجنبية كام يعرف املفاهيم الرئيسية ،والنظريات ،والبحوث
املتعلقة بطبيعة واكتساب اللغة االنجليزية كلغة ثانية والتدرب عىل كيفية
استخدامها وذلك من خالل تصميم وتنفيذ دروس ووحدات تعليمية تعتمد
عىل هذه النظريات وكذلك تدريب الطلبة عىل كيفية اعداد وتصميم املناهج
التعليمية واالختبارات املختلفة التي تتناسب مع النظريات املختلفة يف تعليم
اللغة.

يساعد هذا املقرر الطلبة عىل فهم ماهية البحث العلمي ،وكيف يتم إجراؤه،
ومكانته يف التخصصات األكادميية .وسوف يركز املقرر عىل مساعدة الطلبة
يف تطوير مهارات البحث التطبيقي ،واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز النجاح
األكادميي واملهني .أما الرتكيز الرئييس ،فسوف يتمحور حول مساعدة الطلبة عىل
فهم املفاهيم األساسية للبحوث ،والنامذج البحثية املختلفة ويتدرب الطلبة
عىل تطوير قدراتهم عىل إعداد املقرتح البحثي بشكل صحيح وفعال .وتشمل
موضوعات املقرر األخرى :أخالقيات البحث ،والبحوث التجريبية وغري التجريبية،
والحصول عىل مصادر املعلومات اإللكرتونية وغري اإللكرتونية ألغراض البحث.

متطلب/مقرر سابق

EDUC 201

مناهج البحث العلمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

EDUC 203

العالقات األسرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر مجموعة من املعارف ،واملهارات ،واملواقف اإليجابية تجاه
األرسة والعالقات األرسية .وهو يغطي مفهوم األرس ووظائفها وخصائصها ،كام
يغطي وظائف الفرد التي تتغري مع الزواج والحياة األرسية ومنو األرسة يف دورة
الحياة .ويتضمن محتوى هذا املقرر :دور األرسة يف تربية األطفال خالل مراحل
منوهم املختلفة ،ويتناول أيضً ا دور املنظامت األرسية يف مساعدة األرس عىل
معالجة القضايا واملشاكل الزوجية.

تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل االستفادة من نظريات اكتساب وتعلم اللغة االنجليزية

املناهج والتقييم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يدرس الطلبة يف هذا املقرر نظريات املنهج وتطبيقاتها ضمن مناذج متنوعة
توفر لهم الخربة يف مجال تصميم الدروس  ،والوحدات ،واساليب التقييم
املختلفة التي تعزز التعلم لجميع الطلبة يف مرحلة الطفولة املبكرة واملرحلة
اإلبتدائية .وسيقوم الطلبة بتعلم طرق تخطيط برنامج تعليمي فعال من خالل
تطبيق أفضل املامرسات ،واالستجابة الحتياجات املجتمع املتنوعة .كام يتضمن
املقرر عىل تعريف الطلبة مل مبعايري مناهج دولة قطر ،كام يشمل املقرر عىل
تطبيقًا ميدانيًا.

تطور اللغة لدى االطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

نشأة وتطور التعليم يف دولة قطر وعىل االنجازات التي حققتها الدولة يف مسار
تطوير التعليم وكذلك عىل دور األرسة واملجتمع يف انجاح عملية التطوير
والدور املتوقع من الطلبة عند تخرجهم من الجامعة يف دعم مبادرات اصالح
وتطوير التعليم لتحقيق رؤية قطر .ويتعرض املقرر اىل بعض القضايا املرتبطة
مببادرة تطزير التعليم ودور املعلم ومسؤولياته تجاه ذلك.
EDUC 311

EDUC 312

EDUC 313

EDUC 310

أساسيات التعليم في قطر واالصالح املدرسي
الساعات الدراسية املعتمدة 3 :يتعرف الطلبة يف هذا املقرر عىل

EDUC 313

يوفر هذا املقرر ملحة عامة عن تاريخ وتطور نظريات اكتساب اللغة وتعلمها
كام يتناول أهمية األدب يف تطور اللغة عند األطفال .ويتضمن املقرر أيضً ا
عمليات اختيار وتصميم املواد التعليمية وتحويلها اىل دروس ووحدات تعليمية
قابلة للتطبيق الصفي وخاصة يف مجال استثامر األدب بفروعه املختلفة يف
مناهج التدريس

متطلب/مقرر سابق
EDUC 315

EDUC 314

التكنولوجيا لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل عمليات الحاسوب والتكنولوجيا األساسية يف
ً
يوفر هذا املقرر
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EDUC 318

تكنولوجيا التعليم ،وذلك باستخدام الربمجيات األساسية ،والوصول إىل
البيانات وحفظها ،واستخدام األطفال لجداول البيانات األساسية ،وقواعد
البيانات ومعالجة النصوص .وسيقوم الطلبة بالتعلم عىل االستخدام املناسب
للتكنولوجيا مع األطفال ،وكيفية تقييم واختيار األجهزة والربمجيات لدعم
برامج مرحلة الطفولة املبكرة واملرحلة االبتدائية.

توظيف الفنون البصرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بكيفية دمج الفنون البرصية عرب املناهج
الدراسية .وهو يعرف الطلبة بالنهج املتعدد التخصصات يف التعليم ،كام يتناول
األدبيات التي تدعم دمج الفنون البرصية مع مواضيع أخرى .وهذا املقرر
يتضمن جانبًا عمليا يقوم خالله الطلبة بتصميم وتنفيذ الدروس ،والوحدات
املوضوعية ،وبأنشطة إلثبات فهمهم للمفاهيم وكذلك القدرة عىل تنفيذها يف
غرفة الصف املدريس.

EDUC 315

منو وتعلم الطفل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األدبيات الخاصة بالجوانب البيولوجية ،والحركية لألطفال،
باالضافة لإلدراك الحيس واملعريف (مبا يف ذلك الذكاء) واللغة ،والتطور العاطفي
الطفل،فضل عن تأثري األرسة،
ً
واالجتامعي .ويناقش املقرر نظريات منو وتطور
واألقران ،ووسائل اإلعالم واملدرسة عىل تكوين شخصية الطفل ومنوه

EDUC 320

النمو االنساني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

EDUC 316

اإلدارة الصفية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعرف الطلبة يف هذا املقرر عىل طرق خلق بيئة إيجابية يف صفوف املرحلة
االبتدائية ،وكيفية تكوين فلسفة التعليم وما يتوائم معها من أدوار وإجراءات
روتينية تؤدي إىل التعلم الفعال والسالمة لجميع الطلبة .وسوف يدرس املقرر
النظريات واالسرتاتيجيات التي أثبتتها األبحاث إلدارة سلوكيات الطلبة ،وذلك
بهدف تعزيز التعلم وتحقيق إرشاك أولياء األمور يف تعزيز التعلم .ويشمل هذا
املقرر تطبيقًا ميدانيًا.

متطلب/مقرر سابق

 EDUC 312و  EDUC 310و ( EDUC 315أو  EDUC 320أو
)SPSC 349
EDUC 317

الدمج في الصفوف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالظروف النفسية ،والبيئية ،والثقافية
التي تسهم يف اإلعاقات الخفيفة واملعتدلة .وهو يغطي علم أسباب األمراض،
والخصائص ،والتطور ،واسرتاتيجيات الوقاية والتدخل ،والنظريات ،والجوانب
القانونية .ويتناول املقرر التطور يف املجال األكادميي ،واالجتامعي ،والسلويك،
والطبي ،والنفيس ،والجسدي ،والصحي لألفراد الذين يعانون من اإلعاقات
الخفيفة واملعتدلة .ويشمل هذا املقرر تطبيقًا ميدان ًيا.

يتناول هذا املقرر نظريات النمو من كافة جوانبها من ضمنها الجوانب
البيولوجية ،والحركية لألطفال ،باالضافة لإلدراك الحيس واملعريف (مبا يف ذلك
الذكاء) ،واللغة ،والتطور العاطفي واالجتامعي ،والنوع االجتامعي وكيفية
التعامل مع هذه املرحلة بوسائل تربوية تؤدي اىل االستغالل األمثل لطاقات
النمو يف أنشطة تعليمية وتربوية هادفة .و يناقش املقرر املفاهيم الرئيسية،
فضل عن تأثري األرسة ،واألقران،
والنظريات ،والبحوث املتعلقة مبرحلت النموً ،
ووسائل اإلعالم ،والتعليم.
EDUC 481

التربية العملية  /الطفولة املبكرة
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع
من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري
ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقرر عدد من الساعات العملية يف
امليدان.
EDUC 482

التربية العملية  /الدراسات العربية
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع
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من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري
ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقررعدد من الساعات العملية يف
امليدان.
EDUC 483

التربية العملية  /الرياضيات والعلوم
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

لدعم املقرر مبا يف ذلك استخدام برامج الحاسوب لتحليل الدوائر الكهربائية.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 102و PHYS 193

ELEC 202

الدوائر الكهربائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع
من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري
ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقررعدد من الساعات العملية يف
امليدان .

يتضمن هذا املقرر الدوائر الكهربائية من الدرجة األوىل والثانية،دوائر ,RC
 , RLC ,RLاملتوالية واملتوازية عدمية املصدر واستجابة الخطوات للسلسلة
والدوائر املوازية  RL ،RCو. RLCأساليب ونظريات تحليل الدوائر ذات
التيار املتغري .و .كذلك يتضمن تصحيح معامل القدرة :دوائر املرحلة “بويل”،
والدوائر ثالثية املراحل املتوازنة وغري املتوازنة ،والدوائر املغناطيسية والحث
املتبادل ،واملحوالت ،واملرشحات السلبية ،وتحليل “فوريري” :استجابة الدوائر
الكهربائية إلشارات غري الجيبية ،وتحويل “البالس” وتطبيقه عىل تحليل الدوائر
من الدرجة األوىل والثانية ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

EDUC 484

متطلب/مقرر سابق

التربية العملية  /اللغة االجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة9 :

يعتمد هذا املقرر عىل املالحظة والتفكّر والتوجيه املستمر خالل  10أسابيع
من التطبيق العميل يف تدريس الطلبة ،يسبقها أربعة أسابيع من التحضري
ملهام التدريس ضمن سيمنارات  .تشتمل موضوعاتها عىل كافة األمور
التي تشغل املتدربني ،والتدريب عىل املالحظات الصفية ملرشف الجامعة،
واقرتاحات املعلم املوجه .وسيتحمل املشاركون يف هذا املقرر مسؤوليات معلم
الصف يف بيئة املدرسة .ويتطلب هذا املقرر عدد من الساعات العملية يف
امليدان .
ELEC 201

الدوائر الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية :كالجهد ،والتيار ،والطاقة ،والجهد
املستقل وغري املستقل ،مصادر التيار .كام يتضمن تحليل الدوائر الكهربائية:
قانون “أوم” وقوانني “كريشوف” للتيار والجهد/الفولت ،وتحويل املصدر،
ونظريات الحد األقىص لنقل الطاقة ،ونظريات نورتون ،وتحليل الدوائر ذات
التيار املرتدد ،وقيمة جذر متوسط املربعات  ،وقوانني “كريشوف” والدوائر
املتسلسلة و املتوازية و ذات التيار املرتدد  .ويتضمن املقرر إجراء التجارب

201 ELEC

ELEC 203

مختبر الدوائر الكهربائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذا املقرر يتم إجراء تجارب مختارة ،مبا يف ذلك ردود الدوائر ،RC RL
وسلسلة االستجابة املوازية لشبكات  ،RLCوقياس املتوسط وقيم ،rms
والتحليل الثابت باستخدام تقنيات الدوائر الكهربائية ،ودوائر املراحل الثالث،
وقياس الطاقة عىل ثالث مراحل ،وتصحيح معامل القدرة ضمن العديد من
املوضوعات األخرى .

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

ELEC 231

أساسيات اإللكترونيات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مواد أشباه املوصالت ،والدوائر الكهربائية “لزيرن ديود”
والنامذج ،والتطبيقات ،والرتانزستور ثنايئ القطب ،وبنية الرتانزستور،
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والتطبيقات األساسية للرتانزستور :التبديل ،واملنطق الرقمي ،إلخ .كام يتناول
مكرب الصوت يف الرتانزستور األسايس ،والتصميم والتطبيقات ،ومجال تأثري
الرتانزستور ،وتحليل الدوائر ،والتطبيقات األساسية ،والبوابات املنطقية الرقمية،
ومكربات الصوت ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 201

ELEC 232

مختبر اإللكترونيات 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

ELEC 262

مختبر تصميم النظم الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تجارب مختارة لفحص األجهزة والدوائر الكهربائية ،مبا
يف ذلك تصميم املرشوع النهايئ ،ويرافق هذا املقرر ويكمل مقرر املحارضات
الخاص بتصميم النظم الرقمية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 261

ELEC 263

تصميم وتنظيم احلاسوب
يتضمن هذا املقرر تجارب معملية مختارة لوصف الثنائيات والرتانزستورات،
املتكاملة
وتصميم واختبار الدوائر اإللكرتونية التي تستخدم الثنائيات ،والدوائر
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3
منخفضة املقاومة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 234

ELEC 234

اإللكترونيات 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مراجعة لفيزياء أشباه املوصالت ،وتقاطعات  ،PNوالدوائر
التي تستخدم الثنائيات ،والثنائيات الخاصة ،تقاطع الرتانزستور ثنايئ القطبني،
وتحليل إشارة صغرية من دوائر  ،MOSFETS ،BJTوتحليل نضوب DC
وتعزيز دوائر ،MOSFETوتحليل اإلشارة الصغرية للدوائر املتكاملة منخفضة
املقاومة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 201

ELEC 261

تصميم النظم الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر نظم األعداد ،ومنطقية الجرب ،وتصميم املنطق التوافقي،
وتقنيات تقليل املنطق ،وسلسلة تصميم املنطق ،ومتتابعة تنفيذ الدائرة،
ومدخل لتصميم الحاسوب ضمن موضوعات أخرى.

يتضمن هذا املقرر مدخل ونظرة عامة تاريخية عىل تصميم وتنظيم الحاسوب،
واملكونات الكالسيكية الخمسة للحاسوب ،ومقاييس األداء ألجهزة الحاسوب،
ووصف وحدة  CPUعىل مستوى التعليم .وتنظيم  ،CPUوأنواع  ،CPUوتصميم
 ،CPUوتعلم األجهزة التجارية ذات  8بت للمعالجات الدقيقة (مثل إنتل
 ،)8088وذاكرة الحاسوب ،وأجهزة اإلدخال واإلخراج ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 261

ELEC 299

ندوة الهندسة الكهربائية الدراسية
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

يتضمن هذا املقرر ندوات أسبوعية انتقائية يقدمها أعضاء هيئة التدريس
واملتحدثني املدعوين من هذه الصناعة .وتشمل موضوعات املقرر القضايا
الهندسية املعارصة ،والقضايا األخالقية ،واملهارات الهندسية ،ومختلف القضايا
األخرى التي تساعد الطلبة يف حياتهم املهنية يف املستقبل.
ELEC 311

الكهرومغناطيسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر الظواهر الكهرومغناطيسية يف التطبيقات الحديثة ،مبا
يف ذلك االتصاالت ،والدوائر ،وأنظمة الطاقة ،والحاسوب ،والرادار ،وأجهزة
االستشعار .كام يتضمن املفاهيم األساسية التالية :األشكال التفاضلية والتكاملية
ملعادالت ماكسويل ومعانيها املادية ،وحل معادالت ماكسويل لحقول الوقت
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املقاومة ،وخط الرتدد/البث :حسابات املعلامت (  ) C ،L ،Rوتشغيل الحالة
املستقرة ،والتعويض التفاعيل ،ومتثيل مناذج مختلفة؛ والطوابري طويلة املدى
والقصرية واملتوسطة ،ومعلامت  .ABCDكام يتضمن املقرر تدفقات الطاقة:
مصفوفة دخول الحافالت ،ومعادالت تدفق الطاقة ،وحل معادالت تدفق
الطاقة ،والتحكم يف تدفق الطاقة ،وحساب تيار الدوائر الكهربائية القصرية،
وقدراتها ضمن موضوعات أخرى.

غري املتعارض ،وحل معادالت ماكسويل لحقول الوقت املتفاوتة ،وخطوط
النقل ،ودليل املوجات ،واإلشعاع الكهرومغناطييس ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 217و  PHYS 193و MATH 385

ELEC 312

اآلالت الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

قياسا عىل الدوائر الكهربائية ،والخسائر،
يتناول هذا املقرر الدوائر املغناطيسية ً
وحسابات الدوائر املغناطيسية الخطية وغري الخطية ،واملحوالت :محوالت
املرحلة الواحدة ،ومبدأ العملية ،والدائرة املعادلة ،ومحوالت املراحل الثالث،
ووصالت املحوالت ،والتوافقيات .مبادئ تشغيل آالت  ،DCوأجهزة تحويل
الطاقة الكهروميكانيكية للطاقة ،ومبدأ تخزين وتحويل الطاقة والقوة واإلنتاج،
وإنتاج عزم الدوران يف اآلالت الدوارة .كام يتضمن املقرر اآلالت املتزامنة:
البناء ،ونظرية التشغيل ،والدائرة املكافئة وتدفق الطاقة ،وخصائص القوة وعزم
الدوران ،والتزامن ،ومراقبة الرسعة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

ELEC 313

مختبر اآلالت الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

ELEC 333

هندسة اإللكترونيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تصميم مكربات الصوت التشغيلية وتطبيقاتها ،ومكربات
الصوت متعددة املراحل التفاضلية ،واستجابة الرتدد وتصميم مكربات الصوت
التفاضلية ،وتحليل الفالتر وتصميم وتطبيقات مكربات الصوت ،وتحليل
وتصميم مولدات اإلشارة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 231

ELEC 334

مختبر هندسة اإللكترونيات
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتناول هذا املقرر املحوالت :اختبارات الدائرة الكهربائية املفتوحة والقصرية،
واختبار القطبية ،وخصائص التحميل للكفاءة وعزم التنظيم ،وآالت :DC
اختبارات التشغيل والتحميل ،واآلالت املتزامنة :اختبارات الدوائر الكهربائية
بدون تحميل والقصرية ،واختبار التزامن .وسوف يتم استخدام دليل الحاسوب
للتعامل مع العمليات الحسابية الطويلة الناشئة يف بعض التجارب اآلالت
الكهربائية ضمن موضوعات أخرى.

يتناول هذا املقرر تجارب مختارة تقوم بدراسة تصميم دوائر املكربات
التشغيلية وتطبيقاتها ،وأساسيات ومفاهيم تصميم الدوائر اإللكرتونية مبا
يف ذلك املرشحات/الفالتر ،ومؤرشات التذبذب ،ومكربات الطاقة ،واستخدام
املحاكاة الحاسوبية لتحليل وتصميم الدوائر اإللكرتونية ضمن موضوعات
أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

ELEC 321

ELEC 341

ELEC 312

حتليل نظم الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مكونات نظام الطاقة ،ووضع مناذج النظام ومخططات

ELEC 333

هندسة االتصاالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا مقرر متهيدي ألنظمة االتصاالت الرقمية والتناظرية ،والرتدد ،ومرحلة
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تشكيل النظام ،ومضاعفة تقسيم الرتدد ،وأخذ العينات ،وتحديد الكميات،
ومضاعفة تقسيم الوقت .كام يتناول املقرر االتصاالت الرقمية القاعدية،
واالتصاالت الرقمية الخاصة مبوجة التمرير؛ والسعة ،ومرحلة الرتدد والتحول،
وأبراج اإلشارة ،والعمليات العشوائية ،واإلشارات العشوائية والضوضاء ضمن
موضوعات عديدة أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 351و MATH 217

ELEC 364

املعاجلات الدقيقة /مايكروبروسيسور
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 351و GENG 200

يتناول هذا املقرر املعالجات الدقيقة وتطور وحدات التحكم الجزيئ ،وهندسة
معالج دقيق قدرته  8بت (عىل سبيل املثال املعالج  ،) 8088ولغة التجميع
وأدوات تطوير الربامج الخاصة بها ،وحركة البيانات ،والحساب ،واملنطق،
وتعليامت التحكم بالربنامج .كذلك يتناول املقرر قطع أجهزة املعالجات الدقيقة
املحددة ،وواجهة الذاكرة وفك العناوين ،وواجهة الربمجة الطرفية ،وواجهة
املقاطعة األساسية والوصول املبارش للذاكرة ( ) DMAضمن موضوعات أخرى.

ELEC 342

مختبر هندسة االتصاالت
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتناول هذا املقرر بناء واختبار التناظرية والتشكيل الرقمي للدوائر الكهربائية،
والرتكيز عىل التحليل الطيفي ،ومتطلبات النطاق الرتددي ،واالعتبارات العملية
األخرى .وتحويرات املرحلة والرتددات ،وأخذ العينات ووضع الكميات ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 263

متطلب/مقرر سابق

ELEC 365

ELEC 341

مختبر املعاجلات الدقيقة  /مايكروبروسيسور
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

ELEC 351

يتضمن هذا املقرر مجموعة من التجارب للتأكيد عىل مامرسة برمجة لغة
التجميع ،وتقنية الربمجيات للحصول عىل البيانات ،واألجهزة ألنظمة الحصول
عىل البيانات .

اإلشارات والنظم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر متثيل الوقت املستمر واملتقطع لإلشارات والنظم ،وخصائص
اإلشارات والنظم ،ومنذجة النظم ،وتحويل “البالس” ووظائف النقل ،وسلسلة
“فورييه” وتحويل “فورييه” واستجابة الرتددات ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 364

متطلب/مقرر سابق

ELEC 366

ELEC 201

األنظمة املدمجة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ELEC 352

أنظمة التحكم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر أمثلة من نظم التحكم اآليل ،ومخططات خفض الكتلة،
وخصائص نظم التغذية املرتدة ،وتحليل املجال الزمني ألنظمة الدرجة الثانية،
ومواصفات األداء :االستقرار ،واالستجابة العابرة ،وأخطاء الحالة املستقرة،
ومعيار “نيكويست” لالستقرار ،وهوامش الزيادة واملرحلة ،والتعويض ،وتصميم
موضع القطب ضمن موضوعات أخرى.

يتضمن هذا املقرر مدخل لهندسة التحكم يف املعالجات الدقيقة ،ومجموعات
التعليم ،واألجهزة الطرفية للتحكم يف املعالجات الدقيقة ،وتصميم األنظمة
املدمجة ،ودراسة حاالت األنظمة التي يتحكم بها املعالجات الدقيقة ،واملحاكاة
واملضاهاة لبعض املعالجات الدقيقة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 261و  ELEC 262و GENG 106
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ELEC 367

متطلب/مقرر سابق

مختبر األنظمة املدمجة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

 ELEC 351و ELEC 371

ELEC 399

يتضمن هذا املقرر تجارب مختارة ومرشوع املقرر الذي يكمل املقرر النظري
 .ELEC364كام يتضمن تشغيل املعالجات الدقيقة ،وتواصل املعالجات
الدقيقة مع األنظمة الحقيقية ،وتصميم حلول األنظمة املدمجة باستخدام
املعالجات الدقيقة ،واستخدام املحاكاة الحاسوبية لتحليل وتصميم النظم
القامئة عىل املعالجات الدقيقة ضمن موضوعات أخرى.

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

فرتة التدريب يف هذا املقرر هي  8أسابيع تحت اإلرشاف األكادميي يف أي
مجال هام للهندسة (االستشارات واملقاوالت ،واملجاالت الصناعية ،والحكومة).
ويتهدف املقرر إىل تزويد الطلبة بالتدريب العميل والخربة يف مكان العمل.
ويستند التقييم عىل األداء اليومي ،وتقييامت املرشفني ،وتقرير الطالب،
والعرض التقدميي القصري.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 366

ELEC 371
أجهزة االستشعار وأجهزة القياس

ELEC 415

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر نظم القياس :املكونات والسلوك .القياس والخطأ :الدقة،
والتحليل اإلحصايئ ،واملعايرة ،واملقاومة وقياس السعة ،وأجهزة االستشعار الصناعية
لقياس الكميات الفيزيائية املختلفة (مثل درجة الحرارة ،والرسعة والتسارع والقوة
والضغط ،والضوء) .كام يتناول املقرر تقنيات معالجة اإلشارات وتطبيقاتها عىل
أنظمة أجهزة االستشعار ضمن موضوعات أخرى .ويشمل املقرر العمل يف املخترب
مبا يقدم خلفية أساسية يف القياسات وأجهزة القياس ،وأجهزة االستشعار التقليدية.
وتستخدم أدوات تحليل CADيف الحصول عىل البيانات وعرضها.

يتناول هذا املقرر أجهزة أشباه املوصالت واملحوالت  ،DC / ACواملروحيات،
وعنارص املحركات الكهربائية ،واملحركات مبا يف ذلك التقليدية ،والحديثة،
ومحركات  ACمبا يف ذلك املحركات املتزامنة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 312 ELECو ELEC 333

ELEC 416

متطلب/مقرر سابق

موضوعات مختارة في مجال اآلالت واحملركات
الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ELEC 333

ELEC 375

الهندسة الطبية احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة 0:أو 3

الكترونيات ومحركات الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مواضيع مختارة يف مجال اآلالت واملحركات الكهربائية التي
تتعامل مع االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

يتضمن هذا املقرر الجزء  1الذي يتناول :الطب الحيوي والهندسة الكهربائية،
وعلم وظائف األعضاء البرشية وعلم الترشيح ،وعلم وظائف األعضاء،
والنمذجة ،والهندسة والحواس البرشية ،ودراسات الدماغ ( EEGالنشاط
الكهربايئ واالضطرابات) ،والقلب وتخطيط القلب ،والعني واإلدراك ومعالجة
الصور ،وجسم اإلنسان كنظام اتصاالت (الجهاز السمعي ،واللغة وتحليل
الخطاب) .ويتضمن الجزء  2ما ييل :العمليات والنظم الطبية الحيوية ،وكشف
الطب الحيوي عن الحدث ،والتوصيف والتشخيص التلقايئ ،وتصنيف منط وقرار
التشخيص ضمن موضوعات أخرى .ويتضمن هذا املقرر التجارب املعملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 312

ELEC 422

حتليل نظام الطاقة املتقدم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر حسابات الشبكة ،واملكونات املتناظرة وشبكات التسلسل،
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واألخطاء غري املتامثلة ،واستقرار أنظمة الطاقة :االستقرار املستمر للحالة،
واالستقرار العابر ،واستقرار التيار الكهربايئ ،وتفاعل الطاقة ،والسيطرة عىل
الفولت ضمن موضوعات أخرى.

ELEC 438

متطلب/مقرر سابق

يتناول هذا املقرر موضوعات مختارة يف مجال اإللكرتونيات التي تتعامل مع
االتجاهات النظرية الجديدة واملسائل العملية.

ELEC 423

متطلب/مقرر سابق

ELEC 321

أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر خصائص التحميل ،ومحوالت التوزيع ،والكابالت تحت
األرض ،ونظم التوزيع األويل والثانوي ،وخسائر الطاقة وتنظيم الجهد ،وتراجع
الجهد نظ ًرا لتشغيل املحرك ،وتعويض الطاقة التفاعلية ،وتوليد التوزيعن.
وتعريفة الكهرباء .كام يتضمن املقرر مدخل لجودة الطاقة.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 424

تشغيل أنظمة الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تنبؤات التحميل الكهربايئ ،والتقنيات املستخدمة للتنبؤ،
والتنبؤ بالتحميل عىل املدى القصري ،والتنبؤ بالتحميل عىل املدى الطويل،
والخطأ الخوارزمي األقل ،وتقدير الحالة ،ونظام التحكم الكهربايئ ،وضبط تردد
األحامل ،والتحكم التلقايئ ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 425

موضوعات مختارة في أنظمة الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر موضوعات مختارة تتعامل مع االتجاهات والقضايا الجديدة
يف نظام الطاقة وهندسة الجهد الكهربايئ العايل.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

موضوعات مختارة في اإللكترونيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ELEC 333

ELEC 444

االتصاالت الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظرية وتقنيات نظم االتصاالت الرقمية الحديثة .كام يتضمن
مصادر املعلومات وترميز املصدر ،والبث الرقمي عرب قنوات  ،AWGNوقنوات
البث املحدودة ،وقدرة القناة ،ورموز تصحيح الخطأ ،وتقنيات النفاذ املتعدد
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 341و GENG 200

ELEC 446

موضوعات مختارة في هندسة االتصاالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مواضيع مختارة يف مجال هندسة االتصاالت التي تتعامل مع
االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 341

ELEC 447

االتصاالت الالسلكية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لنظم االتصاالت الالسلكية الحديثة ،وأساسيات
ً
يتضمن هذا املقرر
الراديو الخلوية ،ومفهوم التصميم الخلوي ،والتشويش والقدرات ،والهندسة
الخلوية ،وإعادة استخدام الرتدد ،وتقسيم الخاليا ،ومناذج الكابالت وتقييم
املرور .كام يتناول املقرر انتشار الراديو النقال :التقنيات عىل نطاق صغري،
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التالىش والتنوع عىل نطاق واسع .كذلك يتناول الشبكة السلكية األمثل:
تخصيص القنوات ،واسرتاتيجيات التسليم ،والسيطرة عىل الطاقة ،وتقنيات
الرتميز الحديثة ألنظمة االتصاالت الالسلكية ،وتقنيات النفاذ املتعدد ،وآليات
أمن الشبكات الالسلكية ،والشبكات الالسلكية املشرتكة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352

ELEC 469

ELEC 341

شبكات احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

ELEC 453

أنظمة التحكم املتطورة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر تصنيفات الشبكة ،وهندستها والطبولوجيا (دراسة تخطيط)
ومناذج الطبقات املرجعية ،والوصف الوظيفي للطبقات ،والتحويل والتوجيه،
وبروتوكوالت الشبكة ،والتحكم يف الشبكة :إدارة املرور واالزدحام .كذلك
يتضمن أساسيات تحليل أداء الشبكة ،وأمثلة عىل الشبكات مثل اإلنرتنت،
وأجهزة الرصاف اآليل ضمن موضوعات أخرى.

يتناول هذا املقرر حل املعادلة الخطية ،والقابلية للتحكم ،والقابلية للمالحظة،
وتصميم مراقبة الحالة ،وضبط التصميم الخطي األمثل ،وخصائص األنظمة
غري الخطية ،واستقرار “يابونوف” وتصميم نظام التحكم غري الخطي ،والتحكم
الذيك ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 341و GENG 106

متطلب/مقرر سابق
352 ELEC

ELEC 471

ELEC 456

موضوعات مختارة في هندسة احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

معاجلة اإلشارات الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مراجعة األساسيات (اإلشارات والنظم املنفصلة؛ أخذ العينات
وتحديد الكميات ،وتحويل “فورييه” وتحويل  ،) Zمدخل لتصميم الفالتر،
وتحويل “فورييه” املنفصل ،وتحويل “فورييه” الرسيع ،وااللتفاف الخطي
والدائري ،واملرشحات الرقمية ،ومرشحات آي آي آر الرقمية ،والتحليل الطيفي
الرقمي ،وتحليل الوقت والرتدد الطيفي ،وتعزيز اإلشارة ،والتطبيقات عىل
تحليل الصوت و  EEGو ،ECGومدخل لإلشارات والصور ثنائية األبعاد
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 351

ELEC 457

موضوعات مختارة في مجال التحكم ومعاجلة
اإلشارات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تتعامل مع االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة يف مجال التحكم ومعالجة اإلشارات التي

يتضمن هذا املقرر مواضيع مختارة يف مجال هندسة الحاسوب التي تتعامل مع
االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 364

ELEC 472

الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر نظرة عامة عىل التطبيقات النقالة ،واألعامل النقالة،
وشبكة اإلنرتنت الالسلكية ،والتقنيات الالسلكية ،واإلرسال الالسليك ،والشبكات
الالسلكية ،وأنظمة القمر الصناعي ،والشبكة املحلية الالسلكية ،وتقنية بلوتوث،
وبروتوكول التطبيقات الالسلكية (  .) WAPكام يتضمن لغات برمجة األجهزة
النقالة وأدوات التطوير مبا يف ذلك ،NET.Mobile ،NET ASP ،NET # C :
وبيئة التطوير املتكاملة ( ) IDEواالستوديو البرصي  ،NETولغة التوصيف
املوسعة ( ،) XMLومصفوفة الشبكة وتطوير التطبيقات لألجهزة الالسلكية
ضمن موضوعات أخرى.
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واملبادئ األساسية لتحديد الرسعة والسيطرة عىل الجهد/الرتدد ،واستعادة الطاقة،
وتحديد الرسعة الحالية ،ومكابح املحركات الكهربائية ضمن موضوعات أخرى .
ويتم إجراء العديد من التجارب املعملية والتامرين التي تعتمد عىل الحاسوب
لتعزيز وترسيخ فهم مبادئ وتطبيقات املحركات الكهربائية.

إلكترونيات الطاقة والطاقة املتجددة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
ELEC 481

مدخل إىل االلكرتونيات والكهرباء ،ومصادر الطاقة املتجددة
ً
يتضمن هذا املقرر
وأثرها عىل البيئة .ويتناول قوة األجهزة شبه املوصلة ،ومفهوم محوالت
التشغيل ،والتصميم ،والتطبيقات ،واملفاهيم والسيطرة .كذلك يتناول مصادر
الطاقة املتجددة :الطاقة الشمسية ،وأنظمة الطاقة الريحية ،وخاليا الوقود،
ومنذجة مصادر الطاقة املتجددة والتفاعل ،ومصادر الطاقة املتجددة يف األوضاع
املتصلة بالشبكة .ويتضمن املقرر العديد من التجارب املعملية والتامرين التي
تعتمد عىل الحاسوب لتعزيز وترسيخ فهم االلكرتونيات والكهرباء ومبادئ
الطاقة املتجددة وتطبيقاتها ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 333و ELEC 312

ELEC 482

موضوعات مختارة في الطاقة الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

 ELEC 333و ELEC 312

ELEC 483

احملركات الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

مدخل إىل أنظمة املحرك الكهربايئ ،وديناميات نظم املحرك
ً
يتضمن هذا املقرر
الكهربايئ ،والخصائص املشرتكة لعزم الدوران ،ورسعة املحركات الكهربائية
واألحامل امليكانيكية ،وخصائص الرسعة ،وعزم دوران املحركات الكهربائية.
كذلك يتضمن منذجة أنظمة املحركات الكهربائية ،والتحكم يف رسعة املحركات،
وتصميم نظام مراقبة ردود فعل املحركات الكهربائية ،والتحكم يف رسعة املحرك،

ELEC 484

التحكم الصناعي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل التعريف باملفهوم األسايس لألمتتة/امليكنة الصناعية،
والنمذجة ،والتحكم يف العمليات الصناعية .ويغطي املقرر منذجة العمليات
الصناعية من خالل املبادئ الفيزيائية ،وكذلك تحديدها باستخدام تقنيات
الوقت ومجاالت التذبذب ،وضبط وحدات التحكم الصناعية مثل  .PIDكام
يتم تناول النظم الهيدروليكية والهوائية يف األمتتة الصناعية ،كام يتم إدخال
وحدات التحكم املنطقي القابلة للربمجة ( ) PLCويتم رشح األجهزة والربامج
الخاصة بهم ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة يف مجال االلكرتونيات والكهرباء التي
تتعامل مع االتجاهات والتطبيقات الجديدة ،مبا يلقي الضوء عىل القضايا العملية
املتعلقة بتطبيقات معينة .ويتضمن هذا املقرر إجراء العديد من التجارب
املختارة يف املخترب ،ومتارين الحاسوب ،ومختربات املحاكاة الرقمية لتعزيز وترسيخ
فهم املبادئ والتطبيقات املتقدمة لاللكرتونيات ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 ELEC 312و ELEC 352

ELEC 485

مدخل إلى الروبوتات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

الغرض من هذا املقرر هو التعريف بأساسيات النمذجة الرياضية ،والتصميم،
والتخطيط ،والسيطرة عىل أنظمة الروبوت .يف هذا املقرر سوف يتعلم
الطالب من النتائج ذات الصلة بالتحول الجامد لألجسام والهندسة ،والحركيات
العكسية وإىل األمام ،وتصميم الروبوت ،وتشغيل أجهزة االستشعار عن بعد
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
 ELEC 352أو

MECH 361

ELEC 486

هندسة النظم الطبية احليوية املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

الغرض من هذا املقرر هو استعراض التطبيقات الطبية الحيوية ،وعلم نقل
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األكسجني وفسيولوجيا مخرجات القلب ،ورصد تخطيط القلب والكشف عن
املشاكل ،والكشف عن رسطان عنق الرحم ورسطان الثدين وأنواع البيانات
ومعالجات اإلشارات الرقمية ،واملراقبة الطبية ،واالبتكار يف الصناعة الطبية،
والتطبيقات والتجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 375

ELEC 487

موضوعات مختارة في الهندسة الطبية احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة خاصة مبجال الهندسة الطبية الحيوية،
وهي تغطي نطاقًا واس ًعا من املواضيع املتخصصة مبا يف ذلك سبيل املثال ال
الحرص التصميم الهنديس الحيوي ،وااللكرتونيات الطبية الحيوية ،والتصوير
الطبي الحيوي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
LEC 375

ELEC 488

أنظمة التصوير الطبي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر يف الجزء األول :التصوير بالرنني املغناطييس (،) MRI
وتقنيات التصوير بالرنني املغناطييس ،ولفائف ودوائر الرتددات الالسلكية،
وتجارب املحاكاة .ويتناول املقرر يف الجزء الثاين :املوجات فوق الصوتية،
ومحول الكهرضغطية ،وبرامج املحاكاة ،وأنظمة املوجات فوق الصوتية .أما
يف الجزء الثالث فيتناول املقرر :األشعة السينية ،وأنبوب األشعة السينية،
واملاسحات الضوئية ،والتصوير املقطعي  .ويتناول الجزء الرابع :الطب النووي،
والنشاط اإلشعاعي األسايس ،وتصميم ومحاكاة التجارب ،ومعالجة الصور
الطبية ،والنظرية ومخترب التجارب .ويتناول الجزء الثالث تفسري الصور الطبية
والتشخيص ،مبا يف ذلك التصميم والعمل يف املخترب ضمن موضوعات أخرى.

داخيل أو خارجي.
ELEC 498

تصميم مشروع التخرج األول
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

الهدف الرئييس من املرشوع هو تدريب الطلبة عىل كيفية معالجة موضوع
متخصص يف مجال الهندسة الكهربائية .ويتم اختيار املوضوعات عادة من
قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم .ويطلب من الطلبة إثبات قدرتهم عىل :
إجراء مسح لألدبيات املتوفرة ،وأداء العمليات الحسابية ذات الصلة ،وتنفيذ
تصاميمهم .ويتوجب عليهم تقديم تقرير يف نهاية املرشوع يوضح الخلفية
النظرية ،والتصميم ،والنتائج النظرية ،واالستنتاجات ،والتوصيات.

ELEC 499

تصميم مشروع التخرج الثاني
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3
هذا املقرر هو استمرار ملقرر ELEC 498

متطلب/مقرر سابق
ELEC 498

ENGL 099

املهارات اللغوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تطوير قدرات الطلبة عىل االستامع ،واالستيعاب ،والنطق
ومهارات التحدث ،وهو يهدف إىل زيادة مهارات الطالب لتمكينه من التعامل
مع اإلستامع والتحدث بطالقة ،ودقة وثقة.
ENGL 100

املهارات اللغوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

هذا املقرر هو استمرار ملقرر املهارات اللغوية  ،1ويوفر متارين عىل االستامع
واالستيعاب ومهارات التحدث عىل مستوى أكرث تقد ًما.

ELEC 495

ENGL 110

ELEC 375

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

يتضمن هذا املقرر دراسة وإجراء أبحاث خاصة ،أو املشاركة يف مرشوع بحث

لغة إجنليزية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل عملية القراءة والتواصل الشفهي،
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بني الجمل ،مع إيالء اهتامم إضايف لعالمات الرتقيم واإلمالء ،كام سيعملون أيضً ا
عىل كتابة األفكار وتنظيمها يف فقرات تظهر املواضيع بشكل واضح.

وهو يوفر للطلبة مجموعة واسعة من مهارات/اسرتاتيجيات القراءة والتواصل
الشفهي التي تساعدهم عىل أن يصبحوا قراء ومتحدثني أكفاء يف اللغة
اإلنجليزية .ويركز املقرر عىل القراءة بهدف االستيعاب وتنمية املفردات يف
سياق محدد ،واالستامع لالستيعاب ،والنطق ومهارات التحدث .وسوف يتم
اختيار املواد الدراسية والكتب لتعكس املحتوى التعليمي للمقرر.

ENGL 115

الكتابة 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

ENGL 111

لغة إجنليزية 2

بناًء عىل مهارات كتابة الفقرات يف مقرر الكتابة ( ،)1يركز هذا املقرر عىل
املقاالت القصرية املكونة من ثالث فقرات ،ويساعد هذا املقرر الطلبة عىل
تطوير قدراتهم يف بناء مزيد من الجمل األكرث تعقيدًا والجمع بينها باستخدام
أدوات الربط املناسبة ،وبطبيعة الحال سوف يتناول هذا املقرر مواضيع أو
أغراض محددة.

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو استمرار ملقرر اللغة اإلنجليزية ( ،)1وهو يركز عىل تطوير
املهارات نفسها عىل مستوى أكرث تقد ًما ،ويظل الرتكيز عىل استخدام الطلبة
العميل للغة اإلنجليزية ،ويتم إيالء بعض االهتامم لالختالفات بني الكتابة
والتحدث باالنجليزية (بهدف القضاء عىل األخطاء الناتجة عن الخلط بني
الوضعني) وكذلك رشح أساسيات عالمات الرتقيم.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 114أو ENGL 127

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 110أو ENGL 202

ENGL 150

كتابة املقال 1

ENGL 112

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

النحو 1

يرشح هذا املقرر كيفية كتابة املقاالت األكادميية عىل املستوى الجامعي،
ويتم الرتكيز عىل كتابة مقدمات وفقرات ختامية ،وكتابة بيان واضح للرسالة
البحثية وقوة صياغة الفقرات ،وسوف يساعد املقرر الطلبة عىل تعلم كيفية
البحث ،والتقييم ،واستخدام واالستشهاد باملصادر وتعلم مجموعة متنوعة
من التقنيات لصياغة الكتابة الخاصة بهم من خالل نشاطني :الكتابة الخاصة
بهم وتحليل كتابات اآلخرين .وسوف يتعلم الطلبة كيفية التلخيص ،وذلك
باستخدام إشارات النقل/الفقرات ،وإعادة الصياغة باستخدام أنواع مختلفة من
املقتبسات وتصحيح األخطاء الشائعة يف الجملة .وتستند كل املواد عىل معايري
الكتابة التي وضعتها جمعية اللغات الحديثة (.)MLA

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل قواعد النحو األساسية وأجزاء
املحادثة ،واملقرر يويل اهتام ًما كب ًريا للتعبري عن الوقت ،والجانب الصويت
ولتطوير فهم الطلبة لكيفية استخدام ذلك بشكل مناسب يف السياق.
ENGL 113
النحو 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يكمل هذا املقرر دراسة مقرر النحو ( ،)1باإلضافة ألنه يتطرق إىل األمناط،
والنفي ،واستخدام محددات وخصائص نحوية رئيسية ألشباه الجمل الفعلية.
ويتم تشجيع الطلبة أيضً ا عىل التمرن عىل صياغة السؤال.

ENGL 151

القراءة املتقدمة
االستيعاب القرائي املتقدم

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 112أو ENGL 124

ENGL 114

الكتابة 1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

الهدف من هذا املقرر هو كتابة الفقرات ،وسيتعلم الطلبة تكوين الجمل والربط

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبجموعة واسعة من النصوص األصلية من
مصادر مختلفة مبا يف ذلك الصحف ومقاالت املجالت ومقتطفات من أعامل
الكتاب الحديثني ،وسوف تختلف النصوص يف الطول والصعوبة ،وقد تم تصميم
املهام لتشمل املهارات املختلفة للطلبة مثل تلخيص الفكرة الرئيسية للنص،
وتدوين املالحظات التفصيلية ،وانتقاد النصوص ،ومقارنة النصوص مع دراسة
امليزات املختلفة التي تجعل النصوص متامسكة ،باإلضافة لإلجابة عىل أسئلة
مشابهة ألسئلة االمتحان.
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ENGL 152

األخالقية والسياسية والجاملية التي أثريت يف املرسحيات والشعر .وسوف
تعطى األولوية للمواضيع ال للرتتيب الزمني بحيث ميكن للطلبة إكتساب
معلومات عن امللك ،والقرابة ،والنوع االجتامعي ،والحب ،والصداقة ،وااللتزام
املتبادل ،واالنتقام ،والتضحية.

حتليل اجلمل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتزويد الطلبة بفهم لطريقة تكوين الكلامت والجمل،
وسوف يتناول القضايا األساسية لتحليل الجملة ،مثل  :أنواع الكلامت ،وشبه
الجملة ،وأقسام شبه الجملة ،وشبه الجملة املطلقة واملحدودة ،والتمييز بني
الشكل والوظيفة .ويتم استخدام الطرق املختلفة للتحليل ،ويتم الرتكيز عىل
القواعد التقليدية للغة وعىل التحليل الوظيفي ،ومن املتوقع أن يتعلم الطلبة
تحليالت مختلفة لجمل تبدو متطابقة بهدف رشح الغموض.

ENGL 157

مقدمة في اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 153

كتابة مقال 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يواصل هذا املقرر ما تم يف مقرر كتابة املقال ( )1وهو يتعامل مبزيد من
التفصيل مع األنواع املختلفة من املقاالت ،بعضها له أهمية مبارشة لعمل
الطلبة يف مقررات أخرى مثل أنواع املقال التحلييل والجديل ،ويعرف هذا املقرر
الطلبة بالتفكري النقدي ويطور مهاراتهم التحليلية .وسوف ميكن هذا املقرر
الطلبة من تعلم كيفية البحث ،وكيفية وضع الخطوط العريضة للمقاالت
وكتابة املقاالت كام سيمكنهم أيضً ا من الحكم عىل مقاالت اآلخرين.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 150أو ENGL 203

ENGL 155

مقدمة في اللغة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو مدخل للدراسة العامة للغة ،ويتناول هذا املقرر أصل وطبيعة
ووظيفة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية فريدة .ويتضمن املقرر مواضيع مثل
اللغة ودورها يف املجتمع ،وكيف يتم تعلمها .ويناقش املقرر الظواهر اللسانية
وصالتها بالتخصصات األخرى مثل الذكاء االصطناعي ،وعلم النفس ،واملجتمع،
والثقافة ،والعقل.
ENGL 156

مقدمة في األدب 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر املرسحيات والقصائد الروائية لشكسبري ،وسوف تشمل
املناقشات الصفية التحليل الدقيق للغة شكسبري ،وثقافته ،ومختلف القضايا

يف هذا املقرر يتعرف الطلبة عىل املفاهيم األساسية لعلم األصوات ،والرصف،
وتكوين الجملة ،وعلم الدالالت ،وكذلك عىل بعض فروع اللغويات األخرى،
مثل اللغويات النفسية ،واللغويات االجتامعية واللغويات التاريخية .وتستخدم
البيانات واألمثلة من عدة اللغات ،وبخاصة اللغتني اإلنجليزية والعربية،
لتوضيح هذه املفاهيم .ويساعد املقرر الطلبة عىل التعامل مع اللغة بطريقة
علمية.
ENGL 158

مقدمة في األدب 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبني هذا املقرر عىل املعارف واملهارات املعتمدة من مقرر  .ENGL156وهو
يستعرض األدب من القرن الثامن عرش حتى الوقت الحارض .وسيتعرف الطلبة
عىل التقاليد الدينية وكيف استجاب لها كل جيل من الكتاب ،وسيساعد املقرر
الطلبة عىل تعلم املناهج النظرية األساسية وغرس بعض املهارات الدراسية
األساسية التي يحتاجون إليها يف برنامج البكالوريوس.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 156أو ENGL 248

ENGL 200

لغة إجنليزية  1لآلداب والشريعة والتربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتمكني الطلبة الذين أنهوا املرحلة الثانوية اإلنجليزية
من تعزيز مهارات التواصل األساسية تحدث ًا وكتابة .ويتم تشجيع الطلبة
ليتمكنوا من تعلم اللغة بشكل مستقل ،وتطبيق مهارات التفكري الناقد تجاه
مجموعة متنوعة من املواضيع املحفزة .وتشمل األنشطة االستامع لحوارات
حقيقية ،واكتساب املفردات ،واملناقشات الجامعية ،وكتابة الفقرات أو
النصوص.
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ENGL 201

لغة إجنليزية  2لآلداب والشريعة والتربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتمكني الطلبة الذين أمتوا مقرر  200 Englishالخاص
باستخدام اللغة اإلنجليزية بشكل فعال ألغراض التواصل ،وهو يوفر الفرصة
للطلبة ملواصلة تطوير مهاراتهم اللغوية يف مجاالت االستامع والتحدث
والقراءة ،والكتابة بطريقة منهجية .ويتم تشجيع الطلبة يف هذا املقرر عىل
تطبيق مهارات التفكري النقدي وأن يصبحوا متعلمني مستقلني للغة .كام يوفر
املقرر أيضً ا التامرين يف النحو واملفردات ،والنطق ،وتدوين املالحظات ،والنقاش
الجامعي ،وإجراء الحوارات ،والعرض التقدميي الشفهي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 200

ومامرسة املهارات الالزمة لكتابة بحث عىل املستوى الجامعي األكادميي يف
فضل عن
مجال دراستهم ،ويؤكد املقرر عىل تطوير مهارات الكتابة األكادمييةً ،
القدرة عىل القراءة والتفكري النقدي .كام يتعلم الطلبة استخدام املكتبة واملوارد
املناسبة عىل االنرتنت إليجاد وتقييم املصادر الخاصة بتطوير ودعم أفكارهم يف
كتابة البحث.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 202

ENGL 208

النقد األدبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

لغة إجنليزية  - 1ما بعد التأسيسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفهوم النقد األديب ،وتاريخ النظريات األدبية ،ووجهات النظر
املختلفة حول دور األدب وعالقته بالحياة واملجتمع ،ويتناول املقرر تاريخ هذه
املحاوالت بد ًءا من أفالطون وحتى الوقت الحارض ،باإلضافة لظهور النظرية
األدبية .كذلك ،يتناول املدارس الرئيسية للنقد ،ويدمج االنتقادات العملية عرب
استخدام النص املشرتك لرتسيخ معرفة السياق األديب.

متطلب/مقرر سابق

اللغة واجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 202

تم تصميم هذا املقرر لتحسني قدرات الطلبة عىل الكتابة األكادميية ،وإعدادهم
للكتابة واملهارات البحثية األكرث تقد ًما يف اللغة اإلنجليزية  .2ويتم الرتكيز عىل متطلب/مقرر سابق
فهم املعلومات من النصوص األصلية .كام يتم تدريس املفردات األكادميية من
 ENGL 158أو ENGL 248
خالل االستدالل والسياق ،وتشجيع بيئة العمل التعاوين ،حيث يتعلم الطلبة
تقديم و قبول التعليقات من زمالؤهم .ويقوم الطلبة طوال الفصل الدرايس
ENGL 209
بإنشاء وتطوير محفظة إلكرتونية.

ENGL 004 OR ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total
for Integrated Core 400 AND ENGL 041 OR ENGL
R002 OR ESL Reading Skills 100 AND ENGL 042
OR ENGL W002 OR APL for Writing Workshop 225
OR TOEFL_ Inst Testing Prog 500 OR Int Eng Lang
Test Syst-IELTS 5.5 OR TOEFL Internet-based Test
061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR Total
for Integrated Core 400 AND ESL Language Use
100 AND ESL Reading Skills 100.

ENGL 203

لغة إجنليزية  - 2ما بعد التأسيسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الكتابة األكادميية املتقدمة التي توفر فرصة للطلبة لتعلم

يهدف هذا املقرر لتزويد الطلبة بنظرة عامة عن الدور الذي تلعبه اللغة يف
نسيج املجتمع عىل املستويني الكيل والجزيئ عىل حد سواء ،وال سيام دور اللغة
يف توحيد الفصائل .ويشمل هذا املقرر موضوعات من علم النفس االجتامعي،
واالتصال ،والرموز ،والرباغامتية ،والتخطيط اللغوي .ويهدف هذا النهج االنتقايئ
لتزويد الطلبة بنظرة شاملة عن اللغة باعتبارها عملية اجتامعية ونتا ًجا
اجتامعيًا .وسوف يتعرف الطلبة عىل العالقة بني األبعاد املنهجية والوظيفية
لدراسة اللغة ،كام يتم تعريض الطلبة للمشاكل والقضايا املتعلقة بالتنوع
اللغوي مع اإلشارة إىل املجتمع القطري.
ENGL 213

اللغة والثقافة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الهدف من هذا املقرر هو دراسة مفهوم اللغة كعامل يف صياغة والحفاظ عىل
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ونقل الثقافة بني املجتمعات ،وتنبع أهمية هذا املقرر من التناقص املطرد
لدور الثقافات املحلية يف ضوء عملية العوملة السائدة ،حيث أن استنزاف اللغة
يقود إىل االستنزاف الثقايف .ويتبنى املقرر نه ًجا متعدد التخصصات ويعتمد
عىل خلفيات متنوعة مثل النظرية اللغوية ،ومنهجية تدريس اللغة والدراسات
اإلعالمية واألدب ما بعد االستعامر يف اللغة اإلنجليزية.
ويؤكد املقرر عىل أهمية الحفاظ عىل اللغة كوسيلة لنقل الرتاث الثقايف
لألقليات ،وتتم االشارة إىل الدعوة إىل تبني اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة
مشرتكة دولية .كذلك ،يتم تدريس دور التعليم ،واإلعالم ،والسياسات اللغوية
كوسيلة للحفاظ عىل الثقافة ،وعرض دراسات الحالة للمجتمعات اللغوية
املختلفة .كام تتم اإلشارة بوجه خاص إىل العامل العريب بشكل عام واملجتمع
القطري عىل وجه الخصوص.
ENGL 216

متطلب/مقرر سابق

الكتابة الفنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم البالغية األساسية التي تساعد الطلبة عىل الكتابة
بشكل محرتف ،وبشكل مناسب وفقًا للجمهور املستهدف ،وضمن مجموعة
متنوعة من السياقات املهنية .وسوف يتعلم الطلبة تخطيط ،وتنظيم ،وتقديم
كتابات األعامل التجارية الفاعلة ،مبا يف ذلك الرسائل الرسمية ،واملذكرات،
واملقرتحات ،والتقارير ،والعروض ،والسري الذاتية .ويتم تشجيع الطلبة عىل
الرتكيز عىل املشاريع الدراسية واملهنية املستقبلية ،من خالل املشاريع التعاونية
والفردية عىل حد سواء ،سوف يتعامل الطلبة مع املشاكل العملية والنظرية
الخاصة بالتواصل يف البيئات املهنية املعقدة يف القرن .21

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 220

متطلب/مقرر سابق
ENGL 153

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالسياقات والنصوص يف األدب األمرييك
بد ًءا من القرن الثامن عرش وحتى القرن العرشين ،وسيبحث املقرر يف النسخ
املختلفة للهوية األمريكية التي تطورت عرب الزمن وذلك من خالل الرسد
النرثي ،والشعر ،والدراما .ويتناول املقرر والت ويتامن وتفاخره بالشخصية
وصول إىل نضال سيلفيا بالث مع ما يعنيه
ً
األمريكية يف “أغنية نفيس” ()1855
أن تكون االمرأة أمريكية ،باإلضافة إىل املوضوعات الرئيسية يف األدب األمرييك،
وسوف تشمل تلك املوضوعات العبودية وإرثها ،وخلق هوية وطنية ،والنوع
االجتامعي يف أمريكا ،وفكرة الحدود والقوطية األمريكية.

 ENGL 158أو ENGL 248

تم تصميم هذا املقرر بهدف تعريف الطلبة عىل تاريخ اللغة اإلنجليزية،
مع الرتكيز عىل أصولها وتطورها يف مجاالت الصوت (حروف العلة والحروف
الساكنة) ،والتهجئة ،وتكوين الجملة .وسوف يغطي املقرر اللغة اإلنجليزية
القدمية ،واللغة اإلنجليزية يف العصور الوسطى واللغة اإلنجليزية يف العصور
الحديثة .كام سيقوم املقرر أيضً ا بتعريف الطلبة باألساليب املستخدمة من قبل
اللغويني لتقيص ووصف وتحليل التغيريات التي تطرأ عىل اللغة.

ENGL 230

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالصوتيات وعلم األصوات العام من
الناحية النظرية ،ويتم تعريف الطلبة بنظرية الصوت والخصائص اللفظية
ألصوات الكالم من وجهات النظر الصوتية ،وسيتطرق الطلبة إىل موضوع
الصوتيات السمعية .ويتم التعامل مع مواضيع مثل تباينات النطق (االختالف
اللفظي) والقواعد الصوتية ،وستتم مناقشة األطر النظرية الرئيسية مثل
الهندسة الصوتية ومواصفاتها ،باإلضافة إىل العنارص األساسية للنظرية املثالية.

متطلب/مقرر سابق

تاريخ اللغة اإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 157أو ENGL 373

علم االصوات و األصوات الكالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

األدب األمريكي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 226

ENGL 233

اللغة و احلاسوب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالعالقة األساسية بني علم اللسانيات،
والحوسبة ،والعلوم املعرفية .ويتم تعريف الطلبة باملفاهيم املتعلقة بالربمجة
اللغوية ،وخاصة النامذج الحسابية املتعلقة ببنية ووظيفة اللغة ،واستخداماتها،
وستتوفر للطلبة أيضً ا فرصة لدراسة املنطق وراء العديد من تطبيقات
الحاسوب التي يستخدمونها مبا يف ذلك التعرف عىل الكالم وتوليد األلفاظ،
وتتم دراسة املشاكل املتعلقة باملعاجم والنحو بشكل متعمق ،كام يتم تسليط
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الضوء عىل صعوبات الربمجة اللغوية .ويتضمن املقرر تطبيقات أخرى مثل
التدقيق اإلماليئ والنحوي ،وتحويل النص إىل كالم والكالم إىل نص ،والتحليل،
والرتجمة اآللية ،وال يتطلب هذا املقرر أي خربة يف مجال الربمجة ولكن معرفة
واحدة أو أكرث من لغات الربمجة سيكون مفيدًا .وهذا املقرر مناسب لطلبة
فضل عن طلبة
اللسانيات الذين يهدفون إىل إثراء خلفياتهم يف مجال الحوسبةً ،
علوم الحاسوب الذين يحاولون فهم الربمجة اللغوية عىل نحو أكرث عمقًا .كام
ميكن للمقرر أن يجذب اهتامم الطلبة الذين يهتمون مبوضوع تعليم اللغة
مبساعدة الحاسوب ( ،)CALLوالذكاء االصطناعي (.)AI

اللغة و النوع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل تأثري الحياة االجتامعية للمرأة والرجل مع أساليب اللغة،
وكيفية تشكيلها ،وتعلمها واستخدامها ،وكيفية التحدث مع الجنس اآلخر وج ًها
لوجه ،وكيف نقرأ ونكتب ،وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها الفروق بني
الجنسني (النوع االجتامعي) يف األشكال اللغوية ،وأمناط التواصل غري اللفظي
وأساليب التخاطب ،ويتناول املقرر أيضً ا طرق تأثري النوع االجتامعي عىل البنني
والبنات وهم يتعلمون الكالم .ويتم النظر يف هذه القضايا من حيث الرؤى النظرية
والتاريخية .ويتم الرجوع إىل دراسات يف علم اللغة وخاصة علم اللغة االجتامعي،
وعلم اإلنسان “األنرثوبولوجيا” ،وعلم االجتامع ،وعلم النفس ودراسات املرأة.

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل املستويات العملية والوصفية لنظام
الصوت باللغة اإلنجليزية وبلغات أخرى .وفيام يتعلق بالصوتيات ،يغطي هذا
املقرر كيفية استخدام اإلنسان للجهاز اللفظي يف إنتاج األصوات باللغة اإلنجليزية،
ويتم تصنيف الحروف الساكنة واملتحركة وفقًا لطريقة نطقها ،و يتم تعليم الطلبة
األساليب الصوتية ،ويوىل هذا املقرر اهتام ًما للمشاكل التي يواجهها املتحدثني
باللغة العربية فيام يتعلق باتقان النطق باللغة اإلنجليزية .أما بخصوص علم
األصوات ،يدرس الطلبة األصوات الهامة يف اللغات والعمليات الفونولوجية التي
يتأثر بها نطق هذه األصوات عندما يتم نطقها بالتسلسل مع األصوات األخرى -
واالختالفات الال فونولوجية .كام يتضمن املقرر دروس عن حروف العلة والحروف
الساكنة ،وسوف يتناول املقرر توزيع األصوات وبناء املقاطع ،وتفخيم الحروف.

الكتابة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل أسس كتابة املقال باللغة اإلنجليزية،

اللغة اإلجنليزية للتواصل 1

يوفر هذا املقرر فرصة للطلبة ملواصلة إجادة اللغة اإلنجليزية ولكن مع إيالء
اهتامم كبري ملهارات القراءة والكتابة ،وتشمل القراءة مجموعة متنوعة من
املواد من النصوص األصيلة بحيث يتم تطوير التفكري النقدي ،واسرتاتيجيات
القراءة ،والطالقة اللغوية .ويتم دمج مهارات الكتابة بأنواعها ،سواء الرسمية
وغري الرسمية ،يف الكتابة حتى يصبح الطلبة عىل دراية وإطالع بالنصوص
املطلوبة للدراسة الجامعية والتخصصات الرئيسية املختلفة .ويتم توسيع
استخدام املفردات ،والنحو واالستامع والتحدث من خالل األنشطة التكاملية،
باستخدام اسرتاتيجيات تفاعلية وتعاونية ،وكذلك أدوات التواصل القامئة عىل
التكنولوجيا .وقد صممت جميع الصفوف لتحقيق مبادئ التعلم واملامرسات
املتمحورة حول الطالب.

متطلب/مقرر سابق

ENGL 246

ENGL 249

ENGL 250

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 234

الصوتيات وعلم األصوات في اللغة االجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

وسوف يتعلم الطلبة وميارسون كيفية صياغة وكتابة جمل ناجحة ،وكيف ينظمون
هذه الجمل يف فقرات متامسكة .وسوف تتضمن النشاطات الصفية للطلبة عملية
الكتابة ،مبا يف ذلك الجانب اإلبداعي ،وكيفية تطوير موضوع محدد ،وإضافة
التفاصيل ذات الصلة ،وكتابة وتحرير الفقرات .وسوف يشارك الطلبة يف األنشطة
بهدف تعلم مجموعة من تقنيات الكتابة ،وتحفيز مهارات التفكري النقدي.

 ENGL 111أو  ENGL 203TOEFL_Inst Testing Prog 500أو
 Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5أو TOEFL Computer-
 based Test 173أ TOEFL Internet-based Test 061

ENGL 251

اللغة اإلجنليزية للتواصل 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر تكمييل ملقرر  ،English 250وهو مقرر املهارات املتقدمة
للتواصل باللغة اإلنجليزية ،مع تركيز رئييس عىل القراءة والكتابة .وهو يزود
الطلبة بفرصة تعلم ومامرسة مستوى أعىل من مهارات القراءة والكتابة
إلعدادهم لكل من متطلبات الكلية ومتطلبات العمل يف املستقبل ،ويتم
تعريفهم عىل مناذج أكادميية أصيلة ومتنوعة ،ويبلغ املقرر ذروته بكتابة الطلبة
لورقة البحث .ويف هذا املقرر يكتسب الطلبة مهارات تعلم القراءة والكتابة
الوظيفية ،واالعرتاف باملصادر األكادميية واحرتام امللكية الفكرية عند القيام
باملهام األكادميية .ويتم تعلم املفردات ،وقوعد النحو ،واالستامع والتحدث
من خالل أنشطة شاملة باستخدام جلسات تفاعلية مبا يف ذلك املناقشات،
واستخدام التكنولوجيا .وقد صممت جميع الصفوف لتحقيق مبادئ التعلم
واملامرسات املتمحورة حول الطالب.
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البعض اآلخر؟ وتشمل املوضوعات التباين االجتامعي اللغوي ،والكياسة ،وبناء
الهوية االجتامعية ،واالتصال اللغوي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 250

متطلب/مقرر سابق

ENGL 301

 ENGL 157أو ENGL 373

علم النحو في اللغة اإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 304

يتناول هذا املقرر نظرية بناء الجملة يف اللغة وأساليب التحليل النحوي.
ويبدأ بالنظر يف املفاهيم اللغوية النظرية األساسية حول شكل اللغة واملفاهيم
النحوية العامة ،وتحديد وتصنيف الوحدات النحوية :الكلامت ،والعبارات
والفقرات .وبطبيعة الحال يتطرق أيضً ا ملفهوم الجملة ،وكيف يتم تشكيلها،
ووظيفتها واختبارها .كام يقوم املقرر بفحص العمليات النحوية الرئيسية،
وتكون املحارضات واملناقشات والعروض التقدميية والتامرين هي األساليب
الرئيسية للتعلم يف هذا املقرر.

شكسبير
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة باملرسحيات والقصائد الروائية الخاصة مبسار شكسبري
املهني ككاتب درامي رئييس لـ “رجال اللورد تشامربلني” ،ويف وقت الحق،
“رجال امللك” .وسوف تشمل املناقشات الصفية التحليل الدقيق للغة شكسبري،
وثقافته ،ومختلف القضايا األخالقية والسياسية والجاملية التي أثريت يف
مرسحياته وشعره .ويعتمد الصف الدرايس عىل النهج املواضيعي عوضً ا عن
الرتتيب الزمني للقراءة ،بحيث ميكن الطلبة من معرفة معلومات عن امللك
والقرابة ،والنوع االجتامعي ،والحب ،والصداقة ،وااللتزام املتبادل .كذلك،
يناقش الصف الدرايس مواضيع تتعلق باالستبداد الداخيل ،والسيايس ،واالنتقام
والتضحية.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 302

األدب املقارن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

األدب املقارن هو دراسة نقدية لألدب تتعامل مع أنواع اآلداب املختلفة يف
املنشأ الثقايف أو اللغوي أو الوطني ،ويهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل
فضل عن آخرالتطورات يف هذا املجال ،باإلضافة إىل تعزيز
النظرية واملامرسة ً
قدراتهم من خالل مناقشة التطورات الجديدة يف النظرية النقدية .وميكن هذا
املقرر الطلبة من نقل املهارات التي تعلموها يف األدب اإلنجليزي واألمرييك إىل
اآلداب األخرى ،وبشكل خاص األدب العريب.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 303

علم اللغة االجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتيح هذا املقرر الفرصة للطلبة لدراسة اللغة يف سياقها االجتامعي ،مع الرتكيز
عىل االستخدامات .وهو يجيب عىل عدد من األسئلة املتعلقة باللغة واملجتمع،
مبا يف ذلك ما ييل  :أ) من الذي يستخدم أشكال و/أو أصناف لغوية مختلفة؟
ب) مع ماذا يستخدمونها؟ ج) ملاذا “تهيمن” بعض األشكال أو اللغات عىل

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 305

اكتساب اللغة األولى
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 157

ENGL 306

أدب القرون الوسطى
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا امل ُقرر األعامل الدينية الرئيسية من فرتة القرون الوسطى (حوايل القرن
 ،) 15 -12وكذلك الخلفية التاريخية الالزمة  -كاملعلومات الدينية واالجتامعية
والثقافية -ملثل هذه األعامل .ويتم الرتكيز عىل النوع الشعري كأسطورة امللك
آرثر ،وتشورس ،مع إشارة رسيعة ألنواع أخرى مثل دراما األخالق وأدب الرحالت
(رحالت ماندفيل ) .النصوص املختارة للدراسة ستكون من الرتجمة الحديثة.
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 307

ENGL 314

من العصر االغسطسي إلى الرومانسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

علم اللغة النفسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا امل ُقرر دراسة اللغة وعالقتها بالعقل ،وهو يغطي املجاالت الرئيسية يوفر هذا املقرر دراسة لألدب اإلنجليزي من استعادة تشارلز الثاين عرش إنجلرتا
لهذا الحقل الفرعي :مثل تطور اللغة ،وأصولها وطبيعة العقل كوسيلة للتحدث .يف  1660وتنتهي مع تويل امللكة فيكتوريا العرش يف عام  .1837وكانت هذه
ويتناول هذا املقرر الطرق التي يتم تنظيم فيها أنواع مختلفة من األدلة لدعم الفرتة قد شهدت بدايات الوعي التنويري ،وتوسع اإلمرباطورية الربيطانية،
النامذج العقلية املختلفة لكيفية متثيل البيانات اللغوية ومعالجتها .ويتم تناول والثورات التي رسخت النظام السيايس الحديث .وسيتم التأكيد عىل االنتقال
من التعبري الساخر إىل االستقراء املتعمق ،والتطور التاريخي والثقايف من
أدلة اللغة والعقل فيام يتعلق بتنظيم وبناء اللغة ،ووظيفتها ،وأقسامها.
“األوغسطية التقليدية الحديثة “ إىل “الرومانسية “.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 308

ENGL 319

من عصر النهضة الى االصالح
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

علم الداللة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل أدب التغيري يف القرن السابع عرش ،من املرسح اإلنفعايل
ألمثال بن جونسون ،وتوماس ميدلتون إىل كتابات النرث الثورية ألمثال جون
ميلتون ومن النساء أمثال أفرا بيهن .ويأخذنا النصف األول من هذا املقرر إىل
فرتة الثالثينيات من القرن  ،16ويركز النصف الثاين عىل فرتة الثورة وإستعادة
الحكم ،وسوف يشمل نظرات يف الجدل الديني ،واملنشورات السياسية وتاريخ
لندن الحديثة.

الهدف من هذا املقرر هو دراسة طبيعة ونطاق علم دالالت األلفاظ .وسيتم
االهتامم مبواضيع مثل السياق ،واملراجع ،وعلم دالالت األلفاظ والنحو ،ومعاىن
الكلامت املنطوقة ،وعلم دالالت األلفاظ واملنطق .وسوف يتم تناول معظم
النصوص يف شكل مناقشة مبدأ عام ينطبق عىل بعض النصوص ،يليها عدد من
التدريبات .وسيتم توضيح النقاط بأمثلة من اللغتني اإلنجليزية والعربية.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 309

ENGL 324

اكتساب اللغة الثانية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل الخطوط العريضة ويناقش الجوانب النظرية والتجريبية
الخاصة بتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،ويناقش بعض االعتبارات األساسية
لطبيعة اللغة وتعلم اللغة .وتتم دراسة األفكار والبحوث يف إطار اكتساب اللغة
االنجليزية كلغة ثانية ،كام تتم تغطية جوانب أخرى من اللغة االنجليزية كلغة
ثانية ،ومناقشتها من أجل مواصلة املساهمة يف تعلم اللغة األجنبية.

االدب الفكتوري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يدرس هذا املقرر اإلنتاج األديب يف العرص الفيكتوري ،وتتم مناقشة الخلفية
الثقافية والفكرية العامة للمرحلة الفيكتورية لفهم التغريات االجتامعية
والسياسية الرسيعة مثل الثورة الصناعية ،والتحرض ،واإلصالح السيايس ،وصعود
الطبقة الوسطى والتقدم العلمي ،واإلنتاج الضخم ،والتحول إىل الحداثة،
وعدد من التغيريات األخرى .بشكل عام ،يتناول املقرر األدب يف سياقه األديب
والتاريخي املتمثلة يف النصف الثاين من القرن .19
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 ENGL 158أو ENGL 248

املأساة اليونانية والدراسة الشعرية ألرسطو ،كذلك يتناول مراحل تطور وارتقاء
الدراما االنجليزية األكرث أهمية .وسوف يدرس الطلبة كيف تعكس املرسحيات
املراحل املختلفة للمجتمع وستتمثل املوضوعات الرئيسية ملناقشة اإلنسان
واملصري ،وكذلك اإلنسان واملجتمع.

ENGL 326

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

الشعر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 158أو ENGL 248

يتناول هذا املقرر التعريف بالرشوط األساسية الالزمة لتحليل الشعر ،ويدرس
الطلبة الشعر املكتوب باللغة اإلنجليزية يف إنجلرتا وأيرلندا والواليات املتحدة
األمريكية والخارج ،من العصور الوسطى وعرب الفرتة الرومانسية ،وحتى الوقت
الحايل .ويشمل مناقشة عدد من األنواع الشعرية والتأثريات التي تحدث عند إلتقاء
الشعر مع األنواع األدبية األخرى .ويتم تحليل املواطن الفنية كاللوحات لضامن
التنافسية ،ويتعمق املقرر يف القصائد ضمن سياقاتها االجتامعية والتاريخية ،ويقدم
تحليالت مبتكرة ،كام يقدم ملحة عامة عن النهج الفلسفي الحايل.

متطلب/مقرر سابق

 158 ENGLأو 248 ENGL

ENGL 327

القصة القصيرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتعريف الطلبة عىل القصة القصرية وأنواعها املختلفة،
ويتم اختيار النصوص من أعامل معروفة ملؤلفني أمريكني وإنجليز  ،تختلف
يف الطول ،والفكرة ،واألسلوب الفني .ويتم تطبيق القراءة والتحليل املتعمق
للقصص بهدف تعزيز معرفة وخربات الطلبة ،ومهاراتهم يف نقد النص النرثي
الخيايل ،وتتضمن مكونات املقرر العنارص األدبية للقصة القصرية ،وموجز لتاريخ
القصة القصرية ،وكتابة املقاالت التحليلية .ويطلب من الطلبة قراءة النصوص
األصلية بشكل كامل تقريبًا من  18إىل  20قصة وتطبيق التفكري النقدي
يف الدراسة واملناقشات ،وينبغي أن تتضمن املجموعة اختيارات متنوعة من
القصص القصرية.

متطلب/مقرر سابق

حتليل اخلطاب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 158أو ENGL 248

تحليل الخطاب هو دراسة الستخدامات اللغة املنطوقة أو املكتوبة التي تحدث
بشكل طبيعي ،يف حني أن الكثري من علم اللسانيات يركز عىل البنية اللغوية
املجردة ،سوف يركز هذا املقرر عىل األشياء التي نفعلها باللغة ،مبا يف ذلك
رواية القصص ،وإجراء املحادثات ،وأشكال التفاعل ألنواع معينة من اللقاءات
االجتامعية (مثل املحاكامت ،وتشاور املريض مع الطبيب ،والتفاعل الصفي،
والربنامج الحواري اإلذاعي).

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 328

الدراما
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ENGL 330

يطلع هذا املقرر الطلبة عىل أنواع الدراما وخصائصها األساسية ،بد ًءا من منوذج

ENGL 332

الرواية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل الروايات اإلنجليزية كنوع أديب،
ويستكشف ليس فقط العنارص املختلفة التي تشكل الرواية (الحبكة،
والتوصيف ،والوقت ،والصوت أو املنظور الرسدي ،وتقنيات الرسد ،والفكرة..
إلخ) ،ولكن أيضً ا التطور التاريخي والسياقات الثقافية واملوضوعية للرواية.
ويقوم الطلبة أيضً ا بدراسة الجانب املعنوي واألخالقي التي تم طرحها يف
الروايات من قبل الروائيني الكبار .وبعد تقديم الروايات اإلنجليزية وتطورها،
يركز املقرر عىل حقبة الروايات اإلنجليزية الكبرية ،ال سيام يف القرنني التاسع
عرش والعرشين ،ويوفر للطلبة قراءة متعمقة للروايات املختارة ،وعند
استكشاف قصص هذه الكتب من خالل عيون رواة القصص ،سوف نتعلم
املزيد عن كل من القصص نفسها و “وجهة نظر الرواة أنفسهم ،أو ببساطة
العدسة التي يرون العامل من خاللها”.
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متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 370

ENGL 390

علم اللسانيات االجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

األدب األمريكي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل للغة ودراستها يف سياقها االجتامعي ،مع الرتكيز عىل
ً
يوفر املقرر
االستخدامات ومستخدمي اللغة ،وتشمل املواضيع :الطبقة االجتامعية ،أو
العرق ،أو الجنس ،واملواقف اللغوية ،وثنائية اللغة ،واالتصال واللغة ،واللهجات.

مدخل إلى علم اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة باملواضيع واألفكار الرئيسية يف األدب
األمرييك وكذلك بكبار املؤلفني األمريكيني ،وسوف تشمل القضايا التي يتم
ENGL 400
التعامل معها قضية العبودية ،وفكرة الحدود وتطور الهوية الوطنية ،ويتم
تناول أمثلة الشعر والنرث يف القرنني  19و  20من مؤلفني مثل ديكنسون ،توين ،األدب النسوي
هوثورن ،إدجار اآلن بو ،فيتزجريالد ،ويتامن ،وميلفيل.
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يقدم هذا املقرر دراسة استقصائية للكتابات النسائية الرئيسية من فرتة العصور
الوسطى حتى القرن العرشين ،وينطوي أيضً ا عىل مناقشة ودراسة املوضوعات
متطلب/مقرر سابق
النسوية ،وتشمل قضايا مثل صورة الذات عند املرأة وتحقيق ذاتها ،وتعريفات
 ENGL 248أو  ENGL 215أو ENGL 156
الهوية األنثوية ،وتحدي النظام الذكوري والثقافة التقليدية ،ودور النوع االجتامعي
يف إنتاج األدب ،والخصائص األدبية لكتابات املرأة ،وظهور النقد النسوي.
ENGL 373

يتناول املقرر مستويات التحليل اللغوي :الصوتيات ،علم األصوات ،الرصف،
وتكوين الجملة ،وعلم دالالت األلفاظ .وتستخدم بيانات العديد من اللغات
لتعريف الطلبة عىل طرق التحليل يف علم األصوات والتشكل ،ولكن يتم
استخدام اللغة اإلنجليزية لتجسيد التحليالت والفرضيات النحوية ،وداللية
املفاهيم .وتساعد التامرين املكثفة الطلبة عىل فهم املفاهيم النظرية وتعلم
كيفية التعامل مع اللغة بطريقة علمية.
ENGL 375

الشعر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 401

علوم الكالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا مقرر شامل يعلم املواد األساسية للمجاالت الثالثة لعلم الكالم :التحدث،
واالستامع ،وفهم الكالم .ويبدأ املقرر بوحدة تتعلق باألبحاث الخاصة باملهارات
األساسية ،والتقنيات ،واإلحصاءات األساسية .ثم ينتقل إىل وحدة التحدث ،التي
تتناول رشح وظائف الكالم .ويوفر هذا املقرر للطلبة الخربات الالزمة للعمل يف
املختربات املتخصصة ،أو للرشوع يف مقرر رئييس شامل يف علوم الكالم.

هذا املقرر له هدفان :تعريف الطلبة بالرشوط األساسية املطلوبة لتحليل

الشعر وتعريفهم بالشعر املكتوب باللغة اإلنجليزية من القرون الوسطى وحتى متطلب/مقرر سابق
ENGL 216

الفرتة الرومانسية .ويتضمن املقرر مناقشات ألنواع الشعر ،مثل األغنية الشعبية
واألدبية ،والنرث الغنايئ ،والسوناتة “قصيدة تتألف من  14بيت” والهجاء
والقصيدة الغنائية.
ENGL 402

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 248أو ENGL 156

النص والفيلم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر دراسة متخصصة يف األدب واألفالم ،وهو يتناول العالقات
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يف سياق الكلمة والصورة ،والفن ،ونظريات التكيف واالتجاهات النظرية يف
العلوم اإلنسانية ،ومشكلة تحويل النصوص إىل صور تتحرك .وهناك مقدمة
نظرية ملسائل التمثيل وقضايا الرمزية ،ويبحث املقرر االسرتاتيجيات املختلفة
للتكيف والتحول الرسدي ،والخيارات املتاحة لصناعة األفالم.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 403

أساليب البحث امليداني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعطي هذا املقرر خربة مبارشة للطلبة يف العمل امليداين والتدريب اللغوي ،مبا
يف ذلك أرشفة البيانات ،وتجهيز البيانات ،والتحليل اللغوي للغة غري العربية.
ويغطي املقرر تقنيات البحث األساسية يف شكل جلسات االستنباط يف الصف
مع مستشار اللغة الذي يحمل جنسية اللغة األصلية للدراسة ،ويتم تحديد
وتحليل الهياكل الصوتية ،والنحوية ،أو دالالت األلفاظ من قبل الطلبة يف ورقة
البحث التي تقدم يف نهاية املقرر.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 404

احلداثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتعريف الطلبة عىل الشعر والنرث الحديث ،ويتناول
املقرر مفهوم الحداثة يف شكل أديب له صلة بالسياق التاريخي والتحليل
الرسمي .ويأخذ املقرر منظور دويل ،مام يعكس كونيته الخاصة يف الحداثة.
وذلك بد ًءا من أنواع الشعر املختلفة يف القرن التاسع عرش ،ويتيح املقرر
للطلبة تتبع الثورات يف التعبري الشعري طوال القرن العرشين ،وكيف تعكس
األيديولوجيات املتغرية لتلك الفرتة.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 406

ما بعد احلداثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل فرتة ما بعد الحداثة ونقادها ،مع الرتكيز عىل
ً
يوفر هذا املقرر

الروايات واألفالم .كام يتضمن تعلم املفاهيم والتقنيات املنترشة يف الروايات
واألفالم ،وإظهار آثارها البالغية والبرصية .وسيشمل املقرر مناقشة عدد
من املفاهيم األدبية مثل التداخل النيص ،وما وراء الخيال ،والفعل املنعكس
الذايت ،واملحاكاة الساخرة ،واملعارضة األدبية .ويتناول أيضً ا كيفية تتبع مفاهيم
وتقنيات ما بعد الحداثة يف التخصصات األخرى مثل الهندسة املعامرية،
والفنون البرصية ،واألفالم ،واالبتكارات التكنولوجية.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 408

أدب ما بعد االستعمار
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر تعريفًا واض ًحا ألدب ما بعد االستعامر ورسدًا تاريخ ًيا لتطوره،
ويقوم بتطبيق هذا األسلوب من التحليل عىل أعامل مختارة من األدب
االستعامري وأدب مرحلة ما بعد االستعامر .ويهدف املقرر إىل تعريف الطلبة
بالتحول من التاريخ إىل الجغرافيا ،والذي يركز بدوره عىل مسألة السلطة
والهيمنة والتمثيل ،ويشمل أيضً ا املقارنة بني أنواع مختلفة من الفنون.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 423

ندوة في علم اللغة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطلبة الفرصة لقراءة ومناقشة املقاالت والبحوث األولية
بشكل تفصييل ،وذلك حول موضوع جديد مل تتم مناقشته يف مقررات
اللغويات األخرى .وسوف يختار األستاذ املوضوع .وسيقوم الطلبة بقراءة
ومناقشة املواد املتعلقة باملوضوع الذي تم اختياره من قبل األستاذ ،وسوف
يستند تقييم الطلبة عىل تقاريرهم األساسية للامدة ومستوى مشاركتهم يف
مناقشات املقرر.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 424

الدراما احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تحليل املرسحيات الحديثة من أواخر  19والقرن  ،20وتتم
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دراسة النصوص املختارة من الدراما األوروبية ليس فقط لسامتها الجاملية ولكن
أيضً ا ملا تحويه من عنارص االبتكار ،وأيضً ا مناقشة أهم أزمات هذه الفرتة وهي
انهيار التقاليد التي تحدد األفراد وعالقاتهم باملجتمع والثقافة ،وتوضح الدراما
الحديثة خيبة األمل الفردية مع امل ُثل العليا واملعنى التاريخي لذلك .وبالتايل يتم
النظر فيام تقدمه الدراما عىل وجه الخصوص يف الحارض واملستقبل.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

ENGL 425

مواضيع في اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 157أو ENGL 373

ENGL 426

أدب األطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الهدف من هذا املقرر هو تعريف الطلبة عىل مجموعة واسعة من أدب
األطفال ،مبا يف ذلك الشعر ،واملرسحيات ،والكتب املصورة والنرث .وينظر املقرر
يف أصول أدب األطفال يف القصص الخيالية ،والتقاليد الشعبية واإليقاعات
املنطوقة ألغاين األطفال .سيقوم الطلبة بدراسة املناهج املختلفة لعلم النفس،
والثقافة والتنمية الفردية املوجودة يف أدب األطفال.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

مواضيع في األدب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الهدف من هذا املقرر هو تعريف الطلبة عىل االتجاهات الجديدة أو الخاصة
يف املجال األديب ،وسيكون لدى الطلبة الفرصة ملتابعة املوضوعات ذات الصلة
بإهتامماتهم األكادميية التي ال يتم تقدميها يف املقررات العادية يف الربنامج .عىل
الرغم من أنه يتم تقديم هذه املقرر تحت باب “مواضيع يف األدب” ،إال إنه
يتم مناقشة موضوع محدد يف كل مرة يتم تدريسه.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 158أو ENGL 248

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالقضايا الخاصة و/أو االتجاهات الجديدة
يف دراسة اللغة عىل املستويني الرسمي والوظيفي .وهذا هو املقصود مبواكبة
التطورات الجديدة يف مجال علم اللسانيات دون الحاجة إىل تغيري أو تعديل خطة
الدراسة ،ومن املفرتض أيضً ا أن يوفر هذا املقرر للطلبة فرصة ملتابعة املوضوعات
ذات الصلة بإهتامماتهم األكادميية .ويتبنى هذا املقرر نه ًجا متعمقًا حيث يتم
تقديم املعلومات وعرض القضية ومناقشتها بشكل مامثل للمقررات األخرى
يف الربنامج .عىل الرغم من أنه يتم تقديم هذا املقرر تحت عنوان “قضايا علم
اللسانيات” ،فهناك موضوع محدد تتم مناقشته يف كل مرة .ويوفر األستاذ األساس
املنطقي الختيار موضوع معني ،وأهميته بالنسبة للربنامج وإلهتاممات الطلبة.
وتتم مراجعة مجموعة من املواضيع املقرتحة سنويًا من قبل القسم ،وعندما تتم
املوافقة عىل املوضوع إلدراجه يف الدورات التدريبية ،يتعني عىل األستاذ أن يقدم
وصفًا كاملً للمقرر كام هو الحال مع املقررات األخرى يف الربنامج.

متطلب/مقرر سابق

ENGL 428

ENGL 441

التركيب النحوي في اللغة اإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل األقسام والرتاكيب األساسية لبناء
الجملة اإلنجليزية ،ويستعرض املقرر تشكيل الكلامت ،ولكن يركز عىل تراكيب
العبارات والجمل .كذلك ،يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل طرق
التحليل النحوية ويوفر لهم متارين عملية واسعة الستيعاب املفاهيم النظرية
وتعلم كيفية التعامل مع النظم النحوية للغة اإلنجليزية بطريقة علمية.

متطلب/مقرر سابق

 ENGL 373أو ENGL 310

ENGL 442

مقرر الدراسات العليا (املهارات املتكاملة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر مقدمة يف تحليل النصوص املنطوقة واملكتوبة وعالقتها بالسياق،
ويتم تشجيع الطلبة عىل جمع وتدوين وتحليل مالمح األحاديث واملحارضات،
والتفسريات ،واملقابالت ،واملستندات ،و أنواع أخرى من النصوص املكتوبة واملنطوقة
أثناء قراءة ومناقشة املفاهيم النظرية األساسية يف استخدام اللغة اإلنجليزية،
وتحديد خصائص الرتابط ،واملشاركة ،والبناء ،واإليقاع ،وعلم العروض وغريها.

ENGL 444

ندوة في اللغة وعلم اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يتيح للطلبة التخصص يف إحدى مجاالت الدراسة :اللغة وعلم
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اللسانيات .ويقدم التدريب املشرتك يف تصحيح وعرض البيانات لورقة البحث،
مع دراسة الطلبة للنامذج واستكاملهم للتدريبات .و الجزء األخري من املقرر
يأخذ شكل مجموعات تعليمية ،والعروض التقدميية ،وفقًا للتخصص.

ENGL 449

متطلب/مقرر سابق

يأخذ الطلبة هذا املقرر يف الفصل الدرايس األول أو الثاين من سنة التخرج يف
برنامج  .DELLويف هذا املقرر ،يرشع الطلبة يف مرشوع بحثي تحت إرشاف
أساتذتهم .ولتعزيز مهارات التعاون بينهم ،ميكن ألكرث من طالب العمل م ًعا
يف مرشوع واحد ،وعىل الرغم من إعطاء الطلبة الحرية يف اختيار مرشوع
جامعي أو فردي ،إال أن موافقة وتوجيهات املدربني مطلوبة .وعىل وجه
التحديد ،يفرتض يف مرشوع التخرج أن يعكس املهارات والتدريباب التي تتم
يف برنامج  .DELLومن املفرتض أن يعكس أداء الطلبة ،باإلضافة إىل الكتابة
املهنية ومهارات العروض التقدميية ،القدرة عىل إجراء بحوث منهجية موجهة
نحو هدف محدد .عىل وجه التحديد ،يتم تسليط الضوء عىل مسألة بحثية،
والهدف ،واملنهجية ،والتحليل النقدي للنتائج.

مقرر الدراسات العليا (املهارات املتكاملة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 373أو ENGL 310

ENGL 445

مواضيع في علم اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر معلومات عن بعض املجاالت يف علم اللسانيات التي تقع
خارج املجاالت األساسية للهياكل اللغوية ،وتشمل هذه اللسانيات التاريخية:
تاريخ اللغة والتغيري ،ومقارنة اللغات ،وعلم اللسانيات االجتامعية :اختالفات
اللغة واالتصال اللغوي ،وعلم اللسانيات الحاسوبية :أجهزة الحاسب اآليل
وتحليل اللغة ،والرتجمة .وقد يتعامل مع التطورات األخرية يف النظرية اللغوية
والقضايا األكرث تقد ًما يف التحليل اللغوي.

 ENGL 375أو ENGL 318

متطلب/مقرر سابق

ENGL 451

متطلب/مقرر سابق

الدراما احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 ENGL 373أو ENGL 310

ENGL 446

علم دالالت األلفاظ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل الدراما بد ًءا من القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،ويتم
دراسة النصوص املختارة األوروبية ،واإلنجليزية ،والدراما األمريكية ليس فقط
لسامتها الجاملية ولكن أيضً ا ألنها توضح األزمات الثقافية .وأهم هذه األزمات
هو انهيار التقاليد التي تحدد األفراد وعالقاتهم مع املجتمع والثقافة .وتوضح
الدراما الحديثة خيبة األمل الفردية مع امل ُثل العليا واملعاىن التاريخية لذلك.

الهدف من هذا املقرر هو دراسة طبيعة ونطاق دالالت األلفاظ ،وسيوىل املقرر
اهتام ًما ملواضيع مثل السياق ،واملرجعية والداللة ،والداللة املعجمية :املجاالت
والتجميع ،والعالقات املنطقية ،وعلم دالالت األلفاظ والنحو ،ومعنى األلفاظ
وعلم دالالت األلفاظ واملنطق .وسوف يتم التعامل مع النصوص يف شكل
مناقشة املبادئ العامة املطبقة عىل بعض البيانات ،يليها عدد من التدريبات.

 ENGL 377أو ENGL 313

متطلب/مقرر سابق

ENGL 453

 ENGL 373أو ENGL 310

ENGL 448

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

دراسات يتم ترتيبها مع األستاذ لتمكني الطالب من التعويض عن عدم كفاية
عدد الساعات الدراسية املعتمدة واملطلوبة للتخرج.

متطلب/مقرر سابق

تاريخ األدب اإلجنليزي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر التطورات يف األدب اإلنجليزي حتى العرص الحديث،
ويتعلق مبختلف االتجاهات والحركات يف األدب اإلنجليزي ضمن السياقات
االجتامعية والثقافية .ويوفر هذا املقرر مجموعة واسعة من املعلومات
األساسية الهامة والتاريخية ذات الصلة بدراسات األدب اإلنجليزي.
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ENGL 490

شكسبير
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

EPSY 201

مدخل الى علم النفس
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الهدف األكرب من هذا املقرر هو قراءة مرسحيات شكسبري من أجل معالجة
املسائل النظرية والعملية ،وذلك ضمن الحوار مع ولكن ليس مقيدًا بآفاق
عامل شكسبري .ويتم تعريف الطلبة مبرسحيات شكسبري الغامضة ،وباستخدام
النقد املعارص ،يبني هذا املقرر كيف وملاذا تنترش مسألة الرش يف جميع أعامل
شكسبري .فاليوجد كاتب تفوق عىل شكسبري يف التقاط جوهر الرش .واألرشار يف
روايات شكسبري ،مثل ياغو يف مرسحية عطيل ،وإدموند يف امللك لري ،وماكبث
رشا يعيشون معركة بني الخري
وكلوديوس يف مرسحية هاملت ميتازون بكونهم ب ً
والرش .ومحاولة اإلجابة عىل “مسألة الرش يف كتابات شكسبري” توفر فرصة
للدخول يف قلب الحالة اإلنسانية.
وتتم دراسة املرسحيات عىل أساس كونها نصوص لألداء املرسحي ،خاصة وقد
تم تقديم العديد منهم عىل شاشة السينام .ويهدف املقرر لتقديم تحليل
مبتكر ومتعدد التخصصات ألعامل شكسبري وكذلك ملحة عامة عن النهج
الفلسفية الحالية .أخ ًريا ،يتناول املقرر أهمية التفكري بأسلوب شكسبري اآلن.
وبالتايل يأخذ يف االعتبار ما ميكن لشكسبري تقدميه للحارض واملستقبل وكيف
أن ماضينا ال يزال يوفر املعلومات لحارضنا والعكس بالعكس .ويشمل املقرر
مرسحيات ماكبث ،وعطيل ،وهاملت ،وامللك لري ،باإلضافة لقراءات يف النقد
الشكسبريي ويف النظرية املعارصة.

علم النفس اال جتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

علم النفس االجتامعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تتأثر فيها أفكار
ومشاعر وسلوكيات األشخاص من خالل مشاعر حقيقية أو متوهمة لألشخاص
اآلخرين .وسريكز هذا املقرر عىل ثالث مجاالت رئيسية هي( :أ) التفكري يف
الذات و اآلخرين ،و (ب) تقييم األشخاص و العالقات ،و (ج) التفاعل مع
األشخاص اآلخرين .وينطوي التفكري يف الذات ،وتقييم األشخاص والعالقات عىل
املواقف ،وتغري املواقف والتحيز ،واإلنجذاب بني األشخاص ،وقوة العالقات بني
األشخاص واملجموعات.

متطلب/مقرر سابق

FINA 114

ENGL 248

ENGL 499

مشروع تخرج (املهارات املتكاملة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يأخذ الطلبة هذا املقرر يف الفصل الدرايس األول أو الثاين من سنة التخرج يف
برنامج  .DELLيف هذا املقرر ،يرشع الطلبة يف مرشوع بحثي تحت إرشاف
أساتذتهم ،ولتعزيز مهارات التعاون بينهم ،ميكن ألكرث من طالب العمل م ًعا يف
مرشوع واحد .وعىل الرغم من إعطاء الطلبة الحرية يف اختيار مرشوع جامعي
أو فردي ،إال أن موافقة وتوجيهات املدربني مطلوبة .وعىل وجه التحديد،
يفرتض يف مرشوع التخرج أن يعكس املهارات والتدريبات التي تتم يف برنامج
 .DELLومن املفرتض أن يعكس أداء الطلبة ،باإلضافة إىل الكتابة املهنية
ومهارات العروض التقدميية ،والقدرة عىل إجراء بحوث منهجية موجهة نحو
هدف محدد .ويتم تسليط الضوء عىل مسألة بحثية ،وهدفها ومنهجيتها،
والتحليل النقدي للنتائج.

يتناول هذا املقرر املعرفة واملهارات التمهيدية الخاصة باملبادئ األساسية ومناهج
ومجاالت علم النفس ،مثل التعلم ،والذاكرة ،والعاطفة ،واإلدراك ،والجوانب
الفسيولوجية ،والتنموية ،والفكرية واالجتامعية االساسية .والهدف من هذا املقرر
هو تزويد الطلبة مبدخل عام اىل علم النفس والعلوم السلوكية ومساعدتهم عىل
تطوير املزيد من الفهم الشامل والدقيق للجوانب السلوكية.

EPSY 205

مبادئ املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية والتقنيات املتعلقة بتحديد االحتياجات
املالية لألعامل ومصادرها ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل التحليل املايل ،والتخطيط
والرقابة ،وكذلك القرارات االستثامرية املتعلقة برأس املال العامل.

متطلب/مقرر سابق

 MAGT 112و  STAT 222و

ACCT 111

FINA 201

مبادئ التمويل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل قرارات االستثامر والتمويل لإلدارة املالية ،ويغطي املقرر
املوضوعات املتعلقة بالتحليل والتخطيط والرقابة املالية ،ومفهوم القيمة
الزمنية للنقود ،وتقييم السندات واألسهم واملوازنة الرأساملية ،وإدارة رأس املال
العامل ،والعائد واملخاطرة ،وتكلفة رأس املال.
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متطلب/مقرر سابق

FINA 304

MAGT 101 OR MAGT 112 OR INTA 100 AND MATH
119 OR MATH 101

FINA 301

التمويل املؤسسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تحليل القرارات املالية املتعلقة باالستثامر يف األصول
الرأساملية واختيار مصادر التمويل الداخلية والخارجية .من أهم املوضوعات
التي يغطيها املقرر :تقييم مشاريع املوازنة الرأساملية يف ظل الخطر ،هيكل
رأس املال وسياسات توزيع األرباح وقرارات االستحواذ واالندماج.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

FINA 302

االستثمار
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل التعريف بأدوات االستثامر املختلفة ومن بني املوضوعات
التي يغطيها املقرر العائد واملخاطرة ومناذج تسعري األصول الرأساملية واختيار
محفظة االستثامر وتحليل وتقييم السندات واألسهم والخيارات وعقود
املستقبل أو تبادل العمالت ودراسة اإلجراءات املنظمة لها.

متطلب/مقرر سابق

 FINA 201و ( STAT 220أو )STAT 155
FINA 303

األسواق واملؤسسات املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل دراسة هيكل النظام املايل وتحليل آلياته وعملياته وذلك
بالرتكيز عىل البنوك التجارية واملؤسسات املالية وغري البنكية وأسواق النقد
ورأس املال وأثر السياسة النقدية عىل املؤسسات املالية باإلضافة إىل مقدمة
عن النظام املايل الدويل.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

التمويل الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهتم هذا املقرر بدراسة أساليب تحليل االستثامر وإدارة املحفظة عىل املستوى
العاملي مع الرتكيز عىل املوضوعات التالية :املؤسسات النقدية الدولية والبيئة
التي تعمل فيها ،ومحددات أسعار الرصف األجنبي ،وإدارة املخاطر ،وتحليل
وتقويم األسهم والسندات العاملية واالستثامرات األجنبية.

متطلب/مقرر سابق

 FINA 302أو  MAGT 306أو ( FINA 201و ) MAGT 304
FINA 305

تطبيقات املالية العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الوظائف املالية لإلدارة العامة عىل مستوى الدولة .ويقدم
عرضً ا تحليليًا لعملية صنع القرارات املالية ،والتخطيط املايل ،والرعاية املالية.
وتحليل الهيكل املايل للمصادر الداخلية والخارجية عىل حد سواء ،وتطبيق
مؤرشات وإجراءات التحليل املايل لزيادة الكفاءة املالية للدولة.
FINA 307

إدارة املؤسسات املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفاهيم إدارة املؤسسات املالية ،واملجاالت الرئيسية لصنع
القرار وأساليب تقييم مسارات بديلة للعمل .وسوف يتم تناول البنوك التجارية
ورشكات التأمني.
FINA 308

اإلدارة املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر بعض املواضيع املتقدمة يف مجاالت التحليل املايل ،وقرارات
استثامر رأس املال ،واألصول الثابتة ،والهيكل املايل ،واألوراق املالية وطرق
تحليل املحافظ املالية.

FINA 323

إدارة الشركات املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النهج والسياسات التي اعتمدتها املؤسسات املالية :مثل
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البنوك التجارية ،والبنوك اإلسالمية ،ورشكات التأمني وصناديق االستثامر .ويركز
املقرر بشكل خاص عىل إدارة الرشكات املالية العاملة يف دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

FINA 324

العمليات املصرفية الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الجوانب اإلدارية للنظام املرصيف الدويل ،واألنشطة املرصفية
الدولية ،والشكل التنظيمي للمصارف الدولية ،وإدارة مخاطر الرصف األجنبي،
واملحفظة الدولية ودور الرشكات متعددة الجنسيات.

متطلب/مقرر سابق
FINA 411

FINA 401

إدارة محفظة االستثمار
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مواضيع مختلفة تتعلق بإدارة محفظة االستثامر .وتشمل
املوضوعات :التنويع االستثامري ،ونظرية املحفظة ،وسوق رأس املال ،وطرق
اختيار املحفظة وإدارتها والسندات .كام يتناول املقرر إدارة املحافظ املالية:
محفظة األسهم ومحفظة الدخل الثابت ،وإدارة املخاطر مع األوراق املالية،
وتقييم األداء ،وواجبات مدير املحفظة املالية ومسؤولياته ،ودمج املشتقات
املالية ،وإدارة املحافظ املالية.

متطلب/مقرر سابق
FINA 302

FINA 402

التمويل الشخصي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملفاهيم األساسية املتعلقة بالتمويل
الشخيص .من أهم املوضوعات التي يغطيها املقرر :أنواع االستثامرات املالية،
وأساليب التخطيط املايل يف مجاالت التقاعد واالستثامر العقاري والتأمني
واملوازنة واالئتامن والتوفري.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

FINA 403

التأمني وإدارة اخملاطر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر نظرية املخاطر وإدارتها ،واملبادئ والتقنيات األساسية
إلدارة املخاطر االبتدائية .وتشمل موضوعات املقرر التأمني عىل الحياة،
والتأمني عىل املمتلكات ،والتأمني الصحي ،وبرامج التأمني االجتامعي املختارة،
ويركز املقرر أيضً ا عىل دراسة دور رشكات التأمني ،واملبادئ التوجيهية للرشاء
خاصا لدراسة اتجاه
الكفء وإلستخدام منتجات التأمني .ويوىل املقرر اهتام ًما ً
املستهلكني يف دول مجلس التعاون الخليجي ،ودور رشكات التأمني كمؤسسات
مالية غري مرصفية.

متطلب/مقرر سابق
 FINA 201و

STAT 222

FINA 404

مصارف اسالمية ومتويل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر خصائص االقتصاد اإلسالمي واالختالفات الرئيسة بني البنوك
اإلسالمية والبنوك التجارية التي تتعامل بالربا ،وعالقة البنوك اإلسالمية بالبنك
املركزي ،ودور األسواق املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،يتضمن املقرر دراسة
وتحليل أدوات االستثامر والتمويل التي تستخدمها البنوك اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق

 FINA 201و ( STAT 220أو )STAT 155
FINA 405

املشتقات املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر بصورة أساسية دراسة أسواق الخيارات وعقود املستقبل ،ويف
هذا الصدد يركز املقرر عىل اسرتاتيجيات إدارة االستثامرات واملخاطر باستخدام
املشتقات املالية وتسعري الخيارات وعقود املستقبل عالوة عىل ذلك يغطي
املقرر اتفاقات تبادل العاملة والخيارات املتعلقة بها.
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FINA 429

متطلب/مقرر سابق

التأمني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

FINA 302

FINA 410

يتناول هذا املقرر منوذج “الهيكل -السلوك -األداء” لصناعة التأمني ،وعقد
التأمني ،وبوالص التأمني ألنواع التأمني املختلفة  ،وأقساط التأمني واالحتياطيات.
خاصا ملواقف املستهلكني تجاه التأمني عىل الحياة والتأمني
ويوىل املقرر اهتام ًما ً
العام يف دول مجلس التعاون الخليجي ،ودور رشكات التأمني كمؤسسات مالية
غري مرصفية .كام سيتم تناول مستقبل صناعة التأمني.

متويل املشاريع الريادية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل تحليل القضايا واملسائل املالية الفريدة التي تواجهها
مؤسسات مبادرات األعامل  ،كام يركز أيضً ا عىل تطوير مجموعة املهارات التي
لها تطبيقات واسعة يف هذا املجال .ويغطي املقرر مواضيع مثل صناعة رأس
املال االستثامري وأطرافها ،ومصادر التمويل ،والجوانب القانونية لرأس املال
االستثامري ،وتكلفة رأس املال والتقييم ،ويشمل أيضً ا عىل دراسات جدوى
االستثامر ،واملقارنات التحليلية ،والخيارات الحقيقية  ،ونظرية اللعبة (اتخاذ
القرارات التفاعلية).

متطلب/مقرر سابق
 FINA 411و
FINA 432

أسواق املال ورأس املال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر مقدمة حول األسواق املالية قصرية األجل وطويلة األجل،
واملؤسسات املالية وغري املالية ،والتنظيم املرصيف ،وأسواق األسهم الخليجية،
وأسعار أسواق املال ،وعوائد األسهم املشرتكة ،والتحركات العشوائية لسوق
األوراق املالية ،ونظرية تسعري املراجحة ،وأسواق األسهم الدولية.

303 MAGT

FINA 411

اإلدارة املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

فضل عن قرارات استثامر رأس املال
يتناول هذا املقرر التخطيط املايل والرقابةً ،
يف ظل عدم اليقني ،باإلضافة إىل السياسات املالية الرئيسية التي تتبناها الرشكة،
وهيكل رأس املال.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

FINA 416

حتليل احملفظة املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية املتعلقة بنظرية املحفظة املالية الحديثة،
وخصائص األوراق املالية ،وتحليل واختيار املحفظة املالية ،ومنوذج تسعري
األصول ،ومنوذج التوازن وتقييم األوراق املالية.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

ECON 112

 ECON 112و

STAT 222

FINA 455

األعمال املصرفية والتمويل اإلسالمي/مصارف إسالمية ومتويل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول ھذا املقرر خصائص االقتصاد اإلسالمي واالختالفات الرئيسة بني البنوك
اإلسالمية والبنوك التجارية التي تتعامل بالربا ،وعالقة البنوك اإلسالمية بالبنك
املركزي ،ودور األسواق املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،يتضمن املقرر دراسة
وتحليل أدوات االستثامر والتمويل التي تستخدمھا البنوك اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 331

FINA 461

التمويل الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أسواق االئتامن الدولية ،وأسواق األسهم وأسواق الرصف
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FIQH 214

األجنبي ،والعوملة ،والتمييز بني العوائد الحقيقية واالقتصادية وأسواق األصول.
كام يتناول مدارس الفكر الخاصة باالقتصاد الكيل ونظام املدفوعات الدولية.

الفقه التجاري 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يشمل هذا املقرر  :عقود اإليجار للهيئات االعتبارية واملرافق ،وطبيعة عقد
اإليجار ،وأساسه ،ورشوطه ،وقواعده ،والتطبيقات الحديثة .ويشمل هذا املقرر
أيضً ا “عقود اآلجلة” ،وعقود البناء ،وعقود التصنيع .كام يتضمن عقود الحقوق
التجارية ،والعقود املنافسة ،واملنح ،وعقود القروض ،وعقود الهبات ،وعقود
استخدام القروض.

ECON 212

FIQH 101

مدخل إلى الفقه
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالرشيعة اإلسالمية ،ومصادرها،
ومصطلحاتها ،ومجالها ،وقواعدها ،ومراحل تطورها ...إلخ .وهو يقدم تعريفات
للرشيعة والفقه ويوضح صفات كل منهام والعالقة بينهام .كام يرشح أيضً ا
عالقة الرشيعة بالنظم القانونية السابقة والقانون الوضعي .ويتناول هذا
املقرر تاريخ الفقه اإلسالمي ،وتطور مدارس الفكر القانوين ،وكتب النصوص
واملصطلحات ،وتدوين الفقه اإلسالمي ،وتعريف مبادئ الرشيعة اإلسالمية،
وأهم األدلة القانونية املتفق عليها ،واالختالفات ،وبعض النظريات القانونية.
FIQH 210

الفقه التجاري 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف املبيعات ،ورشوط العقود ،والخيارات واملبيعات
املحظورة .كام يتناول أيضً ا كل نوع من أنواع البيع املحظورة وأسباب الحظر،
وإلغاء املبيعات ،وبيع العملة واملال ،وأسواق السلع وأسواق البورصة ،والبيع
املرشوط وقواعده .ويتناول هذا املقرر أيضً ا حق الشفعة :معناها ،ورشوطها،
وأدلتها ،وقانونها يف املرياث .كام يتناول الرهن العقاري  :قواعده ،وأنواع الرهن
العقاري ،والرهن العقاري يف الحيازة والرهن العقاري يف الكفالة ،والرهون
العقارية املقبولة وغري املقبولة ،ورهن السندات واألسهم.
FIQH 212

فقه األحوال الشخصية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل رفع مستوى الوعي لدى األجيال الجديدة حول مخاطر
االنفصال عن األرسة واملجتمع عىل حد سواء ،وتوضيح أنواع االنفصال مثل
الطالق والحكمة من وراء ترشيعه .ويفرس هذا املقرر أنواع الطالق ،واإلنابة
يف الطالق (الطالق مقابل تعويض نقدي) ،واالنفصال نتيجة لسوء املعاملة،
واالنفصال نتيجة للعوز ،واالنفصال نتيجة للردة ،وعواقب كل ذلك كالنفقة،
والسكن ،ورشعية النسب ،واالرضاع والحضانة والنفقات املرتتبة عليها .ويقارن
املقرر كل ما سبق مع قانون األحوال الشخصية القطري ( قانون األرسة ).

FIQH 215

مدخل إلى عقود امللكية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يشمل هذا املقرر :تعريف املال واملرافق ،وتقسيامتهم ،وتعريف امللكية
وأسبابها ،وملكية املرافق العامة ،والفوائد ،والحقوق ،وحقوق امللكية الفكرية،
وملكية املعادن والبقايا األثرية والكنوز ،والقيود عىل امللكية ،وتعاريف امللكية،
تعريف العقد  :وأسسه ،ورشوطه وأنوعه ،واملشاكل املتعلقة بالرضا ،والخيارات
وإرادة الفرد.
FIQH 219

فقه العبادة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تلبية احتياجات النفس يف مجال الزكاة والحج .ويتضمن
املقرر فقه الزكاة ،مام ميكن الطلبة من معرفة رشعية الزكاة ،ورشوطها ،وأنواع
املمتلكات التي تخضع للزكاة ،مثل املنتجات الزراعية والذهب والفضة وما
إىل ذلك .ويفرس املقرر للطلبة أيضً ا مجاالت إنفاق الزكاة وتطبيقاتها الحديثة،
وزكاة األسهم والسندات ،وكيفية استثامر عائدات الزكاة .كام يتعرف الطلبة
عىل زكاة الفطر وأحكامها ،وتعريف الحج والعمرة والحكمة منهام ،باالضافة
ألنواعها وقواعد أدائها.
FIQH 303

الزكاة واألوقاف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يشمل هذا املقرر األحكام القانونية للزكاة ،ورشعيتها ،وظروفها العامة ،وأنواع
الرثوات التي تستوجب الزكاة ،وقواعد الزكاة يف السلع ،واملجوهرات ،واملعادن،
واألسهم والسندات ،والبنوك ،وقواعد الوقف ودوره يف التكافل والتأمني
اإلسالمي.
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FIQH 304

احلكم الشرعي والدالالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األحكام الرشعية من حيث تعريفها ،وتقسيامتها ،والفعل،
واملوضوع .كام يدرس طرق تفسري النصوص ،مثل كلمة (العام) ،وكلمة
(الخاص) ،والكلمة غري املحددة ( املطلق) ،وكلمة (مقيد) ،واملعنى الواضح
(منطوق) ،واملعنى الضمني (مفهوم) ،واملعنى البسيط للنص (عبارة النص)،
وداللة النص (اشرتاط النص) ،وضمنية النص (داللة النص) ،واالقتضاء واإلبطال.
FIQH 305

املدخل للفقه اإلسالمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر كمدخل للفقه اإلسالمي ،بحيث يوضح خصائصه،
وأهميته ،ومراحله التاريخية املختلفة ،ومصادره ،ومدارسه الفكرية ،ومختلف
املصطلحات الفقهية .كام يتناول أيضً ا أهم النظريات الفقهية ،والتحديات التي
يواجهها الفقه اإلسالمي يف الوقت الحارض ،وكذلك كيفية تطويره وتعزيزه.
FIQH 313

عقود التبرعات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
FIQH 314

فقه العقوبات 1

ويتناول املقرر أيضً ا مشاكل النقود ،ومشاكل التضخم ،واألسواق املالية الدولية،
وأسواق األوراق املالية (البورصة) وقواعدها .كام يتضمن املقرر معامالت
املصارف اإلسالمية مثل الودائع والتحويالت املالية ،وخطابات الضامن وخطابات
االعتامد ،وتقاسم األرباح من أجل الرشاء وخفض مستويات الرشاكة.
FIQH 317

الفقه التجاري 4

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر تعريف الكمبياالت ،ومدى رشعيتها ،وأسسها ،ورشوط
صحتها ،وتطبيقاتها الحديثة .ويقوم املقرر أيضً ا بالتعريف باألوراق املالية،
وأساسها ،واألمن الذايت ،وأمن املمتلكات وتطبيقاتها الحديثة.
FIQH 318

قضايا فقهية معاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يتناول هذا املقرر الحلول التي توفرها الرشيعة للقضايا الحديثة .كام يحتوي
عىل موقف اإلسالم من العلوم ،وأهداف الرشيعة يف الطب .ويتناول املقرر
الطب النبوي ومكانته كترشيع أو غري ذلك .كام يوضح أيضً ا كيف ينظر اإلسالم
ملسائل العالج الطبي ،والحجر الصحي ،والوقاية من العدوى ،والفحص الطبي
قبل الزواج ،وإزالة النجاسة ،وإلغاء حظر األدوية واألغذية .كذلك ،يتناول هذا
املقرر األحكام املتعلقة بالعالج الجيني ،والبصمة الوراثية ،واالستنساخ ،والتلقيح
االصطناعي ،وتحديد النسل ،وأطفال األنابيب ،واإلجهاض ،والتحكم يف جنس
الجنني ،وبنوك الحليب ،واملوت الرسيري ،ونقل األعضاء ،وترشيح الجثة.

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

FIQH 319

والقانون .ويرشح املقرر أنواع الجنايات ضد الذات ،مثل القتل العمد والقتل
الخطأ ( القتل العريض) وأساس كل منهام .ويتعرف الطلبة عىل مفهوم القصاص
والجناية ضد األخر والعواقب املرتتبة عىل ذلك .ويتناول املقرر الدية والكفارة،
وأنظمتهام الرشعية ورشوطهام ،كام يقوم مبقارنة ذلك مع القانون الوضعي.

تم تصميم هذا املقرر لتوضيح مفهوم القضاء يف اإلسالم ،ونظرية العدالة،
وأخالق القايض ،وتاريخ القضاء يف اإلسالم .ويتعامل املقرر مع أهم الكتب يف
هذا املجال ،ويلقي الضوء عىل عنارص ورشوط القضية ،واملدعي واملدعى عليه،
ووضع القايض.

FIQH 315

FIQH 320

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بطريقة اإلسالم يف الحفاظ عىل حياة اإلنسان فقه اإلجراءات
وذلك بإصدار العقوبات ،وذلك من خالل دراسة مفهوم الجناية يف الرشيعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

املعامالت املالية املعاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يتناول هذا املقرر املعامالت املالية الحديثة التي مل تكن معروفة يف املايض.
وتشمل هذه املعامالت :الحقوق املعنوية وأنواع مختلفة من التأمني ( ،التأمني
التجاري ،والتأمني التعاوين ،وإعادة التأمني ) والبديل اإلسالمي للتأمني التجاري.

النظرية القانونية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعزيز قدرة الطلبة عىل الربط القياىس بني القواعد
الثانوية واملبادئ يف الحاالت التي ال يوجد فيها نص رصيح .وميكن املقرر
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الحوامل ،واألشخاص املفقودين والسجناء .ويحقق هذا املقرر يف معنى اإلرادة،
وعنارصها ،والظروف والرشوط وفعل ترك أكرث من وصية والوصايا اإللزامية.

الطلبة من معرفة طريقة االستدالل باستخدام األدلة غري التوافقية .وسوف
يتمكن الطلبة من تحديد القياس القانوين ورشح أسسه وتقسيامته الفرعية،
ورشوط صحته .ويتناول املقرر املصادر التي يفتقر إدعاؤها للسلطة إىل إجامع
الفقهاء .هذه املصادر هي قواعد “املصالح املرسلة”،و”العادات” ،و”العدالة”،
و”املصلحة العامة” وافرتاض االستمرارية.

FIQH 415

القانون اإلسالمي الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

FIQH 321

يغطي هذا املقرر تعريف القانون الدويل ،ومزاياه ،وموضوعاته ،ونشوئه،
وتطوره ،واملقارنة بني القانون الدويل اإلسالمي والقانون الدويل املعارص ،ووضع
العالقات الدولية يف اإلسالم يف حاالت الحرب والسلم ،كام يلقي الضوء عىل
الحياد والعزلة.

النظرية القانونية 3

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعميق معرفة الطلبة باملصادر الدينية ألحكام الرشيعة
اإلسالمية ،وذلك بتحليل النصوص وربط الفروع بالجذور .ويعزز هذا املقرر
إتقان الطلبة للتحليل اللغوي وصولً إىل دقة الحكم ،وذلك من خالل دراسة
القرآن الكريم والسنة الرشيفة ومعرفة األوامر والنواهي والعام والخاص.
وميكن هذا املقرر الطلبة من معرفة دالالت الكالم عرب التعبري ،ومن خالل
اإلشارة واملضمون .ويعزز هذا املقرر قدرات الطلبة عىل دراسة قوة اإلجامع،
وأنواع اإلجامع ،وكيف يتم التبليغ عنها.

FIQH 416

نظريات الفقه
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر أهمية وجود النظرية القانونية ،ومفهومها ،وتطورها،
وتاريخها وخصائصها .كام يتناول املقرر نظرية الرضورة ،ونظرية الحق ،ونظرية
املعايري ،ونظرية التعسف يف استعامل الحق ،ونظريات العجز واالختالل.

FIQH 325

فلسفة الشريعة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

FIQH 417

يغطي هذا املقرر معنى فلسفة الترشيع مع التوسع يف إنشاء القواعد اإلسالمية
عىل األقوال املأثورة ،واألسباب واألهداف .ويقوم بدراسة مسألة العبادة يف الترشيع،
وبتسليط الضوء عىل فلسفة الترشيع ككل وكذلك ضمن أحكام الرشيعة اإلسالمية.

FIQH 402

فقه الشركات واملواثيق والتبرعات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر طبيعة الرشكات ونظامها العام ،وأنواع مختلفة لها مثل
رشكة األعامل ،ورشكة املضاربة ،والرشكة املساهمة ،والرشكة املتضامنة وطبيعة
املصادقة مثل الرهن ،والكفالة ،والحوالة ،وطبيعة التربعات مثل الهبات
واالقرتاض ،واألوقاف ،والقروض.
FIQH 403

فقه الفرائض
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

وضع هذا املقرر بهدف دراسة النظام اإلسالمي للمرياث وأسبابه وعوائقه.
ويتناول موضوعات الورثة ،والحجب ،والرد ،واأليلولة ...إلخ .كام يتناول مرياث

القسم ،والنذر ،والكفارة والغذاء
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بأحكام االلتزامات التي يفرضها اإلنسان
عىل نفسه (مثل القسم والنذر) .كام يتناول هذا املقرر أيضً ا أحكام الرشيعة
الخاصة بالطعام املسموح منه واملحظور .كام يعطي املقرر خلفية لكل من
املواضيع املذكورة أعاله.
FIQH 418

فقه االجتهاد املعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر اإلجتهاد (االشتقاق من األحكام) من حيث تعريفه وعنارصه
ورشوطه ،وظهوره ،وأهميته .كام يتناول مختلف درجات وفئات املجتهدين.
ويغطي املقرر أيضً ا االجتهاد الفردي والجامعي ،واالجتهاد الجزيئ ،وتدوين الرشيعة
اإلسالمية ،ومسألة الفتوى والتقليد ،واملجامع الفقهية يف جميع أنحاء العامل.

FIQH 419

فقه املواريث والوصايا
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بنظام اإلرث والوصايا يف الرشيعة ،ووضع
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مقارنات مع أنظمة اإلرث والوصايا يف النظم القانونية األخرى ،مع بعض الرتكيز
عىل القانون القطري .ويعطي هذا املقرر الخربة العملية للطلبة من أجل حل
مشاكل املرياث من خالل معرفة من الذي يحق له ( ومن ال يحق له) املرياث
وطرق إحتساب اإلرث وفقًا لذلك.
FIQH 421

فقه اإلثبات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تسليط الضوء عىل مفهوم األدلة ،وأساليبها ووسائلها يف
الرشيعة اإلسالمية ،ودراسة صالحية هذه الوسائل وإمكانية استخدام وسائل
اإلثبات املعارصة ،واملقارنة بني هذه الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية وتلك
املوجودة يف القوانني من صنع البرش.

FREN 111

اللغة الفرنسية – املستوى املتوسط  2الساعات
الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف القياس ،وسلطته ،وعنارصه ورشوطه ،وأنواعه
املختلفة .ويسلط املقرر الضوء عىل العقل والحكمة ،والوسائل املناسبة التي
من خاللها ميكن اكتشاف املنطق ،كام يركز عىل املجاالت التي ينطبق عليها
القياس.

FREN 100

يعطي هذا املقرر مقدمة يف التواصل باللغة الفرنسية مع الرتكيز عىل مهارات
التحدث والفهم .وسوف يتعلم الطالب املفردات الرئيسة والرتاكيب النحوية
األساسية للغة الفرنسية وكذلك كيفية فهمها من خالل قراءة موضوعات مألوفة
واالستامع لها .ولتعزيز مهارات االستامع ،سيستخدم الطالب العديد من املواد
السمعية-البرصية.

لغة فرنسية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر للطلبة الذين يرغبون يف بدء تعلم اللغة الفرنسية،
بهدف مساعدتهم عىل تعلم أسس اللغة الفرنسية ،وتطوير املهارات اللغوية
األساسية األربع :القراءة ،والكتابة ،واالستامع والتحدث.

يزود هذا املقرر الطالب بأسس متينة يف املهارات اللغوية األربع :القراءة والكتابة
والتحدث واالستامع .كام يعطي فكرة عن الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية بصفة
عامة .ومبساعدة أحدث الربامج التعليمية سيامرس الطالب اللغة الفرنسية
ألغراض عملية مثل التواصل يف املواقف االجتامعية األساسية وتلبية احتياجات
السفر الروتينية والقيام باملعامالت البسيطة .كام يزود املقرر الطالب مبقدمة
عن ثقافات و اداب الدول الناطقة بالفرنسية وسوف يتعلم الطالب أيضا كتابة
رسائل قصرية وجمل عن مواضيع مألوفة .ومع نهاية املقرر يُتوقع أن يصبح لدى
وعي بثقافات للدول الناطقة بالفرنسية.
الطالب ٌ

FREN 100

القياس
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

FREN 101

اللغة الفرنسية – املستوى املتوسط  1الساعات
الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

FIQH 425

أساسيات اللغة الفرنسية الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

FREN 110

هذا املقرر يعزز املهارات اللغوية املعتمدة يف مقرر اللغة الفرنسية للمستوى
املتوسط  1ملساعدة الطالب عىل رفع كفاءتهم يف املهارات األربع :القراءة والكتابة
والتحدث واالستامع  .ويهدف املقرر كذلك إىل زيادة إجادة الطالب للمهارات
اللغوية وتوسيع مجال فهمهم لثقافات واداب الدول الناطقة بالفرنسية .ويتوقع
من الطالب معرفة املزيد من مفردات الفهم (يف االستامع والقراءة) ومفردات
التحدث والكتابة .ويركز املقرر عىل استخدام اللغة يف السياق وبالتايل سوف يشمل
قراءة النصوص ومشاهدة مقاطع من األفالم بالفرنسية ومناقشتها.

متطلب/مقرر سابق
FREN 110

FREN 200

اللغة والثقافة واجملتمع الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يقدم هذا املقرر دراسة تاريخ فرنسا مع الرتكيز عىل الجوانب السياسية
واالجتامعية والفكرية والفنية للحضارة الفرنسية .ويتضمن تحليال متنوعاً لدور
فرنسا عىل الساحة الدولية بالإلضافة إىل دراسة مقاالت من الصحافة الفرنسية
وأحدث األفالم واألخبار التلفزيونية الفرنسية .وسوف يتعلم الطالب كذلك
كيفية عرض التسلسل الزمني للحضارة الفرنسية وتحديد الحركات الفكرية
والفنية الرئيسية وخصائصها وبيئتها .كام سيتم إعطاء الطالب ملحة عامة عن
أهم األدباء الفرنسيني ووضعهم يف سياق ثقايف وتاريخي هادف .وسيتم تدريس
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الطالب كيفية تحليل وإيجاد روابط بني األحداث والحركات واألفكار يف مختلف
الفرتات الزمنية التي يشملها هذا املقرر

الفرنسية املعارصة والتعامالت التجارية ،وتوجيه الطالب من خالل مامرسات
عملية مثل تنظيم السفر والسياحة يف فرنسا ،واستكشاف النظم االجتامعية
والبريوقراطية الفرنسية  ،والتفاعل مع الفرنسيني.

لغة فرنسية 2

متطلب/مقرر سابق

FREN 201

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

FREN 210

سيواصل الطلبة تطوير معرفتهم وفهمهم للغة الفرنسية من خالل املهارات
األربعة :االستامع ،والتحدث ،والقراءة والكتابة ،وسوف ميكن هذا املقرر الطلبة
من التواصل باللغة الفرنسية عىل مستوى أسايس يف مجموعة متنوعة من
مواقف الحياة اليومية.

متطلب/مقرر سابق
FREN 101

FREN 210

اللغة الفرنسية -االتصال الشفوي  1الساعات
الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يطور قدرة الطالب عىل التحدث باللغة الفرنسية من خالل توفري
فرص ملامرسة املحادثة  .وسيكون الرتكيز الرئييس عىل مامرسة التواصل الشفوي
مع االهتامم بقواعد اللغة والكتابة والعرض إىل جانب مناقشة مختلف
املوضوعات ذات االرتباط العام باللغة الفرنسية .وسوف يتعلم الطالب
مامرسة الفرنسية ألغراض عملية مثل التواصل يف املواقف االجتامعية األساسية
وتلبية احتياجات السفر الروتينية والحصول عىل الغذاء والسكن والقيام
باملعامالت البسيطة وإعطاء تفاصيل عن السرية الذاتية .كام سيتم استخدام
مخترب اللغات لتعزيز تجربة التعلم لدى الطالب من خالل تدريبات الدراسة
الذاتية والتي تهدف إىل تقوية مهارات االتصال.

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 211

للغة الفرنسية – االتصال الشفوي  2الساعات
الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل تطوير املفردات العملية والتعبريات االصطالحية
واملصطلحات املهنية والتعامالت الثقافية وتطيبيقها عىل مجموعة متنوعة من
املواضيع مثل نوعية اللغة الخاصة مبختلف املهن .وسوف يحسن املقرر قدرة
الطالب عىل استخدام اللغة الفرنسية يف مواقف الحياة الفعلية وألغراضها
الحقيقية ،وسوف يركز كذلك عىل بعض املواضيع الخاصة ،واألحداث والقضايا
الثقافية املطروحة حاليا يف اإلعالم .وسوف يقدم املقرر ملحة عامة عن الثقافة

FREN 221

اللغة الفرنسية – الكتابة  1الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

يطور هذا املقرر قدرة الطالب عىل الكتابة والتحدث باللغة الفرنسية من
خالل مناذج األساليب التعبريية ،وقواعد النحو املرتبطة بها ،وك1لك من خالل
تدريبات عيل الكتابة واستغالل اإلنرتنت .كام أنه يدعم املهارات اللغوية
املقدمة يف املقررين (اللغة الفرنسية – املستوى املتوسط 1و ) 2من خالل
مراجعة مكثفة لقواعد النحو والتدريبات الكتابية والبدء يف بناء املوضوعات
وإثراء املفردات ومهارات التحدث .ويتم تطوير الفهم والتحدث لدى
الطالب من خالل السينام واملوسيقى واملحادثات وغريها من أدوات التطوير
التكنولوجي .ومع نهاية املقرر سيكون الطالب قادرين عىل تركيب جمل
مفصلة يف اللغة الفرنسية ووضعها يف فقرات ونصوص كاملة.

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 222

اللغة الفرنسية – الكتابة  2الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

هذا املقرر يطور ويصقل التعبري الكتايب من خالل مراجعة الهياكل النحوية
املعقدة والتعابري االصطالحية ويدرب الطالب عىل الكتابة يف مواضيع معينة
والكتابة اإلبداعية واستخدام تقنيات التقارير اإلخبارية والنامذج األدبية.
وسيقوم الطالب كذلك بتحسني مستواهم يف الكتابة باللغة الفرنسية والحصول
عىل تدريب متقدم يف قواعد النحو املقارن والرتاكيب .وسيتم تقييم الطالب
عىل قدرتهم عىل الكتابة بطالقة باللغة الفرنسية من خالل مجموعة متنوعة
من النصوص (عىل سبيل املثال ،املذكرات اليومية ،والنرث والرسد ،والخطابات
ورسائل الربيد اإللكرتوين) .وفضال عن طالقة استخدام اللغة يف الكتابة يركز
املقرر أيضا عىل التمييز بني األساليب املنطوقة واملكتوبة.

متطلب/مقرر سابق
FREN 221
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FREN 301

لغة فرنسية 3

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف نهاية هذا املقرر سوف يكون الطلبة قادرين عىل التعامل مع معظم
األوضاع وقادرين عىل وصف التجارب واألحداث املاضية واملستقبلية.
ويحصلون أيضاً عىل مفردات كافية للتعبري عن أنفسهم يف موضوعات املقاالت
وإعطاء رأيهم ،ثم يتمكنون من التعامل مع أوضاع الحياة اليومية .ويتم قضاء
وقت التدريس يف اإلجابة عن األسئلة ،ويف مامرسة التامرين التي توفرها
التدريبات يف الكتاب.
FREN 310
اللغة الفرنسية – الصوتيات الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يع ّد هذا املقرر مقدمة ألصوات اللغة الفرنسية ،مع إعطاء اهتامم وثيق
ملخارجها وكيفية نطقها (الصوتيات) ،وكذلك العالقة بني أمناطها وتأثرها
بالعوامل املورفولوجية والنحوية (علم األصوات) .ويقوم املقرر بتعليم الطالب
القواعد الصوتية األساسية للغة الفرنسية ،مبا يف ذلك األبجديات وكيفية نطقها.
كام سيتم االستعانة بالتامرين اللغوية لتصحيح اخطاء النطق لدى الطالب
ومنحهم فهم أفضل للفروق بني أنظمة الصوت الفرنسية واإلنجليزية.

مبجال األعامل .كام سيقوم الطالب بدراسة البيئة االقتصادية والتجارية وتعلم
املصطلحات التقنية الرئيسية والتعبريات االصطالحية الرضورية.

متطلب/مقرر سابق
FREN 110

GENG 106

برمجة احلاسب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يقدم هذا املقرر للطلبة مفاهيم الحاسب ،وهياكل املراقبة ،والوظائف،
واملصفوفات :املنفردة ومتعددة األبعاد .ويتضمن املقرر أيضً ا بيانات اإلدخال /
اإلخراج مبا يف ذلك ملف البيانات  ،O / Iوالحساب ،وعوامل املقارنة املنطقية
ضمن موضوعات أخرى.
GENG 107

املهارات الهندسية واألخالق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

مدخل إىل الهندسة والتخصصات الهندسية ،واألخالق
ً
يتضمن هذا املقرر
ومدخل
ً
والهندسة ،ومهارات التواصل ،ومهارات الدراسة ومهارات حل املشاكل،
للتصميم ضمن موضوعات أخرى.

FREN 311

GENG 111

FREN 100

مقدمة في األدب الفرنسي الساعات الدراسية
املعتمدة3 :
متطلب/مقرر سابق
FREN 110

FREN 321

اللغة الفرنسية لألعمال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الرسومات الهندسية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يناقش هذا املقرر املفاهيم األساسية للرسومات الهندسية .كام يوفر مدخل
لرسومات الحاسوب باستخدام برامج  .CADويتناول املقرر املواضيع التالية:
أسس الرسم مثل املعايري ،وأنواع الخط وأبعاده ،ورسم األسطح املنحنية ،ورسم
أقسام كاملة ،ورسم الصور (متساوية القياس واملنحرفة) ضمن موضوعات
أخرى.
GENG 200

االحتماالت واإلحصاء للمهندسني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل إدخال مهارات اللغة الوظيفية يف عامل التجارة وثقافة
األعامل وإعطاء الطالب املزيد من الفرص ملامرسة التواصل الشفوي والكتايب
للرشكات
املتخصص و تطوير املفردات التجارية املستخدمة يف األنشطة املتنوعة
يتضمن هذا املقرر تصنيف البيانات ومتثيلها بالرسوم ،والوصف الحسايب،
التجارية (عىل سبيل املثال اإلعالنات والنقل والخدمات املرصفية) و يوفر املقرر ونظرية االحتامالت ،واحتامل وقوع الحدث واألحداث املركبة .كام يتضمن
للطالب محاكاة مواقف حقيقية من عامل األعامل وما تستلزمه من أدوات
أحكام الجمع وقاعدة الرضب ،واألحداث املستقلة ،واملتغريات العشوائية
التحدث .وهذا باإلضافة إىل تعليمهم قواعد وصياغة املراسالت الرسمية الخاصة والتوزيعات االحتاملية ،والقيم املتوقعة ،واملتغريات العشوائية املستمرة
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واملتقطعة ،والتوزيع الطبيعي ،وتوزيع “بواسون” والتوزيعات االحتاملية
املشرتكة والهامشية ،واستقالل املتغريات العشوائية ،وأخذ العينات العشوائية،
والفرتات اإلحصائية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

GENG 210

علم السكون والتحريك
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مبادئ امليكانيكا ،ومبادئ توازن الجسيامت واألجسام
الصلبة ،واملفاهيم األساسية للحركيات ،وحركة األجسام الصلبة ،والحركة
املستقيمة واملنحنية للجسيامت ،وقانون نيوتن الثاين ،وديناميات نظام
الجسيامت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 101و PHYS 191

GENG 221

ميكانيكا الهندسة : 1علم السكون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية ومبادئ امليكانيكا ،والناقالت ،ونظم
القوة .والنقاط الوسطى ومراكز الثقل/الجاذبية ،ولحظات الجمود .كام يتناول
مفاهيم الجسم املخطط الحر ،ومبادئ توازن الجسيامت واألجسام الصلبة
ثنائية وثالثية األبعاد ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
101 MATH

GENG 222

ميكانيكا الهندسة  :2علم التحريك
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية للحركيات مع تطبيق الجسيامت وحركة
األجسام الصلبة ،والحركة املستقيمة واملنحنية للجسيامت ،وقانون نيوتن الثاين،
واالندفاع والزخم ،وديناميات نظم الجسيامت ،وحركات األجسام الصلبة ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 221و  PHYS 191و PHYS 191

GENG 231

علوم املواد
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر دراسة العالقات بني بنية وخصائص املواد ،والرتكيب الذري،
والهياكل البلورية والجزيئية ونقائصها ،والخواص امليكانيكية للمعادن والسبائك
والبوليمرات ،واملواد املركبة ،والخواص الكهربائية للمواد ،وأشباه املوصالت
والكرس والتآكل يف املعادن ،والتجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 101وCHEM 101

GENG 300

األساليب العددية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

ينطوي مقرر األساليب العددية عىل حل املشاكل الهندسية املستمدة من كافة
مجاالت الهندسة .وتشمل األساليب العددية :تحليل األخطاء ،وجذور املعادالت
الجربية غري الخطية ،وحل املعادالت الخطية يف وقت واحد ،والتكامل والتفاضل
العددي ،وحل املعادالت التفاضلية العادية والجزئية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

GENG 106 OR CMPS 151 AND MATH 211 OR
MATH 102 AND MATH 231

GENG 360

االقتصاد الهندسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مبادئ االقتصاد الهنديس ،والتكافؤ وصيغة الفائدة املركبة،
ومنوذج الدفعة الواحدة ،ومنوذج الدفع املوحد ،ومنوذج الدفع التدرجي .كذلك
يتضمن معايري القرارات للبدائل الواحدة واملتعددة :القيمة الحالية ،والقيمة
السنوية ،والقيمة املستقبلية ،ومعدل العوائد الداخلية ،ونسبة التكاليف
والفوائد ،وتحليل الرضائب القبيل والبعدي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102
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GEOG 110

اجلغرافيا العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سوف يدرس هذا املقرر مبادئ الجغرافيا العامة :التفكري الجغرايف ،وتعريف
الفروع واالهتاممات الجغرافية واملنهجيات؛ وحقائق واقعية عن كوكب األرض
 الحقائق الكونية والرياضية حول كوكب األرض ،باإلضافة ملناخ كوكب األرضوالبيئة البيولوجية ،والجغرافية اإلنسانية واإلقتصادية مثل السكان ،ونوع
السكان ،والجامعة السياسية ،واملوارد الطبيعية واألنشطة االقتصادية املختلفة.
GEOG 204

اجلغرافيا االقتصادية العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر دراسة الجوانب االقتصادية الجغرافية وخصائصها عىل
النحو التايل - :تعريف الجغرافيا االقتصادية وعالقاتها وروابطها مع الفروع
الجغرافية األخرى ،وتقييم مخرجات منهجية البحث .ويتضمن ذلك دراسة
املوارد االقتصادية ،معناها ومكانتها ،ومنظوراتها املكانية والعرصية ،وتقسيم
وتصنيف املوارد .كذلك ،تحليل املوارد املادية وخصائص اإلنتاج االقتصادي
التي ينظر إليها يف :توزيع املياه واألرايض ،والتشكيل الجيولوجي ،وتوزيع
الصخور واملعادن ،والسامت السطحية وعوامل الطقس ،والنباتات الطبيعية،
والحيوانات ،وموارد املياه .كام يتضمن فهم املوارد البرشية مثل :السكان
وتوزيعهم ،واملستويات االقتصادية واملعيشية ،والتقدم التكنولوجي،
واالسرتاتيجيات والسياسات الحكومية ،وامليزات االجتامعية مثل التقاليد،
واملعتقدات ،والعادات ،وأخ ًريا اسرتاتيجية إدارة املوارد .وسيتناول املقرر رشح
بعض األنشطة االقتصادية ومراحل تطورها مثل :الغابات ،وصيد األسامك،
والزراعة ،والتصنيع ،والخدمات ،والنقل .وهناك دراسة عملية عن حالة
االقتصاد يف دول الخليج و إمكانية تحقيق عالقة اقتصادية كاملة بينهم.
GEOG 242

الطقس واملناخ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

GEOG 243

مقدمة في االستشعار عن بعد
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يغطي املقرر املواضيع التالية :مفهوم االستشعار عن بعد ،وتاريخه (مراحل
التقدم واستخدام االستشعار عن بعد) .مبادئ االستشعار عن بعد (مكوناته،
والطاقة الكهرومغناطيسية ،وتفاعل الطاقة مع الغالف الجوي) .وسائل
االستشعار عن بعد والتي تشمل التصوير (األفالم غري امللونة ،وأفالم األشعة
تحت الحمراء ،واألفالم امللونة العادية ،وأفالم األشعة تحت الحمراء امللونة)
والوسط غري الفوتوغرايف .كام يتناول التصوير الجوي (األدوات البسيطة،
واملعالجة بدون ألوان ،واأللوان ،وأفالم األشعة تحت الحمراء) .ويتناول أقامر
االستشعار عن بعد :املاسحة متعددة األطياف ،املاسحات الحرارية ،ورسم
الخرائط املوضوعية .أجهزة استشعار املوجات الدقيقة (مبا يف ذلك الرادار
واإلشعاع) .ورياضيات التصوير الجوي  :قياس االرتفاع من الصور املقرتنة/
املتداخلة ،وتفسري الصور الجوية.

متطلب/مقرر سابق

 GEOG 240أو GEOG 239

GEOG 300

جغرافية العالم العربي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل العامل العريب ،وهو يغطي دراسة العامل العريب،
ً
يشمل هذا املقرر
مدخل ملوقعه الجغرايف وخصائصه املكانية ،والوضع الجيوسيايس
ً
ويقدم
الدويل ،والجيولوجيا الرتكيبية ،والتضاريس واملناخ اإلقليمي والنباتات الطبيعية
وتوزيعها ،وكذلك الرتبة .كام يغطي اقتصاديات العامل العريب :كاإلنتاج الزراعي،
وعنارص الوجود املادية والبرشية واملوارد البيولوجية واملياه واملوارد املعدنية
ومصادر الطاقة ،والتوزيع الجغرايف إلنتاج البرتول واستهالكه وتجارته ،والصناعة،
والنقل ،والرشكات االقتصادية العربية ،واملشاكل التي تواجه العامل العريب
وتطبيق حاالت دراسية من بعض الدول العربية.

يتناول املنهج الحايل دراسة املناخ من منظور جغرايف ،ويركز هذا املنهج عىل

GEOG 344

يف العامل .وكذلك سيتناول املنهج معلومات عن غطاء الغالف الجوي :األصل،
واملكونات ،والطبقات ،ومصادر التلوث يف املستقبل ،وعنارص املناخ الرئيسية:
اإلشعاع الشميس واألريض ،ودرجة الحرارة ،والضغط الجوي ،والرياح ،والتبخر،
والتكثيف الحراري ،وهطول األمطار ،والكتل الهوائية ،وانخفاض الهواء،
واألعاصري املدارية .التصنيفات واملناطق املناخية .املناخ يف دولة قطر.

يتضمن هذا املقرر تعريفات الجغرافيا السياسية ،ومقارنتها مع العلوم
السياسية واالقتصادية ،والجيوسياسية ،وأساليب البحث يف الجغرافيا السياسية،
وقضايا الجغرافيا السياسية الجديدة ،كام يتناول مفهوم “الدولة” يف الجغرافيا
السياسية ،ومكونات الدولة (املادية والبرشية) ،ومفهوم “مساحة” الدولة،
والعواصم ،والسياسات املحلية والدولية ،والحدود السياسية :كإقامة الحدود

تقديم التحليل الجغرايف للبيئة البرشية ،ومساهمتها كالبناء الرئييس للعديد من جغرافيا سياسية
العلوم اإلنسانية .وبالتايل ،سيكون من املمكن رشح الظاهرة اإلنسانية املتنوعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
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والتطورات منذ ظهور الدولة القومية ،والحدود البحرية ،والحدود اإلقليمية،
والحدود وعالقتها مع الظواهر البرشية ،ودراسات الحالة يف الحدود السياسية،
و مفهوم الكتل السياسية وعالقته مع تخطي القوميات.
مالحظة :ينبغي لجميع دراسات الحاالت واملامرسات النظر يف أمثلة من العامل
العريب والرشق األوسط.
GEOG 346

مقدمة في نظم املعلومات اجلغرافية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

ينقسم هذا املقرر إىل قسمني :القسم النظري والجوانب العملية .القسم النظري
يغطي املواضيع التالية :مفهوم نظم املعلومات الجغرافية ( :)GISتعريف نظم
املعلومات الجغرافية والتقنيات ذات الصلة بهذا النظام ،ومجاالت تطبيق نظم
املعلومات الجغرافية ،ومكونات نظم املعلومات الجغرافية والتي تشمل خمسة
عنارص هي :األجهزة (أجهزة الحاسب اآليل ،وحدات تخزين البيانات ،املدخالت
واملخرجات) ،والربمجيات ،واملستخدمني (مبا يف ذلك اإلدارة املهنية ومختلف
املستخدمني) والبيانات (مصادرها) ،وتطبيقات نظم املعلومات الجغرافية.
والوظائف األساسية لنظم املعلومات الجغرافية :إدخال البيانات ،وإدارة البيانات،
ومعالجة البيانات وتحليلها ،وإخراج البيانات .وأنواع البيانات الجغرافية وتنظيمها:
الرئيسية نوعني من البيانات (النقطية والبيانات املوجهة) ،وتصميم وتنفيذ قواعد
البيانات الجغرافية .وطرق لتخطيط وتنفيذ مرشوع نظام املعلومات الجغرافية
الناجح باستخدام أحد أنظمة املعلومات الجغرافية املتوفرة يف القسم.
القسم العميل :تدريب الطلبة عىل إعداد محطة عمل كاملة لنظم املعلومات
الجغرافية ،وتطوير قدرة الطالب عىل تحليل ومقارنة نظم املعلومات
الجغرافية املختلفة املتاحة يف القسم للتعرف عىل مواطن القوة والضعف
فيها .وخربات التدريب العميل عىل الطرق املختلفة لتصميم قاعدة البيانات
الجغرافية لتسجيل البيانات الجغرافية للمرشوع .تدريب الطلبة عىل آليات
تبادل البيانات وتحويل البيانات (يرجع ذلك إىل حقيقة أن معظم بيانات نظم
املعلومات الجغرافية توضع يف صيغ مختلفة) .إجراء جميع مراحل مرشوع
نظم املعلومات الجغرافية مع السيناريوهات املحلية باستخدام واحدة من حزم
برمجيات نظم املعلومات الجغرافية املتاحة.

GEOG 357

جغرافيا العالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
GEOG 441

جغرافية قطر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة بنظرة متعمقة للعوامل املؤثرة يف جغرافية

دولة قطر ،وأساليب التحقيق والتحليل ،وهناك هدف إضايف يتمثل يف تسليط
الضوء عىل العالقة املتبادلة بني العنارص الطبيعية والبرشية واالقتصادية التي
تؤثر عىل جغرافية دولة قطر وكيف ميكن لهذه العنارص املختلفة أن تتداخل
لتخلق ميزات فريدة لجغرافية دولة قطر.
ويتضمن املقرر املواضيع التالية:
 العنارص الطبيعية التي تضم دراسة املناخ والرتبة واملوائل الطبيعية واملوارداملائية.
 العنارص البرشية والتي تشمل دراسة السكان. العنارص االقتصادية التي تركز عىل اإلنتاج الزراعي وإنتاج الغاز والنفط،والتنمية الصناعية ،والتجارة ،والنقل ،والسياحة ،ودراسة تحليلية للمنظور
املستقبيل للتنمية الصناعية وانتاج الغاز مع بعض الرتكيز عىل األزمة السكانية
ودور دول مجلس التعاون الخليجي.
GEOG 442

البيئة والتلوث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل دراسة األنظمة البيئية العاملية والخلل الذي تواجهه هذه
األنظمة .ويتضمن املقرر ثالثة أجزاء:
 الجزء األول :مقدمة للنظم البيئية لألرض والعالقة املتبادلة بني املكوناتالبيئية وأنواع الكائنات الحية.
 الجزء الثاين :دراسة اآلثار السلبية لألنشطة البرشية واختالل التوازن البيئي. الجزء الثالث :يركز عىل أنواع مختلفة من التلوث البيئي وتلوث الهواء وآثارهمثل املطر الحميض وتدهور طبقة األوزون ،والتلوث اإلشعاعي والتلوث
الضوضايئ والتلوث البحري.

GEOG 448

جغرافيا املياه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر جغرافيا املياه بنظرة شمولية ،وتشكل موارد املياه مصدر
قلق كبري يف جميع أنحاء العامل نظ ًرا لرضورة املياه يف حياتنا اليومية ،هذا هو
السبب يف أن هذا املقرر سوف يتعامل مع هذه املسألة وجوانبها املتنوعة:
مثل املياه :الغرض ،والفروع ،والتطور ،وخصائص املياه ،والتصنيف ،والدورة
الهيدرولوجية العامة .املياه القارية :األنهار والبحريات واملستنقعات ،واملياه
الجوفية .البحار واملحيطات وموارد مياه الرشب :تحلية املياه املالحة ،املياه
املعاد تدويرها ،واسترياد املياه ،واملياه املعبأة يف زجاجات ،استمطار السحب
والضباب ،الجبال الجليدية .ندرة املياه :األسباب وسبل تعويضها .طرق
السيطرة عىل الطلب عىل املياه :الوسائل القانونية ،واألدوات التقنية ،واألدوات
االقتصادية واألدوات االجتامعية وصنع القرار واإلدارة .ومناقشة تلوث
املياه وطرق التصفية ،وأساليب ونهج إدارة املياه الصالحة للرشب .والتنمية
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الجريية ،املتبخرات ،والصخور الرسوبية ،الرواسب السليكيه ،الفوسفات بيئات
الرتسيب :قارية ،بحرية ،خليط من القارية والبحرية ،األحواض الرسوبية،
الصخور الرسوبية التكتونية ،الرواسب املعدنية االقتصادية

املستدامة ملياه الرشب ،واملوارد املائية يف دولة قطر.
GEOL 101

مبادئ اجليولوجيا العامة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

مقدمة يف الجيولوجيا وعلوم األرض ،تطور علم الجيولوجيا ومساهمة علامء
العرب واملسلمني يف ذلك ،عالقة األرض بالكون والكواكب األخرى ،أصل وتطور
األرض ،طبقات األرض وخصائصها الرئيسية ،مكونات القرشة األرضية (املعادن
والبلورات والصخور واألحافري الجيولوجية) .العمليات الداخلية والخارجية
ونظرية الصفائح التكتونية ،مقدمة عن الجيولوجيا التاريخية ،ملخص حول
جيولوجية قطر ومواردها الطبيعية.

GEOL 321

اجليولوجيا البنائية والتكتونية اجلغرافية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total for Integrated Core
400 AND ENGL 041 OR ENGL R002 OR ESL Reading
Skills 100 AND ENGL 042 OR ENGL W002 OR APL for
Writing Workshop 225 OR Total for Integrated Core 400
AND ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use

100 OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR
Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL
111 OR ENGL 250 OR ENGL 201 OR ENGL 202

GEOL 211

مبادئ علم املتحجرات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تطور األرض عرب األزمان الجيولوجية ،والبنية الداخلية لألرض،
ونظرية االنجراف القاري ،وتيارات الحمل الحراري ،وتضاريس قاع البحر،
والصفائح التكتونية ،واالنتشار يف قاع املحيطات ،والطيات والفواصل  ،وحدود
الصفائح الكربى ،واآلثار االقتصادية.

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 322

املسح امليداني واجليولوجيا
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مقدمة ،املفاهيم الرئيسية للعمل امليداين ،املالحظات
امليدانية وجمع العينات والبيانات ،مبادئ املسح باستخدام مختلف األساليب
والتقنيات وأدوات خاصة لقياس املسافات والزوايا األفقية والرأسية ،واستخدام
البوصلة ،ومستوى اليد للمسح الجيولوجي و رسم الخرائط ،وتحديد الهياكل
الجيولوجية يف هذا املجال

يتناول هذا املقرر مقدمة يف علم الحفريات الالفقارية كام يتناول تعريف
واألساليب الطبقية يف الجيولوجيا التاريخية ،وطرق علم الحفريات ،وتعريف
الحفريات وطرق التحجر ،والدراسات الحفرية من الربوتوزوا (املنخربات)
واإلسفنج ،والحياة العامة لحقب الحياة القدمية ،والحياة يف الحقب الوسيطة
وحقب الحياة الحديثة

GEOL 101

متطلب/مقرر سابق

GEOL 332

GEOL 101

GEOL 303

الرواسب والترسيب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مقدمة ،الدورات الرسوبية ،الصخور الفتاتية ،الصخور

متطلب/مقرر سابق

اجليوفيزياء
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر الخواص الفيزيائية للصخور ،الطريقة الزلزالية ،الخواص
امليكانيكية واملعدات وطريقة التفسري النوعي للبيانات ،طريقة االنكسار
وتحليل البيانات وتفسريها ،طريقة الجاذبية ،ومجال جاذبية األرض ،املعدات
واملسح امليداين والتفسري الكيفي.
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متطلب/مقرر سابق

الجوية ،والطيف الكهرومغناطييس ،والخصائص الطيفية األساسية ملالمح األرض،
والتفاعل يف الغالف الجوي ،وهندسة الصور الجوية ورسم الخرائط.

GEOL 401

متطلب/مقرر سابق

GEOL 101

GEOL 101

الكيمياء اجلغرافية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

GEOL 432

يتناول هذا املقرر محاور األرض ،والنيازك ،وتوزيع العنارص ،و بنية األرض،
جيوكيمياء الصخور النارية والصخور املتحولة والصخور الرسوبية ،جيوكيمياء
البيئة املائية..

جيولوجيا البترول
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر مقدمة وخلفية تاريخية ،عالقة جيولوجيا البرتول بالعلوم
األخرى ،الخواص الفيزيائية والكيميائية للنفط ،تكون وهجرة النفط ،وخزان،
والفخاخ والسداد ،وتقدير االحتياطي

GEOL 403

متطلب/مقرر سابق

GEOL 101

اجليولوجيا االقتصادية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

GEOL 101

GEOL 434

يتناول هذا املقرر التصنيف ،وخامات الصخور النارية ،والخامات من الصخور
املتحولة ،ومعادن الصخور الرسوبية ،وتقنيات االستكشاف ،والرثوة املعدنية.

اجليولوجيا املائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

مقدمه عن املياه الجوفية ،البخر ،هطول األمطار ،والجريان السطحي وتدفق
املجاري املائية ،ورطوبة الرتبة ،املياه الجوفية ،ومبادئ تدفق املياه الجوفية.
جيولوجية تكون املياه الجوفية وجيولوجية تدفق املياه الجوفية إىل اآلبار
والتدفق اإلقليمي للمياه الجوفية ،كيمياء املياه ،ونوعية املياه وتلوث املياه
الجوفية ،وتطوير وإدارة املياه الجوفية.

GEOL 101

GEOL 411

جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تعريف بجيولوجية اململكة العربية السعودية وقطر وعامن،
جيولوجية صخور الكمربي يف الجزء الغريب من اململكة العربية السعودية،
الرتاكيب الهيكلية لشبه الجزيرة العربية ،التسميات الطبقية يف شبه الجزيرة
العربية وقطر (لحقب الحياة القدمية) ،واملعادن والبرتول واملوارد الطبيعية.

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 421

اجليولوجيا التصويرية واالستشعار عن بعد
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر مقدمة يف مبادئ ومعدات ومواد وأساليب اقتناء الصور

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

HIST 103

مقدمة في التاريخ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املوضوعات األساسية لعلم التاريخ  ،ويرشح مفهوم التاريخ
ومعناه  ،ممكناً الطلبة من تطوير مهارات النقد الفكري والتحليل  ،و ذلك من
خالل دراسة املصادر األولية والثانوية ،و عمليات البحث والكتابة ،التي تشمل
الطرائق املختلفة للكتابة التاريخية  ،واملقاالت الحوارية ،والعروض الشفوية
واملناقشات الصفية .
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HIST 111

تاريخ العالم اإلسالمي ) 1187 - 600 ( 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرض هذا املقرر نشأة املجتمع اإلسالمي من عهد النبي محمد (صىل الله
عليه وسلم) وتطوره إىل نهاية القرن الثاين عرش .وتشمل املوضوعات التي
يتناولها املقرر ظهور اإلسالم وانتشاره ،والدولة اإلسالمية يف ظل الخلفاء األمويني
والعباسيني ،وظهور الكيانات اإلسالمية من أفغانستان وإيران الرشقية إىل شامل
أفريقيا وإسبانيا .وينتهي املقرر باألحداث التي مهدت لتحرير القدس عام
 ،1187ثم يوضّ ح بنية املؤسسات االجتامعية والسياسية يف العامل االسالمي،
وتبدل نظام الخالفة.

إىل الفرتة الحديثة ،إضافة اىل مناقشة املدارس التاريخية والفلسفات وأساليب
تفسري التاريخ .كام يبحث يف طبيعة املصادر األولية والثانوية ونقدها ،ويف
الكتابات التاريخية ومؤلفيها .و يعرض ملحة منهجية من أساسيات و متطلبات
الكتابة التاريخية ،واألساليب والتقنيات التي يعتمدها املؤرخ يف كتابة التاريخ.

متطلب/مقررسابق

 HIST 103أو HIST 188

HIST 212

تاريخ العالم اإلسالمي 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

HIST 121
يعترب هذا املقرر استمرارا ً ملقرر تاريخ العلم االسالمي  ،1و يهدف إىل تعريف
تاريخ قطر
الطلبة عىل األحداث السياسية والعسكرية واالقتصادية األبرز يف العامل اإلسالمي
من عام  583هـ1187/م إىل عام  923هـ1517/م .ويبدأ هذا املقرر بعرض
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
تحرير صالح الدين األيويب للقدس ،ثم يقوم بالتحليل النقدي ألحوال العامل
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بتاريخ قطر عرب العصور التاريخية،
اإلسالمي تحت حكم األيوبيني واملامليك والحكام اآلخرين .ويتناول املقرر
مركزا ً عىل نشأة إمارة قطر وتطورها يف ظل التنافس العثامين-الربيطاين يف
الخليج العريب .كام يتناول املقرر الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية قبل أيضً ا ظهور املغول وتدمريهم لبغداد عام 1285م ،مام أدى إىل إنهاء الخالفة
العباسية يف بغداد .وينتهي املقرر بسقوط دولة املامليك عىل يد العثامنيني عام
ظهور النفط والغاز ،وبعدهام .ويدرس أيضاً التطورات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية التي شهدتها دولة قطر حتى عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن .1517
خليفة آل ثاين..
HIST 131

تاريخ العالم منذ 1300

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التحوالت الرئيسية يف تاريخ العامل منذ عام  1300م ،التي
تشمل املوضوعات املرتبطة بالتفاعالت املكثفة يف نصف الكرة األرضية الشاميل
 ،وظهور العرص العاملي األول ( ،)1450-1770ونشأة السوق العاملي ،ثم
عرص الثورات ،وظهور األمناط الحديثة يف تاريخ العامل مثل الحداثة واالستعامر
 ..ويركز املقرر عىل تشكيل املجتمعات الرئيسة يف العامل وتطورها  ،ويوضِّ ح
بطريقة منهجية التفاعالت الثقافية والتحوالت التي كانت من أكرث عوامل
التغيري يف العامل منذ عام 1300م .وميكَّن املقررالطلبة من تحسني مهارات
التفكري النقدي والتحليل من خالل دارسة املصادر األولية والثانوية ،وإعداد
األبحاث العلمية ،والعروض الشفوية واملناقشات الصفية.
HIST 204

علم التأريخ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يلقي هذا املقررالضوء عىل ظهور علم التأريخ وتطوره منذ العصور القدمية

متطلب/مقررسابق

 HIST 111أو HIST 262

HIST 213

تاريخ العرب احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتتبع هذا املقرر التغريات االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية التي
ساهمت يف تشكيل أسس املجتمعات العربية الحديثة اليوم .ويعرض كذلك
التغريات التي طرأت عىل النخبة السياسية والتجار وأصحاب املحال التجارية
والفالحني والقبائل وعلامء الدين ،والنساء ،فضالً عن األقليات العرقية والدينية
يف عهد اإلمرباطورية العثامنية .ويسعى املقرر اىل تدريب الطلبة عىل دراسة
وتفسري املصادر األولية املتعلقة بالفرتة التاريخية التي يغطيها.
HIST 217

احلضارة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل مفهوم الحضارة اإلسالمية وظهورها ،والظروف التاريخية
التي ساعدت يف تأسيس الحضارة اإلسالمية وترابطها مع الحضارات األخرى،
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األوروبية منذ عام 1500م وتأثريها عىل بدايات تاريخ العامل الحديث
واملعارص .وتشمل املوضوعات التي يغطيها هذا املقرر :املساهمة الفكرية يف
عرص النهضة ،واإلصالح والتنوير ،والفنون ،والفكر االجتامعي والسيايس ،والثورة
الصناعية ،واملدارس الرومانسية ،والواقعية ،والقومية ،والنسوية ،واإلمربيالية،
وكذلك االستعامر والحرب العاملية األوىل والثانية والحرب الباردة.

ومساهامتها يف الثقافة والرتاث العامليني .ويناقش هذا املقرر تأسيس الدولة
اإلسالمية ومؤسساتها اإلدارية واملالية والقضائية واالجتامعية .باإلضافة إىل
ذلك ،يقوم املقرر بدراسة األنشطة االجتامعية واالقتصادية والفكرية للمسلمني
وتأثريها يف الحضارات األخرى حتى القرن السادس عرش .يهتم هذا املقرر
كذلك بتطوير قدرات الطلبة يف جمع املعلومات ،والتفكري النقدي والتحلييل،
وتوظيف ذلك يف مجال البحث العلمي

HIST 240

HIST 222

تاريخ مصر القدمي وحضارتها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

اخلليج في العصر احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر اكتشاف الحضارة املرصية القدمية ،وخصائص التاريخ املرصي
القديم من عرص الدولة القدمية إىل الفتح املقدوين ،وتوحيد مرص واململكة
القدمية والدولة الوسطى ،والدولة الحديثة (اإلمرباطورية) ،والفرتة الفارسية
وسقوط الدولة الفرعونية ،وأسس الحضارة املرصية القدمية والجوانب الرئيسية:
اإلدارة ،ونظام الحكم والحياة االقتصادية ،واالجتامعية والفكرية.

تم تصميم هذا املقرر بهدف تزويد الطلبة باملعلومات الالزمة التي تساعدهم
عىل فهم التطورات التاريخية يف دول الخليج خالل القرون الخمسة املاضية،
فضل عن إطالعهم عىل املصادر الرئيسة لتاريخ الخليج .ويركز املقرر عىل
ً
التاريخ السيايس ملنطقة الخليج والظروف التي أدت إىل ظهور دول الخليج.
ويتعرف الطلبة من خالل هذا املقرر عىل االستعامر الربتغايل والتنافس الدويل
(الهولندي-الربيطاين-الفرنيس) ىف الخليج العريب ،ونشأة وتطور دولتي اليعاربة
والبوسعيديني ىف عامن وظهور مشيخات الساحل العامين ،ونشأة وتطور
الكويت والبحرين وقطر ،والقوى الجديدة ىف الخليج العرىب ،مرورا ً بالتطورات
املهمة التى انتهت بتحقيق االستقالل لكل منها.

HIST 241

تاريخ الشرق األدنى القدمي وحضارته
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

HIST 220

االمراض الوبائية في تاريخ العالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تسببت االمراض عىل مر العصور يف حصد حياة املاليني من البرش ،ومام يالحظ
أن اآلثار الطبية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية الناجمة عن هذه االمراض
ال زالت مدار البحث والتحقيق من ِقبل الباحثني والعلامء .لذلك يركز هذا
املقرر عىل دراسة الجوانب التاريخية واالجتامعية والصحية الناجمة عن بعض
األمراض املختارة ،إضافة اىل الكيفية التي ساهمت بها هذه االمراض يف تطوير
طرق العالج واملامرسة الطبية ،وتشكيل الحياة االجتامعية والتاريخ ،وكيف
تأثرت املجتمعات يف العرص الحديث بأمراض املايض.
سيكون هذا املقرر متاحاً لجميع الطلبة الذين يخططون للتخصص يف العلوم
بشكل عام ،أو العلوم االجتامعية ،او العلوم الصحية ،أو العلوم اإلنسانية .مع
املالحظة ،أن الطلبة الذين يسجلون يف هذا املقرر ال يشرتط عليهم توفر خلفية
سابقة يف العلوم أو الطب أو التاريخ.
HIST 231

أوروبا والعالم منذ عام 1500

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التنمية االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

يتناول هذا املقرر تاريخ الرشق األدىن ،وخصائص بالد ما بني النهرين خالل
التاريخ السومري ،والفرتات األكادية ،والبابلية ،واآلشورية ،وتأسيس الدولة
البابلية الكلدانية وسقوطها ،وخصائص تاريخ سوريا من األلفية الثالثة قبل
امليالد إىل نهاية األلفية الثانية قبل امليالد ،والعالقات الدولية خالل األلفية
الثانية قبل امليالد ،وعرض أحوال دول سوريا وفلسطني خالل األلفية األوىل قبل
امليالد ،وصعود وسقوط الدولة الفارسية األخمينيية.

HIST 244

علم التأريخ ومنهج البحث التاريخي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفهوم ومنهجية التاريخ كعلم ،وكيفية إعداد املؤرخ
علم ًيا ،وثقاف ًيا ومعنويًا ،والعلوم التي تدعم املؤرخ ،ومصادر التاريخ الحديث
واملعارص ،والنهج العلمي لبحوث الكتابة التاريخية ،والقواعد الفنية لكتابة
التاريخ ،ومدارس تأويل التاريخ.
HIST 245

التاريخ اليوناني والروماني القدمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التاريخ اليوناين والروماين ،بد ًءا من فرتة هومر ،واالستعامر
اليوناين ونتائجه (يف القرن  8إىل القرن  6قبل امليالد) ،تطوير املدينة/الدول
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اليونانية إىل نهاية القرن  6قبل امليالد (سبارطة والتحالف البيلوبونييس ،أثينا
وتطور أنظمتها) ،الفارسية ،الحروب اليونانية ،صعود اإلمرباطورية األثينية ،الحروب
البيلوبونيزية ،األوضاع العامة يف العامل اليوناين وحتى عرص اإلسكندر األكرب.
ويتناول أيضً ا شعوب إيطاليا قبل تأسيس روما ،روما خالل الحكم املليك ،ظهور
الجمهورية ،الوحدة اإليطالية وعاصمتها روما ،التوسع الخارجي والرصاع بني
روما وقرطاج ،السياسة الرومانية نحو املحافظات الرشقية ،الثورة ،الحرب
األهلية وسقوط الجمهورية ،أوغسطس وصعود اإلمرباطورية ،الحكم الروماين يف
الرشق حتى فرتة االستعامر املبكر.
HIST 248

تاريخ العرب قبل اإلسالم
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

HIST 319

تاريخ احلروب الصليبية (غزو الفرجنة)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر بيشء من التفصيل الحروب بني غرب أوروبا واإلسالم التي
وقعت يف األرايض املقدسة يف وقت متأخر من القرن الحادي عرش إىل أواخر
القرن الخامس عرش .يتم الرتكيز بشكل خاص عىل تحليل دوافع الحركة
الصليبية وأسبابها  ،والتغريات األيديولوجية عند الصليبيني ،ومواقف الجامعات
والكيانات االسالمية من الهجامت العسكرية املسيحية ،إضافة إىل الصحوة
اإلسالمية ودورها يف تحرير أرايض املسلمني .أخ ًريا ،يختتم املقرر مبناقشة النتائج
والتأثريات الثقافية للحروب الصليبية عىل أوروبا.
HIST 320

يتناول هذا املقرر تاريخ العرب وأنسابهم ،وشبه الجزيرة العربية وقبائلها القدمية ،تاريخ احلركات و املذاهب اإلسالمية
وعرب الجنوب ودولهم واملاملك الشاملية (األنباط وباملريا) ،ومدن الحجاز (مكة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
املكرمة ،الطائف ويرثب) ،واإلمارات الحدودية (الغساسنة واملناذرة) ،ومملكة
كندة ،واألوضاع العامة يف شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم.

HIST 314

التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم االسالمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التاريخ االقتصادي واالجتامعي للعامل اإلسالمي  ،شامالً تاريخ
الزراعة (املحاصيل املزروع منها واملستورد) ،واملحاصيل الغذائية والصناعية
والري والتجارة .ويناقش املقرر النمو االقتصادي اإلسالمي وأثره عىل املناطق
الريفية ،واملعادن وغريها من الصناعات ،وشبكات الطرق التجارية والبحرية،
والرشكات واالحتكارات ،والعالقة بني املجتمعات اإلسالمية واملجتمعات التجارية
األخرى ،و دور املدينة اإلسالمية والريف .كام يتطرق هذا املقرر اىل العادات
والتقاليد ،ودور املرأة .ويسعى املقرر إىل تحسني التفكري النقدي والتحلييل لدى
الطلبة من خالل املهام املطلوبة منهم مثل األبحاث والعروض الشفهية.

HIST 318

تاريخ األندلس
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تاريخ األندلس منذ القرن السادس حتى القرن الخامس عرش
امليالدي ،معالجاً العديد من املوضوعات  ،مثل الفرتة الرومانية املتأخرة ،والفتح
اإلسالمي ،والدول اإلسالمية يف األندلس ،واملجتمع والثقافة ،وحركة االسرتداد
املسيحي حتى سقوط األندلس يف عام  .1492وأخريا ً ،يلقي الضوء عىل
العالقات بني دول املسلمني يف شامل أفريقيا (املغرب العريب) والدولة اإلسالمية
يف األندلس بد ًءا من الفتح االسالمي وانتها ًء الحكم اإلسالمي فيها.

يهدف هذا املقرر إىل دراسة التطورات االجتامعية واالقتصادية والفكرية
والسياسية التي واكبت قيام الدولة اإلسالمية .كام يركز عىل انقسام األمة
بعد “الفتنة الكربى” بني األعوام ثالثني وأربعني هجريةً .ويلقي املقرر الضوء
عىل الدولة االسالمية  ،وظهور الحركات االنفصالية يف الدولة ، ،وآراء أحزاب
املعارضة السياسية والدينية تجاه القضايا االقتصادية واالجتامعية والسياسية،
وموقف الدولة منها  .كام يسعى إىل تعريف الطلبة باملصادر األولية والثانوية
املتعلقة بالحركات واملذاهب االسالمية ،و تطوير مهارات الطلبة عىل التفكري
النقدي والتحلييل.
HIST 322

إيران ودول اجلوار
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يهدف هذا املقرر ،إىل تعريف الطلبة بعالقة إيران مع الدول املجاورة يف
الفرتة الحديثة ،بد ًءا من السالالت الفارسية املبكرة ،مرورا ً بالهيمنة عىل آسيا
الوسطى ،والرصاع مع القوى املحلية واإلقليمية ،وتأثري القوى العظمى مثل
روسيا واالمرباطورية العثامنية ،وبريطانيا ،والربتغال .ويتطرق املقرر أيضً ا اىل
دراسة الوجود العريب يف األجزاء الرشقية من الخليج وتأثرياته عىل إيران.
HIST 323

عالقات اخلليج وجنوب آسيا في التاريخ احلديث
واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يساعد هذا املقرر الطلبة عىل فهم طبيعة العالقة بني منطقة الخليج وجنوب
آسيا ،وخاصة الهند ،واألبعاد االقتصادية واالجتامعية لهذه العالقة .يعرف
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الطلبة عىل طرق االتصال بني املنطقتني منذ بدايات القرن السادس عرش من
خالل التبادل التجاري واألنشطة االقتصادية املرتبطة بتجارة اللؤلؤ ،والوجود
الخليجي يف الهند ،وتأثري االستعامر األورويب عىل العالقة بني املنطقتني.

HIST 334

HIST 324

خالل العقود الخمسة املاضية ،تراكمت األدلة األثرية من منطقة الخليج العريب
نتيجة للتنقيب األجنبي وتكثيف الحفريات ،والتي ال تزال مستمرة يف العديد
من املناطق يف الخليج .لذا يوفر هذا املقرر املعارف األساسية يف علم اآلثار يف
الخليج العريب من عصور ما قبل التاريخ إىل الفرتة اإلسالمية .كام يستكشف
هذا املقرر الدور الذي لعبته مجتمعات الخليج العريب يف التجارة بني بالد ما
بني النهرين والرشق ،وال سيام خالل العرص الربونزي .سيتيح هذا املقرر للطالب
فرصة قراءة وتحليل مصادر اولية وثانوية واالطالع عىل مناذج لتطبيقات شفهية
ومكتوبة بهدف تطوير مهارات التحليل والتفكري الناقد لديهم.

اخلليج العربي في العصور القدمية
الساعات الدراسية املعتمدة3:

التاريخ االقتصادي للخليج
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يسعى هذا املقرر اىل تزويد الطلبة باملعلومات الالزمة التي تساعدهم
عىل فهم املوضوعات والقوى الرئيسة يف االقتصاد السيايس يف الخليج عىل
املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية ،مع االهتامم الخاص بأثر النفط ،
ومسألة اإليرادات ،ومناذج التنمية وأسواق العمل املختلفة ،والتكامل اإلقليمي،
وموقع الخليج املتغري يف ظل االقتصاد العاملي ومسألة اإلصالح االقتصادي .

HIST 336

HIST 331

املرأة في الشرق األدنى القدمي
الساعات الدراسية املعتمدة3:

اليونان وروما القدمية 0021 ،قبل امليالد إلى  005م
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر تاريخ أدوار النوع االجتامعي ( ،)genderوالصور ،والتجارب
املتعلقة بها وربطها بالسياق االجتامعي ،والسيايس ،واالقتصادي والقانوين
للمجتمعات القدمية مثل بالد ما بني النهرين ،ومرص القدمية ،وبالد فارس ،وبالد
الشام ،والهند ،والصني ،واليمن القدمية ،واليونان ،وروما ،وأفريقيا ،وأمريكا الالتينية
والجزيرة العربية .كام يتم الرتكيز ،من خالل نهج حدايث ،عىل مجموعة متنوعة
من خربات النساء القدمية .وتتضمن مواد القراءة لهذا املقرر ترجامت من املصادر
األولية ،وأدلة مصورة وأثرية يتم عرضها يف إطار املناقشات الصفية .سيتيح هذا
املقرر للطالب فرصة قراءة وتحليل مصادر اولية وثانوية واالطالع عىل مناذج
لتطبيقات شفهية ومكتوبة بهدف تطوير مهارات التحليل والتفكري الناقد لديهم.

يتناول هذا املقرر مختلف التطورات يف اليونان القدمية ويف اإلمرباطورية
الرومانية .وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها :ظهور الدول -املدن اليونانية،
والحروب البيلوبونيزية والفارسية ،وحروب اإلسكندر األكرب ،والتوسع يف روما
خالل الحروب القرطاجية ،وقضايا التجارة والعدل واملواطنة ،والرضائب،
والرصاعات الثقافية .وينتهي املقرر بدراسة موجزة لرتاجع وانهيار النصف
الغريب من اإلمرباطورية الرومانية خالل القرن الثالث امليالدي..
HIST 332

أوروبا في العصور الوسطى  1400-500 ،م
الساعات الدراسية املعتمدة3:

HIST 337

عصر االستبداد والثورة من  1648إلى 1815

يقدم املقرر ملحة عامة عن تاريخ أوروبا الغربية من سقوط اإلمرباطورية
الرومانية وصولً إىل حرب املئة عام .ويتم الرتكيز عىل انهيار اإلمرباطورية
الرومانية وصعود اإلقطاع ،والبابوية ،والثورة التجارية ،وأصول الدول القومية.

الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر االتجاهات الرئيسية يف التاريخ السيايس ،واالجتامعي،
والفكري والثقايف يف أوروبا خالل الفرتة من  ،1648-1815مبا يف ذلك تطور
الحكم املطلق يف فرنسا وأماكن أخرى يف أوروبا .ويتناول املقرر كذلك الحركة
الثقافية املعروفة باسم التنوير ،والثورات الليربالية يف إنجلرتا وفرنسا ،والنتائج
املرتتبة عىل تلك التطورات.

HIST 333

عصر النهضة واالصالح 1648-1400 ،

الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر التطورات الفكرية والثقافية يف إيطاليا وشامل أوروبا خالل
القرون الخامس عرش والسادس عرش والسابع عرش .يركز املقرر عىل أصول
اإلصالح الربوتستانتي وتأثرياته ،ومناهضة اإلصالح ،والتفاعل األورويب مع أفريقيا
وآسيا واألمريكتني ،و تراجع اإلقطاع وظهور الدولة القومية ،والحروب الدينية،
وإستقالل ويستفاليا.

HIST 343

تاريخ الفاطميني ،واأليوبيني واملماليك
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر البعثة اإلسامعيلية يف املغرب ،وظهور الدولة الفاطمية
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HIST 350

ومشاكلها الداخلية ،وتسلسل األرسة الحاكمة الفاطمية ،وتأسيس مسجد األزهر
بالقاهرة ،وأوجه الحياة السياسية ،واالقتصادية واالجتامعية يف مرص خالل
العرص الفاطمي وصالح الدين األيويب ،و الجهود املبذولة إلنهاء الحكم الفاطمي
وطائفة الشيعة يف مرص ،والرشق األدىن يف القرن الحادي عرش ،وصعود حكم
األيوبيني وصالح الدين ،وتوحيد القوى اإلسالمية ،والرصاع مع الصليبيني (معركة
حطني) ،وخلفاء صالح الدين ،والنظم األيوبية ،وظهور تأثري املامليك ،وجهود
املامليك البحرية الرامية إىل القضاء عىل الوجود الصليبي ،وصد التهديدات
املغولية ،واالزدهار االقتصادي يف القرن الثامن الهجري (القرن  14ميالديًا)،
وتاريخ الرشكس ،والسالطني الرئيسيني ،وتجدد التهديد املغويل ،والتهديد
الربتغايل ،والرصاع مع العثامنيني وسقوط حكم املامليك ،والنظم الحضارية
واإلنجازات.

يتناول هذا املقرر األوضاع يف بالد الشام والعراق منذ الحكم العثامين،
والصحوة الفكرية واالتجاهات نحو التحرير ،مرو ًرا بالثورة العربية الكربى
( 1929 ،)1916الثورة يف العراق والحركات الوطنية يف بالد الشام ،واالنتداب
الفرنيس عىل سوريا ولبنان ،واالنتداب الربيطاين عىل رشق األردن وفلسطني
والعراق ،وتطور الحركة الوطنية يف بالد الشام والعراق حتى االستقالل (الثورة
الفلسطينية  ،1936-1937انتفاضة رشيد عيل الكيالين) والقضية الفلسطينية
وتطورها.

HIST 344

HIST 351

تاريخ الدولة العباسية
الساعات الدراسية املعتمدة3:

تاريخ إيران وآسيا الوسطى احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر طبيعة الثورة العباسية ،والخالفة العباسية من السفاح
إىل املعتصم ،وبغداد العاصمة والتغريات االجتامعية واالقتصادية ،والرصاع
بني األمني واملأمون ،والعباسيني والبيزنطيني ،وتأسيس سامراء ونفوذ
الجيش ،وخلفاء سامراء (نفوذ الجيش ،والضعف السيايس واملايل واإلداري،
واإلقليمية ،والفوىض) ،والرصاعات السياسية (عودة السلطة يف ظل املعتمد
واملوفق 256-279هجرية 870-892 ،م) ،وثورة الزنج ،والدول املغاربية،
ودول املرشق ،والعودة إىل بغداد ،واإلمارات (االزدهار الثقايف عىل الرغم من
الضعف السيايس ) والساللة البويهية يف العراق.

يتناول هذا املقرر الظروف السياسية يف بالد فارس من بدايات القرن ،16
بد ًءا من ظهور الدولة الحديثة :الصفوية ،أفشاري ،حكم زاندي وقاجار ،الغزو
األفغاين لفارس ،واإلصالحات السياسية يف بالد فارس يف الدولة القاجارية
واالمتيازات األجنبية ،والثورة الدستورية ،وصعود وسقوط الدولة البهلوية،
والثورة اإلسالمية يف إيران.
ويرسد أيضً ا تاريخ أفغانستان والنزاعات القبلية ،وظهور الدولة الحديثة يف
أفغانستان ،والغزو الرويس ،وحركة املجاهدين ،وآسيا الوسطى ،ومفهوم آسيا
الوسطى ،واالحتالل السوفيايت ،وسقوط االتحاد السوفيايت وظهور الدول
املستقلة.

HIST 356

التاريخ االقتصادي واالجتماعي لديار اإلسالم
الساعات الدراسية املعتمدة3:

HIST 349

تاريخ أفريقيا احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3:

تاريخ بالد الشام والعراق احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر تاريخ القارة األفريقية قد ًميا ،ومراحل اكتشاف القارة ،ودوافع
االستعامر األورويب ألفريقيا ،ونظم الحكم واإلدارة يف عهد االستعامر ،وسياسة
التمييز العنرصي ،واملقاومة األفريقية وحركات التحرير ،ومشاكل أفريقيا يف
مرحلة ما بعد االستقالل ،والوحدة األفريقية ،وبلدان املغرب العريب األفريقية
وتاريخها من االستعامر إىل االستقالل (ليبيا ،تونس ،الجزائر ،املغرب ،موريتانيا)
والحكم العثامين ملرص ( ،)1517-1798والحملة الفرنسية عىل مرص ،وعرص
محمد عيل ،والتدخل األجنبي يف مرص والثورة العربية ،واالحتالل الربيطاين
ملرص ،والحكم املرصي للسودان ،والثورة املهدية ،وتطور الحركة الوطنية
املرصية من االحتالل ( )1882إىل ثورة  ،1919وتاريخ مرص والسودان يف فرتة
ما بني الحربني ،وتطور الحركة الوطنية يف مرص والسودان نحو االستقالل.

يتناول هذا املقرر العامل اإلسالمي من حيث تاريخ الزراعة (املحاصيل
املزروعة منها واملستوردة) واألغذية واملنتجات الصناعية ،والري ووسائله،
والنمو االقتصادي وتأثريه عىل املناطق الريفية والصناعة (صناعة املعادن
وأساليبها) ،وأنواع الصناعات والحرف والتجارة وطرق التجارة ،والطرق البحرية،
واملعامالت ،والرشكات واالحتكارات ،واملجموعات التجارية واملجتمعات
املسلمة ،واملدينة اإلسالمية وخصائصها ،والريف ،والعادات والتقاليد ،واملرأة،
واألعياد واملهرجانات ووسائل الرتفيه ،واألزياء ،واألطعمة واملرشوبات.
HIST 358

تاريخ الدولة العثمانية
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر أوضاع الرشق اإلسالمي تحت الساللة البويهية ،وظهور الدولة
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السلجوقية والتحكم يف الخالفة ،وذروة الدولة السلجوقية ( 455-485هجري،
1063-1092م) ،ونهاية عرص السالجقة العظام ( 485-525هجرية1092- ،
1157م) ،ودول األتابك داخل الدولة السلجوقية ،والغزو املغويل ،وسقوط الخالفة
العباسية (656ه1258،م) ،وغزاة اإلمارات يف األناضول يف القرن  ،)12وظهور
وتوسع اإلمارة العثامنية ،وتطور اإلمارة العثامنية إىل دولة يف القرنني  14و،15
وسقوط القسطنطينية (1453م ) ،والدولة العثامنية وضم الدول العربية ،ونهج
الحكومة واإلدارة ،واألوضاع االقتصادية واالجتامعية ،ومسألة الخالفة والجامعة
اإلسالمية ،وموقف العرب من املحاوالت االنفصالية داخل الدولة العثامنية إىل
مواجهة الغزو األورويب ،والفكر القومي العريب حتى منتصف القرن .20

HIST 407

مشروع التخرج ( ) Capstone
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يف هذا املقرر ،يرشع الطلبة يف إعداد مرشوع بحثي تحت إرشاف أساتذتهم.
ولتعزيز مهارات التعاون ،ميكن ألكرث من طالب التعاون يف مرشوع واحد بعد
موافقة وتوجيهات املدرسني ،و يفرتض ملرشوع التخرج أن يعكس املهارات
والتدريبات التي اكتسبها الطلبة خالل دراستهم يف برنامج التاريخ مبراحله
ومقرراته املختلفة.
.
HIST 415

HIST 370

التاريخ العربي احلديث منذ عام 1919
الساعات الدراسية املعتمدة3:

هذا املقرر هو استمرار ملقرر التاريخ العريب  .1وتبدأ الفرتة التي يعالجها من
ثورة  1919املرصية ضد الربيطانيني وتنتهي بالحرب العربية اإلرسائيلية عام
 .1967وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها :العرب يف فرتة ما بني الحربني
العامليتني ،والقومية العربية والنضال من أجل االستقالل ،والعالقات العربية
الداخلية ،والعرب والحرب الباردة ،والرصاع العريب اإلرسائييل  ،والنساء يف العامل
العريب ،والتحديث والتنمية العربية يف عرص العوملة.

تاريخ العلوم في اإلسالم
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتتبع هذا املقرر تطور العلوم يف اإلسالم حتى فرتة اإلمرباطورية العثامنية ،وهو
يتناول املوقف اإليجايب للتعاليم اإلسالمية نحو طلب العلم والتفكري النقدي.
كام سيتم دراسة تأثري إنشاء مصانع الورق وبيت الحكمة يف بغداد يف عملية
الرتجمة ،وظهور املنح العلمية اإلسالمية .وسيتناول املقرر إسهامات العلامء
املسلمني واملراكز اإلسالمية يف التعلم خالل العصور الوسطى.

متطلب/مقرر سابق

 HIST 213أو HIST 358

HIST 380

بناء أمريكا احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة3:

HIST 416

تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر األصول الثقافية والسياسية والدستورية للواليات املتحدة
األمريكية ،شامالً سلسلة التغريات الثورية يف السياسة واملجتمع بني منتصف
القرن الثامن عرش إىل القرن التاسع عرش  ،والتي سيطرت عىل ثالثة عرشة من
مستعمرات اإلمرباطورية الربيطانية وحولتها إىل دول مستقلة بد ًءا من األمور
الثقافية والسياسية التي ربطت اإلمرباطورية الربيطانية م ًعا .ويتتبع املقرر
العمليات السياسية واأليديولوجية التي تالشت وانتهت نتيجة لسلسلة من
الرصاعات السياسية التي شكلت هوية الواليات املتحدة األمريكية.

يتناول هذا املقرر جميع األشكال اإلسالمية واألمناط والتصاميم الفنية
واملعامرية بد ًءا من ظهور اإلسالم يف القرن السابع وحتى القرن الثالث
عرش ميالدي .وتبدأ مفردات املقرر من تأثري الحضارات القدمية واملجاورة
عىل الثقافة اإلسالمية .وسيتم دراسة املسكوكات والفخاريات والسرياميك
والصناعات املعدنية ،والزجاج والكريستال والسجاد واملنسوجات .باإلضافة إىل
ذلك ،سيتم دراسة تخطيط وتصميم املساجد  ،والقالع ،واألسوار واملباين العامة
يف املدن اإلسالمية الرئيسية يف دمشق وبغداد والقدس و قرطبة و غرناطة.

HIST 390

تاريخ الصني واليابان احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3:

الجنسني .وباستخدام مزيج من املواد األولية والثانوية املتعلقة مبناحي الحياة
املختلفة ،ومجموعة من الخربات بد ًءا من التسوق إىل املناقشات الدستورية،
يتوقع من الطلبة أن يقوموا بصياغة تفسريات خاصة بهم حول هذه الفرتة
األساسية يف تاريخ اليابان والصني .وسوف تعرض املحارضات التطورات الهامة
وتوفر إطا ًرا لتنمية مهارات الطلبة التحليلية.

HIST 417

يتناول هذا املقرر التاريخ االجتامعي ،والسيايس والثقايف للصني واليابان يف
القرن العرشين مع الرتكيز عىل القضايا القومية ،والثورة ،والحداثة واملساواة بني

موضوعات في التاريخ اإلسالمي
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتضمن هذا املقرر موضوعات متنوعة ،مثل تاريخ املرأة يف اإلسالم ،الفكر
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السيايس اإلسالمي ،و التاريخ العسكري يف اإلسالم ،و رحالت يف عامل العصور
الوسطى ،وما يرتبط بها من دروس تاريخية والجتامعية واقتصادية .وسيتم
التحقق من استيعاب الطلبة للمواد من خالل املشاريع البحثية والتحليلية.

بشكل علني .ويركز املقرر عىل القومية يف فرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا ،محاوال من
خالل هذه املوضوعات ان ينمي قدرات الطلبة عىل التحقق ،وتطوير مهارات
االتصال والكتابة من خالل األوراق البحثية ،واملناقشات الصفية والجامعية،
والعروض التقدميية.

اخلليج والعالم العربي
الساعات الدراسية املعتمدة3:

HIST 432

HIST 421

تم تصميم هذا املقرر لتعريف الطلبة بالعالقة بني دول الخليج والعامل العريب
خالل العرص الحديث ،وتطور هذه العالقة وأبعادها االجتامعية والسياسية
واالقتصادية .ويركز املقررعىل  :دراسة العالقات العربية الخليجية منذ القرن
التاسع عرش ،والتبادل الثقايف والتعليمي ،والعاملة العربية املهاجرة يف الخليج،
وسياسات دول الخليج تجاه الحركات القومية يف العامل العريب ،وموقفها من
الرصاع العريب اإلرسائييل.
HIST 425

موضوعات في تاريخ اخلليج
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يشتمل هذا املقرر عىل موضوعات متنوعة ،مثل املسافرين والخليج يف التاريخ
الحديث ،عالقات الخليج بدول أفريقيا ،والواليات املتحدة األمريكية ودول
الخليج ،وموقف الخليج من الرصاع العريب اإلرسائييل ،وحركات اإلصالح يف
الخليج.
HIST 427

األقليات املسلمة في العالم
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر التطورات والقضايا املتعلقة باملجتمعات املسلمة يف أجزاء
مختلفة من أنحاء العامل .ويركز هذا املقرر عىل تحديد هذه املجتمعات.
كام يتناول املقرر تاريخ هذه األقليات يف الغرب ،وأوروبا الرشقية ،وأمريكا
الالتينية ،وبلدان جنوب آسيا ،اضاف ًة اىل التحديات التي تواجه هذه األقليات،
ومساهامتها يف املجتمعات التي تعيش بها.
HIST 431

القومية ونتائجها من 1914-1815

الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر مفهوم القومية يف ثالثة مجاالت مرتابطة وهي :القومية
ودورها يف ظهور الدول الحديثة يف أوروبا ،واملناقشات النظرية الكربى التي
أسفرت عنها هذه التجربة التاريخية ،والطرق التي تم نرش القومية من خاللها

أوروبا بني احلربني العامليتني 1945-1914 ،

الساعات الدراسية املعتمدة3:

يبحث هذا املقرر يف الجوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية لكال الحربني
العامليتني ،إضافة إىل السياسة واملجتمع يف فرتة ما بني الحربني ،وصعود النظم
الشمولية ،واآلثار التي تركتها الحروب يف القارة األوروبية وانعكاساتها عىل بقية
العامل.
HIST 434

موضوعات في التاريخ األوروبي
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يشتمل هذا املقرر عىل موضوعات متنوعة  ،مثل تاريخ نابليون بونابرت،
وأملانيا النازية ،واإلمرباطورية الروسية ،وأوروبا ،والرشق األوسط ،واملرأة يف
التاريخ األورويب ،وصعود الفاشية األوروبية يف القرن  ،20والنزاعات األوروبية
العثامنية.
HIST 436

تاريخ الفكر األوروبي في القرن 02
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يعالج هذا املقرر تاريخ الفكر األورويب يف القرن العرشين  ،وهو يتناول كيف
أسهم املثقفون األوروبيون والفنانون والكتاب والشخصيات الثقافية األخرى
يف التطورات الرئيسية يف القرن العرشين .ومن املوضوعات التاريخية التي
يتضمنها املقرر :علم النفس والذات ،النوع االجتامعي ،النسوية ،وكتلة السياسة
االشرتاكية ،الفاشية والشمولية ،والعرق ،واإلمرباطورية وإنتهاء االستعامر.
HIST 442

تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر تاريخ الخليج العريب يف بداية العرص الحديث ،والوجود
الربتغايل ومقاومته ،والتنافس الدويل يف منطقة الخليج (الهولنديني والفرنسيني
والربيطانيني) ،والقوات اإلقليمية يف منطقة الخليج ،والدولة العثامنية وعالقاتها
مع منطقة الخليج ،وظهور ومنو املنظامت السياسية العربية ،والسياسات
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HIST 449

الربيطانية يف منطقة الخليج يف القرن  ،19واألوضاع السياسية يف منطقة
الخليج يف بداية القرن  ،20وتطور اإلمارات العربية ،واكتشافات النفط وآثارها
السياسية عىل أوضاع الخليج ،والواليات املتحدة األمريكية ومصالحها النفطية،
واآلثار االجتامعية للنفط يف منطقة الخليج ،وبناء دول الخليج العريب الحديثة.

أمريكا احلديثة واملعاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة2:

يتناول هذا املقرر اكتشاف واستعامر أمريكا ،والثورة األمريكية وظهور الواليات
املتحدة األمريكية ،ودستور الواليات املتحدة األمريكية ،وتطور الحرب األهلية
األمريكية ،وعقيدة مونرو والسياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية،
وتحول الواليات املتحدة األمريكية إىل قوى عظيمة ،وحركات االستقالل يف
أمريكا الالتينية.

HIST 444

تاريخ املغرب واألندلس
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر تاريخ املغرب وسكانه ،والفتح اإلسالمي ،والدول املستقلة
(األغالبة ،الرستميون ،األدارسة ،الفاطميون) ،وإمارات الزيري والزنايت ،وبنو
هالل وسليم ،واملرابطون ،واملوحدون وسقوطهم ،وتاريخ إسبانيا قبل الفتح
اإلسالمي ،وفتح إسبانيا ،وفرتة اإلمارة األموية ،والخالفة وسقوطها ،وماملك
الطوائف ،واألندلس تحت املرابطني واملوحدين ودولة بني األحمر ،ودولة بني
مورين ونضالها ،وسقوط دولة بني األحمر ،واملوريسكيني.

HIST 450

تاريخ النظم والنظريات السياسية واالجتماع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر ظهور وتطور الدميقراطية ،ومفهوم الدولة الفاضلة،
والفردية ،والليربالية ،وتطور الرأساملية يف العرص الحديث (الرأساملية التجارية
والرأساملية الصناعية) ،واالشرتاكية :صعودها ،وتطورها ونقدها ،واألحزاب
السياسية وجامعات الضغط ،والدميقراطية السياسية.

HIST 445

التاريخ احلديث واملعاصر للخليج العربي
الساعات الدراسية املعتمدة2:

HIST 453

يتناول هذا املقرر أحوال الجزيرة العربية منذ بداية الحكم العثامين ،والحركة
السلفية وآثارها ،وظهور وتطور الدولة السعودية األوىل ،والعالقات العثامنية
السعودية .كام يتناول املقرر دور محمد عيل باشا يف شبه الجزيرة العربية،
والقوى السياسية األخرى خالل القرنني التاسع عرش والعرشين  ،وظهور
الدولة السعودية الثالثة ،ثم الحرب العاملية االوىل ،وتأسيس اململكة العربية
السعودية ،واليمن يف العرص الحديث ،باإلضافة إىل القوى الكربى وشبه الجزيرة
العربية.

الفنون واآلثار اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تأثري اإلسالم عىل الفنانني ،والعامرة اإلسالمية (العامرة
الحرضية ،والهندسة املعامرية العسكرية) ،ودراسة النقود املعدنية ،والفنون
اإلسالمية (الفخار ،واملعادن ،والسجاد ،والفنون األخرى) ،والنقوش (الكتابة
الكوفية ،والكتابة بخط النسخ).

HIST 447

HIST 456

تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة2:

خبرات متكاملة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر عرص النهضة األوروبية ،واالكتشافات الجغرافية وآثارها،
وحركة اإلصالح الديني يف أوروبا وآثارها ،والعالقات الدولية يف القرن ،16
وتطور أوروبا يف القرن  17والعالقات الدولية يف القرن  17و  ،18والثورة
الفرنسية ،والثورة الصناعية ونتائجها ،وعرص املؤمترات واالصالح يف أوروبا،
والوحدة اإليطالية واالتحاد األملاين ،وتحالفات الكتل من أواخر القرن 19
إىل بدايات القرن  ،20والحرب العاملية األوىل :األسباب والنتائج واملعارك،
ومعاهدات السالم ،وفرتة ما بني الحربني ،واألنظمة الشيوعية والفاشية والنازية،
والدميقراطيات ،والحرب العاملية الثانية ونتائجها ،وعامل ما بعد الحرب وظهور
القوتني العظميني ،والتحالفات والكتل ،واالتجاهات نحو الوحدة األوروبية.

تم تصميم هذا املقرر لتزويد الطلبة بالقدرة عىل ربط املعارف واملهارات
واالتجاهات التي اكتسبوها وتوظيف كل منها يف مجال الدراسة ،وكذلك
التغلب عىل العقبات التعليمية .وعالوة عىل ذلك ،فإنه يقود التقدم التعليمي
من منظور شامل ،مع األخذ بعني االعتبار الخربة العملية التي اكتسبها الطلبة
من خالل تدربهم كمدرسني لطلبة يف املدارس ،ويركز هذا املقرر أيضً ا عىل
تزويد الطلبة مبهارات اعتامد أساليب تكميلية لدراسة وحل املشاكل التعليمية،
مثل االسرتاتيجيات البديلة وأساليب إدارة الجودة الشاملة .وميكن اعتبار هذا
شامل يتعلق
املقرر املظلة الجامعة للخربات التعليمية ،وتشكل مرشو ًعا ميدانيًا ً
مبجال واقعي وحقيقي.
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HIST 459

الرئيسية ،والعمل الشفهي والكتايب ،مبا يف ذلك البحوث واألوراق التي من شأنها
تحسني قدرات التفكري النقدي والتحلييل..

تاريخ شبه القارة الهندية ،والصني واليابان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

HONS 100

يتناول هذا املقرر دراسة موضوعات يف تاريخ شبه الجزيرة الهندية واالستعامر
االورويب ،والثورة الهندية  ،1957وتطور الحركة الوطنية إىل االستقالل وظهور
وصول إىل
ً
دولة باكستان ،والتاريخ الحديث للصني وجنوب رشق آسيا واليابان
الحرب العاملية الثانية.

مقرر السنة األولى للتميز
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذه الندوة الدراسية تقوم بتعريف الطلبة عىل الجامعة وبرنامج التميز
األكادميي ،وسوف يتمكن الطلبة من تعلم كيفية التفكري والتعبري عن أفكارهم
بشكل ناقد وفعال ،كام سيتعلم الطلبة أيضً ا املهارات الالزمة لكتابة ورقة
البحث ،وهذه الدورة متعددة التخصصات وتركز عىل املوضوعات املقرتحة من
قبل أعضاء هيئة التدريس من برنامج التميز.

HIST 460

تاريخ الشرق األوسط احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفهوم وأهمية الرشق األوسط ،وتاريخ الرشق األوسط قبل
الحرب العاملية األوىل ،والحرب العاملية األوىل وتأثريها عىل الرشق األوسط،
والرشق األوسط يف الفرتة ما بني الحربني ،والحرب العاملية الثانية والرشق
األوسط ،واكتشافات النفط وآثارها االجتامعية واالقتصادية عىل املنطقة،
والرصاع العريب اإلرسائييل ،والحرب الباردة وتداعياتها عىل منطقة الرشق
األوسط ،والرشق األوسط يف نهاية القرن .20

IENG 210

أساليب العمل والقياسات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

مدخل ملفاهيم العمل واالنسان واآللة ،وتحليل وتصميم
ً
يتضمن هذا املقرر
وقياس العمل ،ودراسة األسلوب ،والتسجيل عىل مختلف املستويات ،وتحليل
وتحسني العمليات ،وتطبيقات يف التصاميم/التعديالت ،وقياس العمل ،ودراسة
الوقت ،وأخذ العينات العمل ،وأساسيات خطط الحوافز وقياس األداء ضمن
موضوعات أخرى.

HIST 461

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

رصا ويعطي
يختار األستاذ الدكتور املسؤول عن املقرر موضو ًعا ها ًما ومعا ً
فكرة عامة عنه يف محارضة أولية ،ثم يتم تقسيم الطلبة إىل فرق لتغطية
مختلف جوانب املوضوع ،وتقوم الفرق بتقديم أنشطة البحوث إلخاصة بها يف
املحارضات.
التقييم :يتم تقييم أنشطة الطلبة البحثية حول املوضوع وال يتم إعطاء أي
اختبارات ،وكأمثلة من املواضيع :القضية العراقية ،وعملية اإلصالح يف العامل
العريب ،واملرأة يف العامل العريب ،وما إىل ذلك.

GENG 200

IENG 260

الديناميكا احلرارية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

HIST 470

التاريخ احلديث ألمريكا الالتينية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف ظهور دول أمريكا الالتينية املستقلة منذ القرن التاسع
عرش  .كام يستعرض الطريقة التي تشكلت بها الدول من األقاليم املستعمرة
وكيف تم تأسيس الهويات واملجتمعات الوطنية ،.و يركز املقرر أيضً ا عىل
مسائل الدميقراطية والنضال من أجل التمثيل السيايس واالجتامعي واالقتصادي
يف دول أمريكا الالتينية .وتركز مهام املقرر عىل قراءة وتفسري املواد املرجعية

يتضمن هذا املقرر أمثلة متهيدية لنظم تحويل الطاقة .املفاهيم والتعاريف
األساسية ،وخصائص املادة النقية ،والغازات املثالية ،والعمل والحرارة ،والقانون
األول للديناميكا الحرارية وتطبيقاتها عىل األنظمة ووحدات الضبط ،والقانون
الثاين للديناميكا الحرارية ومفهوم الكفاءة ،وتطبيقات مختارة للمشاكل
الهندسية مبا يف ذلك دورات بخار الطاقة ،ودورات التربيد ودورات توربينات
الغاز ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101
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IENG 310

والربمجة الخطية املتقدمة ،والربمجة الخطية الحدودية ،والربمجة املستهدفة،
وجدولة وبرمجة الربمجة غري الخطية ضمن موضوعات أخرى.

تخطيط املرافق وتصميمها
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر أساسيات تخطيط املرافق وتصميمها ،ومناذج تخطيط
املرافق مبا يف ذلك اختيار املوقع ومنذجة تخصيص املوقع .كام يتضمن املقرر
تصميم املنتج والعملية والجدول الزمني .والعالقات بني املساحات والتدفق
واألنشطة ،وكذلك االحتياجات من املوظفني ،ومناولة املواد واختيار املعدات،
والتخطيط املنهجي ،والتخطيط مبساعدة الحاسوب ،وتخطيط وتصميم
التحسينات ،ونظم التخزين واملستودعات ضمن موضوعات أخرى.

IENG 330

IENG 337

تخطيط االنتاج ومراقبة اخملزون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر املصطلحات ذات الصلة باملوضوع ،وأسس اختيار املنتجات
والعمليات ومتطلبات التحول ،وأساليب التنبؤ ،والقدرة عىل التخطيط الكيل،
وإدارة املخزون للبنود ذات الطلب املستقل ،ومتطلبات املواد ،وتخطيط
املوارد ،والجدولة ،ومفاهيم جديدة يف مواضيع مثل مامرسات اإلدارة ضمن
موضوعات أخرى.

IENG 210

IENG 320

ضبط اجلودة اإلحصائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم واألساليب اإلحصائية الخاصة بضبط جودة
املنتجات والخدمات ،وأساليب ضبط العمليات ،وأساليب العينات ،والتحليل
اإلحصايئ باستخدام أدوات ضبط الجودة وأساسيات األساليب األخرى مثل
تحليل القدرة املستخدمة من قبل اإلدارة لضبط العمليات ،والتكاليف ،وتحسني
الجودة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 330

بحوث العمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر أساليب بحوث العمليات مبا يف ذلك صياغة النامذج،
واشتقاق حلول الربمجة الخطية ،والخوارزميات البسيطة ،ومشاكل النقل
والتنسيب ،ومناذج الشبكة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

IENG 331

بحوث العمليات املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر استعراض الربمجة الخطية :البسيطة والبسيطة املنقحة،

متطلب/مقرر سابق

 IENG 210و GENG 360

IENG 350

انظمة احلاسوب للمحاكاة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر مناذج االحتامالت ،وديناميات النظام واملحاكاة والنمذجة،
ومنذجة إدخال البيانات ،والتحقق والتثبت من مناذج املحاكاة ،وتحليل
مخرجات املحاكاة .والنمذجة واملحاكاة وتحليل األحداث املنفصلة ،وحلول
املشكالت باستخدام تقنيات النمذجة واملحاكاة ،وتطبيق املبادئ اإلحصائية
عىل أنظمة الطابور ،وتصميم تجارب املحاكاة وأدوات للحد من التباين من
مخرجات املحاكاة.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 106و GENG 200

IENG 410

بيئة العمل والسالمة الهندسية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر بيئة العمل والرشوط املرتبطة بها ،وفهم عمل الجسم
والعقل ،والخصائص الجسدية والعقلية ،والحواس البرشية ،والعمليات املعرفية،
وطبيعة العمل والقدرة عىل العمل ،وتأثري بيئة العمل ،واعتبارات بيئة العمل
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املريحة عند تصميم أماكن العمل واملرافق ،والضوابط ،وبيئة العمل املكتبية.
كام يتضمن املقرر مدخل عن السالمة وجودة حياة العمل ،وأسباب املخاطر
والفشل ،وأساسيات التحقيق والتحليل.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 423

متطلب/مقرر سابق

تصميم التجارب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 IENG 210و MECH 230

IENG 411

تخطيط وضبط الصيانة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر إدارة التخطيط للصيانة ،والتنفيذ ،والرقابة ،وعالقته
بالوظائف األخرى ،والصيانة الوقائية والتنبؤية باستخدام الرصد ،والتخطيط
لقطع الغيار ،وتحليل االستبدال ،والهندسة التي تتسم بالتحمل ،وإجراء الصيانة
والتكاليف املرتتبة عليه ،ودور أجهزة الحاسوب ،ودراسات الحالة والتطبيقات.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 425

متطلب/مقرر سابق

هندسة التحمل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

IENG 330

IENG 420

إدارة اجلودة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لفلسفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة يف سياق التغيري
ً
يقدم هذا املقرر
التنظيمي والثقايف املكرس من أجل التحسني املستمر للمنتجات والخدمات.
وبعض األفكار واملوضوعات التي يتم تناولها هي :جوائز الجودة الدولية
( )9000 ISOلنظم إدارة الجودة ،قياس إعادة الهندسة ،تدريس “دمينج”،
و”جوران” ،و”كروسبي” وإدارة التغيري وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة.

مدخل لتحليل التحمل ،وتدابري التحمل ووظائفه ،والعمر
ً
يقدم هذا املقرر
املتوقع ،ووظيفة املخاطر ضمن وظائف التوزيع الهامة ،ومناذج املخاطر
وحياة املنتج ،وتوزيع القيمة املتطرفة ،ومناذج التحمل الثابتة ،ومناذج التحمل
الديناميكية ،وتدابري فعالية النظام ،وتخصيص وتحسني التحمل .كام يتضمن
مدخل إىل هيكل أخطاء التحليل وموثوقية اإلنسان.
ً

متطلب/مقرر سابق

 GENG 200و IENG 330

IENG 441

متطلب/مقرر سابق

الهندسة املتزامنة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

IENG 320

IENG 421

حتليل القرارات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مبادئ التصميم التجريبي ،وعشوائية تصاميم الكتلة
الكاملة ،والتصاميم الالتينية واليونانية ،والتصاميم العوامل ،ومنهجية استجابة
السطح والتصميم القوي ،والتخطيط ،وأداء وتحليل التجارب الصناعية ضمن
موضوعات أخرى.

هذا هو مقرر متهيدي حول نظرية وتطبيقات تحليل القرار ،ومشاكل صنع
القرار يف ظل اليقني وعدم اليقني ،والرتكيز عىل صياغة ،وتحليل ،واستخدام
تقنيات صنع القرار يف مجال الهندسة وتحليل النظم ،وصياغة املشاكل املتعلقة
باملخاطر وتقييم احتامليات املخاطر.

يتناول هذا املقرر النهج املنظم لتصميم املنتجات امليكانيكية ،وهو األمر الذي
تصميم متزام ًنا لجميع العمليات ذات الصلة .كام يتناول أساليب
يتطلب
ً
تطوير املنتجات التكرارية واملتكاملة ،وتصميم منتجات عىل مستوى عاملي،
والهندسة املتزامنة والعكسية ،ونرش وظيفة الجودة ،وهندسة القيمة ،ومحاذاة
متطلبات املنتج مع قدرات العملية ،وتصميم التصنيع ،والتصميم للتجميع،
واملنتجات القوية من خالل التصميم املناسب للتجارب ضمن موضوعات
أخرى.
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IENG 450

متطلب/مقرر سابق

أمتتة اإلنتاج
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

GENG 106

يتناول هذا املقرر مبادئ اسرتاتيجيات األمتتة وتقنيات وضبط العمليات الصناعية
الحديثة .كام يتناول أساسيات التحكم الرقمي ( ) NCوتطبيقات الحاسوب
الحديثة للتحكم العددي (،)CNCوالروبوتات اآللية ونظم التعامل مع املواد
املؤمتتة ،وتحليل نظم/خطوط اإلنتاج اآللية املؤمتتة ،مبا يف ذلك؛ خطوط التدفق
اآليل ،وخطوط النقل ،وخطوط التجميع اآليل ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 106و MECH 230

IENG 451

النظم اخلبيرة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

GENG 106

IENG 452

هندسة نظم املعلومات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر أساسيات نظم املعلومات ،ومجاالت التطبيق الرئيسية
لنظم املعلومات الصناعية  -منوذج قاعدة البيانات العالئقية ،مدخل للغة
االستعالمات البنيوية ،وتصميم املعلومات وقاعدة بيانات منطقية ،ومنذجة
البيانات ،ومنوذج الكيان مع العالقة ،وتحليل وتصميم نظام املعلومات ،وفهم
متطلبات املعلومات يف املؤسسة ،والتنفيذ (تصميم واجهة املستخدم ،وتصميم
وتنفيذ النامذج والتقارير عىل أساس متطلبات املستخدم) ،وقواعد البيانات
املمكنة عىل شبكة اإلنرتنت ،وأساسيات مفاهيم تخطيط موارد املؤسسات
ومتطلبات املعلومات مبا يف ذلك األعامل التجارية اإللكرتونية ،ووضع مناذج
باستخدام  ،UMLوتصميم املرشوع ،وتنفيذ مرشوع تصميم نظام املعلومات
باستخدام أدوات التصميم القياسية ضمن موضوعات أخرى.

تصميم نظم التصنيع
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر عمليات التصنيع ،ومناذج التصنيع ومقاييس األداء،
وتصميم نظم التصنيع مبا يف ذلك الخلوية ،ونظم التصنيع املرنة ،وتحليل
عمليات االختيار ،والتخطيط ،والتحسني ،والجوانب االقتصادية لنظم التصنيع،
وتكنولوجيا املجموعة ،وخطوط النقل ،والتصنيع مبساعدة الحاسوب ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 106و MECH 230

يتناول هذا املقرر أساسيات الذكاء االصطناعي ( ،)AIواملفاهيم األساسية
ومبادئ النظم الخبرية ،وبناء النظم الخبرية ،واألفكار املركزية لتطوير النظام
الخبرية ،مبا يف ذلك متثيل املعرفة ،وهياكل الضبط ،واكتساب املعرفة ،وهندسة
املعرفة .كام يتضمن املقرر تركي ًزا عىل استخدام املعرفة يف مجال معني للحصول
عىل األداء الخبري يف الربامج ،وتقنيات برمجة النظام الخبري الحديثة واألدوات.

متطلب/مقرر سابق

IENG 460

IENG 478

االبتكار وريادة األعمال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يجمع هذا املقرر بني املحارضات والدراسة امليدانية والتامرين التي تستكمل
مع املحارضات ودراسات الحالة عىل الصناعات الصغرية واملتوسطة الحجم.
ويقدم املقرر اإلطار األسايس لفهم عملية ريادة املشاريع ،ومبادئ اإلدارة
والتقنيات ذات الصلة بعمليات صنع القرار ،والتخطيط ،والتسويق ،والرقابة
املالية .ويغطي املقرر أيضً ا تدريبات عىل تصميم املنتجات وتطوير النموذج
األويل ،وإعداد التقارير الخاصة بجدوى املرشوع ،واألفكار العملية حول إطالق
الطلبة ملشاريعهم الخاصة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360

IENG 479

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة وتعكس االتجاهات
يف مجال هندسة النظم الصناعية.
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IENG 481

متطلب/مقرر سابق

املشاريع الهندسية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

 GENG 200و GENG 360

مدخل إىل الهندسة ،ودورة حياة املرشوع ودراسات جدوى
ً
يقدم هذا املقرر
املرشوع .كام يتناول نهج النظام الذي يغطي متطلبات مثل :النطاق ،والوقت،
والتكلفة ،والجودة ،واملوارد ،واالتصاالت .كذلك ،يتضمن املقرر تخطيط
املشاريع وضبطها ،وتوزيع العمل وتقنيات جدولة الشبكة مثل  CPMو
 ،PERTواعتبارات التكلفة واملوارد ،والهياكل التنظيمية ،وتطبيقات برامج إدارة
املشاريع ،ودراسات الحالة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360

إدارة عملية اخلدمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر فهم الخدمات ،وكيف أن العمليات وإدارة الخدمات هي
أمور مختلفة عن التصنيع ،ودور الخدمات يف االقتصاد وسالسل القيمة،
واسرتاتيجيات الخدمات والقدرة التنافسية لسلسلة القيمة ،وتصميم الخدمات،
ونظم الخدمات واالعتبارات املختلفة ،وإدارة وتشغيل الخدمات ،واعتبارات
الخدمة للقطاعات املختارة مثل الرعاية الصحية ،واملنظامت العامة والخاصة
غري الربحية ،والجوانب العاملية ألداء الخدمات.

متطلب/مقرر سابق

IENG 484

GENG 360

إدارة سلسلة التوريد
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

IENG 498

تصميم النظم الصناعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل إىل أهمية وتطور سلسلة التوريد ،والوارد من سلسلة
ً
يقدم هذا املقرر
املشرتيات ،ومصادر املشرتيات اإللكرتونية ،وإدارة املوردين ،والجوانب
التشغيلية يف سلسلة التوريد ،وصنع القرارات أو قرارات الرشاء وتخطيط
املوارد ،والجوانب التوزيعية لسالسل التوريد ،وجوانب التكامل مثل الربط
مع حلول الربمجيات األخرى مثل تخطيط موارد املؤسسات ،وسلسلة القرارات
االسرتاتيجية مع بيئات التصنيع ،والتحسني ،والقرارات التي تؤثر عىل مصادر
األداء الكيل ،وأحدث املامرسات يف إدارة سلسلة التوريد.

يتناول مقرر التخرج هذا أعامل التصميم التي تنطوي عىل تحليل وتصميم
نظام يف مجال الهندسة الصناعية .ويتبع الطلبة نهج التصميم املنهجي،
ويقومون بتطبيق تخطيط املشاريع وجدولة التقنيات والحلول الحسابية و/
أو التجريبية .ويركز املقرر عىل تجميع املعرفة واملهارات الالزمة الستيعاب
والربهنة عىل وجود موقف مهني وأخالقي يتعلق بحل املشاكل ،والقدرة عىل
تقييم اآلثار البيئية والثقافية واالجتامعية .ويطلب من الطلبة تقديم نتائجهم
يف نهاية املرشوع يف شكل تقرير رسمي مكتوب عىل أساس صيغة محددة ،يليه
عرض تقدميي متعدد الوسائط للعمل املنجز يف املرشوع.

متطلب/مقرر سابق
IENG 310

IENG 499

IENG 485

الهندسة املالية وإدارة اخملاطر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

IENG 486

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

مدخل إىل الهندسة املالية مع الرتكيز عىل املشتقات املالية مبا
ً
يقدم هذا املقرر
يف ذلك :أسواق املستقبل ،وتسعري العقود اآلجلة ،واتفاقيات سعر الرصف اآلجل
والفائدة ،وسعر الرصف اآلجل واملقايضات ،وأسواق الخيارات واالسرتاتيجيات،
وتقنيات وأساليب إدارة املخاطر املالية مبا يف ذلك؛ نظرية املحفظة املالية،
وإدارة املحافظ املالية ،ومنوذج تسعري األصول الرأساملية (  ،) CAPMوأساليب
مونتي كارلو ،واختبار اإلجهاد ،ونظرية القيمة املتطرفة ،وهياكل القرار القيمة
ونظرية املنفعة.

يتضمن هذا املقرر البحث املستقل يف موضوع مل يدرس سابقًا يف أي من
مقررات هندسة النظم الصناعية .ويتم تطبيق هذا املقرر تحت إرشاف أحد
أعضاء هيئة التدريس ،والبد من تقديم تقرير رسمي.

INST 225

تكنولوجيا التعليم
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

تم تصميم هذا املقرر ملساعدة املدرسني من الطلبة يف الحصول عىل املعلومات،
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يوفر للطلبة )1( :األطر واملفردات التحليلية والنظرية الالزمة الستكشاف وفهم
قضايا العالقات الدولية ،و( )2التحليالت بحسب الحاالت املرتبطة بالقضايا
املحلية ،واإلقليمية والعاملية .كذلك يتناول الرصاعات العرقية ،والدينية،
والحروب ،والسياسات الخارجية ،والدبلوماسية ،والدميقراطية واإلرهاب العاملي.

واملهارات ،واملواقف املتجددة الخاصة بتوظيف تكنولوجيا التعليم يف جميع
جوانب العملية التعليمية .ويتناول املقرر العديد من املوضوعات املتعلقة
بطبيعة مجال تكنولوجيا التعليم واملجاالت ذات الصلة ،مثل املعلومات الرقمية،
والتطبيقات التعليمية للحاسوب ،وتكنولوجيا الوسائط املتعددة ،وأجهزة
الحاسوب ،واإلنرتنت ...إلخ .وسيتم تناول ذلك بأساليب نظرية وتطبيقية.

INTA 200

INTA 100

دراسة وممارسة الدبلوماسية الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

حلقة بحث للسنة األولى
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

رصا أساسيًا يف العالقات الدولية ،وهو فن الدبلوماسية،
يتناول هذا املقرر عن ً
حيث نحلل الدور الهام للدبلوماسية يف النظام الدويل من خالل مقرتبات
النظريات الرئيسية للعالقات الدولية ،ومن ثم نقوم باستكشاف الحاالت
التجريبية الدبلوماسية يف مواجهة األزمات الدولية .بحلول نهاية املقرر ،سوف
يطلب من الطلبة وضع تطبيق عميل بهم يف الدبلوماسية الدولية.

هذه الندوة الدراسية لطلبة السنة األوىل عبارة عن مسارات بحثية بينية
التخصصات ،وهي مصممة لتطوير التفكري النقدي ،ومهارات القراءة والكتابة
الالزمة ملنهاج الشؤون الدولية ،وتم تصميم بنية املقرر لتعظيم التفاعل بني
الطلبة وتشجيعهم عىل استكشاف أفكار ومفاهيم جديدة تتعلق بالقضايا
العاملية ،ومن املتوقع أن يشارك الطلبة يف معرفة وتقييم ،وتفكيك األدلة
وتعلم طرق أساسية للبحث والكتابة والتحليل العلمي.

INTA 201

النظم السياسية املقارنة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 101
الفكر السيايس واالجتامعي الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يف النصف األخري من األلفية تحولت أوروبا الغربية بطرق جذرية ،حيث
تحولت من الرؤية الفردية إىل الطريقة التي ترشع بها الدولة سلطاتها ،وكانت
معظم التغريات غري مسبوقة يف التاريخ البرشي ،وقد نجم عنها املشاكل
الفلسفية الجديدة التي سيطرت عىل العامل الغريب منذ ذلك الحني ،ويتناول
هذا املقرر بعض املشاكل الفلسفية املركزية والتحول األورويب وبعض الحلول
التي يقدمها الفالسفة األوروبيني.

يعالج هذا املقرر مفاهيم وأساليب ومضمون السياسة املقارنة ،وهو يركز عىل
سياسة البلدان واملناطق الخارجية والدراسة املقارنة للظواهر السياسية مثل
القيادة أو تشكيل الدولة عىل املستوى اإلقليمي .ويستكشف مواضيع مثل
العالقة بني األيديولوجيا والسلوك السيايس ،واملصالح السياسية ،وكيف يتم
فضل عن أنواع مختلفة من
متثيلها ،وصنع القرار الجامعي يف الدميقراطياتً ،
الحكومات واألنظمة والتسلسل الهرمي السيايس الداعم لهم .ويظهر املقرر
أيضً ا كيفية تفاعل األنظمة السياسية املختلفة ،ويتوقع من الطلبة أن يتعلموا
آلية عمل هذه األنظمة السياسية يف املستقبل.

INTA 102

مقدمة في العلوم السياسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
INTA 102

يهدف هذا املقرر إىل تقديم ملحة عامة عن العلوم السياسية من خالل دراسة
مناهجها الرئيسية ،واملفاهيم والنظريات يف إطار التطبيق واملامرسة ،ويهدف
املقرر إىل تعريف الطلبة بالتحليل السيايس ،والهدف النهايئ من هذا املقرر هو
أن يقدم للطلبة األساس النظري حتى يتمكنون من دراسة هذه األسئلة مبزيد
من التفصيل يف بقية حياتهم األكادميية.
INTA 103

مقدمة في العالقات الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر التمهيدي أهم القضايا املطروحة يف العالقات الدولية ،فإنه

INTA 203

املرأة في اإلسالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف قضايا املرأة املتعلقة باإلسالم والثقافة اإلسالمية املعارصة
مبا يف ذلك دور وحقوق املرأة يف اإلسالم .وسوف يناقش األدوار املتغرية التي
لعبتها النساء طوال التاريخ اإلسالمي وتحول الخطاب يف املجتمعات املسلمة
بشأن النوع االجتامعي ،وسوف يتناول هذا املقرر االفرتاضات والتفسريات
الغربية للمجتمعات األخرى ،ويوفر املقرر إطا ًرا لفهم املرأة يف اإلسالم من بني
مجموعة متنوعة من املدارس الفكرية.
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INTA 204

السيايس واألمني .ويحاول هذا املقرر اإلجابة عىل املفاهيم األساسية مثل
األسئلة التالية :ما هي العوملة؟ هل هي جديدة حقًا؟ هل هي عاملية فعالً؟
هل متثل تهديدًا للسيادة الوطنية؟ ما هي آثارها عىل السياسة الداخلية للبالد؟

تاريخ الشرق األوسط 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو رسد لتاريخ الرشق األوسط من ظهور اإلسالم وحتى الفرتة
العثامنية ،يف الفرتة من القرن السادس إىل القرن السادس عرش .و يعالج
املقررالسامت السياسية ،واالقتصادية ،والفكرية ،واالجتامعية والثقافية الرئيسية
يف العامل اإلسالمي ،ويناقش األوضاع الجيوسرتاتيجية والثقافية التي عارصت
ظهور وانتشار اإلسالم ،كذلك يتناول املقرر تشكيل املؤسسات اإلسالمية القدمية،
وسيتم تناول تطور الرشيعة اإلسالمية ،والتفاعل بني الفكر االسالمي مع التقاليد
الثقافية والفكرية الكربى يف العامل يف العصور الوسطى.
INTA 205

تاريخ الشرق األوسط 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر ليتناول تاريخ الرشق األوسط منذ عام  1500إىل الوقت
الحارض بهدف فهم ثقافات الشعوب ،واملجتمع ،والظروف املعارصة .وسوف
يكون املقرر عىل شكل محارضات ومناقشات صفية يتم من خاللها دراسة
التغريات االقتصادية ،والفكرية ،والسياسية ،واالجتامعية ،والثقافية والدينية
التي يعيشها الناس يف مختلف البلدان التي تشكل منطقة الرشق األوسط .من
أبرز املواضيع الهامة:
املجتمع العثامين والسياسة ،االمربيالية الغربية وأشكالها العديدة ،الرصاع الطبقي
والرصاع بني الجنسني ،وصعود القومية مبختلف أشكالها ،مبا يف ذلك العروبة
والفتح اإلسالمي ،والكفاح من أجل االستقالل ،والثورات وإقامة الجمهوريات
الجديدة ،وتأسيس إرسائيل وتأثريها عىل الفلسطينيني والعامل العريب .وسيتم تناول
هذه املواضيع من خالل التغريات التي مير بها سكان املنطقة يف حياتهم اليومية،
والتقسيم االجتامعي ،واملؤسسات ،والعالقات بني الدولة واملجتمع.

متطلب/مقرر سابق
INTA 204

INTA 206

العوملة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

العوملة هي مصطلح عام ال يزال غري مفهو ًما متا ًما ،بالنسبة للعديد فهو مرتبط
بالتقدم والتطور ،يف حني يرى آخرون أنه ميثل انتشار الرأساملية والتغريب.
والغرض من هذا املقرر هو تعريف الطلبة بالقضايا الرئيسية يف العوملة ،ومن
خالل االعتامد عىل مجموعة متنوعة من املواضيع الرئيسية ،سوف يغطي
املقرر الظواهر السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية والثقافية األكرث أهمية يف
مجال العوملة ،مثل الحركات االجتامعية الوطنية ،واملنظامت الدولية ،واالقتصاد

INTA 209

اإلسالم والغرب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ظهرت الدول القومية الحديثة ألول مرة يف أوروبا الغربية ،ويتناول هذا املقرر
خصائص هذه الدول  -مثل صعود الطبقة الوسطى ،واملركزية ،والقومية،
والتحرض ،والتصنيع والتحديث  -التي كانت نتائج طبيعية للتطورات التاريخية
يف أوروبا .ومنذ بداية القرن التاسع عرش عندما بدأت أوروبا يف استعامر العامل،
ثم يف وقت الحق يف القرن العرشين عندما قسمت القوتني العظيمتني  ،روسيا
والواليات املتحدة األمريكية (اللتان تشكالن إمتدادًا للحضارة األوروبية) ،العامل
فيام بينها ، ،واليوم مع األصولية اإلسالمية التي متثل تحديًا للحداثة الغربية،
أول
وأمناط التنمية والتقدم يف العامل اإلسالمي التي تتأثر اىل حد كبري بالغربً ،
من خالل السيادة القرسية لبلدان أوروبا الغربية ،وخاصة إنجلرتا وفرنسا،
وبعد ذلك عن طريق تغريب الحكام األصليني ،قد تعرض العامل اإلسالمي إىل
التغريب .يناقش هذا املقرر العالقة التاريخية بني الغرب والعامل اإلسالمي التي
بكل من الصداقة والتحديات .وستتم مناقشة وتحليل أهمية العالقات
متيزت ً
بني اإلسالم كثقافة وحضارة والغرب كثقافة مهيمنة يف العامل الحديث.

متطلب/مقرر سابق
INTA 101

INTA 296

منظمات دولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التطور التاريخي لألنظمة السياسية والدولية ،واألشكال
املختلفة للمنظامت الدولية خالل القرن املايض .وهو يثري أسئلة مفاهيمية
حول املنظمة الدولية ويدخل يف تفاصيل تتعلق بالخصائص والعمليات
الهيكلية لألمم املتحدة واالتحاد االورويب وجامعة الدول العربية والهيئات
الدولية املامثلة .وسوف تكون القضايا الدولية الرئيسية لهذه املنظامت ذات
أهمية خاصة ،مثل السالم ،واألمن ،والبيئة ،وظاهرة االحتباس الحراري ،والتنمية
االقتصادية والفقر وحقوق اإلنسان.
INTA 300

السياسة واجملتمع الصيني في القرن 21

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

عىل مدى العقد املايض ،برزت الصني برسعة كقوى رئيسية يف االقتصاد العاملي،
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وكدولة لها ثقلها يف السياسة الدولية .ومن أجل فهم أفضل لكيفية وصول
الصني لهذا املوقف وتأثريها املتزايد عىل بقية العامل ،سوف يزود هذا املقرر
الطلبة بفهم متعدد التخصصات لتاريخ الصني الحديث ،والسياسة الداخلية،
واملجتمع ،واالقتصاد ،وسوف يتم الرتكيز عىل العالقات الخارجية للصني بشكل
عام ،والدور املتنامي لها يف الرشق األوسط ومنطقة الخليج عىل وجه الخصوص.
INTA 301

الفكر السياسي في االسالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 306

دراسات اخلليج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر طريقة تفكري املسلمني  -الدينية والعلامنية  -يف اإلسالم
ودورها يف السياسة يف أجزاء مختلفة من العامل خالل القرنني التاسع عرش
والقرن العرشين .من خالل دراسة كتابات العلامء املسلمني واملفكرين
العلامنيني العرب ،والسياقات التاريخية ،يهدف هذا املقرر إىل التوصل إىل فهم
الطرق املتنوعة التي يظهر اإلسالم فيها كأيديولوجية دينية تاريخيًا .وباإلستناد
إىل النهج التاريخي ،يعتمد املقرر عىل تحليل الخطاب  -تحليل املصادر األولية
 من أجل اكتشاف كيف تطورت األفكار الدينية والعلامنية عن اإلسالم يفبحث العامل االسالمي عن الرشعية السياسية الحديثة والهوية اإلسالمية األصيلة
يف الفرتة الحديثة.

يستكشف هذا املقرر النظم السياسية الثامنية التي تقع يف منطقة الخليج
العريب الغنية بالنفط ،وسريكز عىل الصدام القائم بني التقاليد والحداثة ،وعودة
ظهور اإلسالم والعلامنية يف هذا الجزء الفريد من العامل.
INTA 308

االقتصاد السياسي الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 302

سياسات النفط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر تأثري السياسة النفطية عىل املجتمع والتنمية االجتامعية،
وسيكون الرتكيز الرئييس عىل التاريخ الحديث لكبار منتجي النفط يف منطقة
الخليج والعامل ،بد ًءا من الثورة اإليرانية إىل النزاع األخري يف العراق .وعىل وجه
الخصوص يقوم املقرر بتحليل العالقة بني النفط والتدخل األجنبي ،والقومية،
وإرساء الدميقراطية ،والدين والتغيري االجتامعي .و تحقيقًا لهذه الغاية ،يوفر
املقرر مقدمة شاملة عن السياسة املعارصة للنفط من خالل مناقشة آلياتها
وآثارها ،وتأثري ذلك عىل تشكيل واإلصالحات والتحوالت للمؤسسات االجتامعية
والثقافية والسياسية .هذا املقرر بيني التخصصات ويتضمن تخصصات مثل
التاريخ والعلوم السياسية ،واالقتصاد ،وعلم االجتامع.

متطلب/مقرر سابق

 INTA 102و INTA 103

INTA 305

عمل تدريبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعلق هذا املقرر بالثقافات املتداخلة ويسمح للطلبة باستكشاف العالقة بني

العامل العريب/اإلسالمي والغرب من خالل برنامج “سوليا” الذي يتم فيه تجميع
الطلبة مع طلبة آخرين من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،والرشق
األوسط ،وشامل أفريقيا .وستتوفر للطلبة الفرصة الستكشاف العالقة بني العامل
العريب/اإلسالمي والغرب عرب جلسات الحوار عن بعد (عرب االنرتنت) .والهدف
من هذا املقرر هو تحسني الوعي والفهم للمجتمعات األخرى حيث سيقوم
الطلبة بدراسة تصورهم “لآلخر” من خالل هذا الحوار بني الثقافات .يتم
تدريس الدورة بالتزامن مع برنامج “سوليا” (.) net.soliya.www

يتناول هذا املقرر موضوع الطاقة والقضايا البيئية من منظور اقتصادي ،وسوف
يركز هذا املقرر عىل العالقة بني البيئة واملوارد الطبيعية ،والنمو االقتصادي.
وسوف يشمل مواضيع أخرى مثل :كفاءة استخدام الطاقة ومكافحة التلوث يف
مختلف البلدان ،االحتباس الحراري العاملي ودور الطاقة يف االقتصاد الدويل.
INTA 313

الثقافة والسياسة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الغرض من هذا املقرر هو تعريف الطلبة باملناقشات النظرية واملنهجيات
األساسية يف مجال الثقافة والسياسة ،مع إيالء اهتامم خاص مبنطقة الرشق
األوسط .وسوف يعتمد املقرر عىل عدد من االنتقادات الثقافية والسياسية
الرئيسية التي تتناول الطريقة التي نقرأ ونفرس ونبني من خاللها املعاين
والهوية واملعرفة والقيم يف مجتمعاتنا ،والسياسة والثقافات .ويهتم هذا املقرر
بشكل خاص بدراسة املعاين السياسية للثقافات من حيث صلتها بقضايا مثل
التمثيل السيايس ،و القوة  ،والطبقة ،والنوع االجتامعي ،ووسائل اإلعالم،
و ُمصطلح السيادة القومية من حيث السياقات االجتامعية والتاريخية.

متطلب/مقرر سابق
INTA 100
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INTA 315

فهم النظريات املختلفة للعالقات الدولية يف تحليل املشكلة التي يختارونها من
خالل اثنني من الرؤى النظرية التي نوقشت يف املقرر.

احلوار عبر الثقافات واحلضارات الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

يتعلق هذا املقرر بالثقافات املتداخلة ويسمح للطلبة باستكشاف العالقة
بني العامل العريب/اإلسالمي والغرب .من خالل برنامج “سوليا” الذي يتم فيه
تجميع الطلبة مع طلبة آخرين من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،والرشق
األوسط ،وشامل أفريقيا .وستتوفر للطلبة الفرصة الستكشاف العالقة بني العامل
العامل العريب/اإلسالمي والغرب عرب جلسات الحوار عىل االنرتنت .والهدف من
هذا املقرر هو تحسني الوعي والفهم للمجتمعات األخرى حيث سيقوم الطلبة
بدراسة تصورهم “لآلخر” من خالل هذا الحوار بني الثقافات .يتم تدريس
الدورة بالتزامن مع برنامج “سوليا” (.) net.soliya.www
INTA 345

الصراع العربي  -اإلسرائيلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 403

دراسات أمنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تطوير املعرفة العملية بالنظريات واألطر املفاهيمية
التي تشكل األساس الفكري لدراسات األمن كحقل أكادميي ،ويتم الرتكيز
بصفة خاصة عىل نظرية توازن القوى  ،ونظرية املنظامت  ،والعالقات املدنية
العسكرية ،والعالقة بني الحرب والسياسة .وتشمل قامئة القراءة جريفيس،
شيلينج ،والتز ،باليني ،فون كالوزفيتز ،وهنتنغتون .ويقوم الطلبة بكتابة ورقة
البحث حول الرؤى النظرية املنهجية لقضية أمن معارصة.

متطلب/مقرر سابق
INTA 103

يقوم هذا املقرر مبراجعة األصول االجتامعية ،والسياسية ،واأليديولوجية
للرصاع العريب اإلرسائييل ،وسوف يبحث عىل وجه التحديد يف قوى االستعامر
الغريب ،واإلمربيالية ،والقومية العربية والصهيونية ،وكيف شكلت هذه القوى
املنطقة والرصاع نفسه .وباإلضافة ألسباب النزاع ،سوف ينظر هذا املقرر أيضً ا
يف املحاوالت املختلفة للتوصل لحل سلمي للرصاع ،وسوف يستكشف هذا
املقرر أيضً ا دور الالعبني الرئيسيني ،مثل الواليات املتحدة األمريكية ،وفرنسا،
وبريطانيا ،وروسيا وإيران يف الرصاع العريب  -اإلرسائييل.

INTA 404

النوع االجتماعي والقانون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل عرض عام للقانون والترشيعات املتعلقة بالنساء ،مبا يف
ذلك حقوقهن الدستورية ،وقوانني املرياث والترشيعات األخرى ،وكذلك الحقوق
املدنية والعالقات األرسية ،والقانون كمهنة للنساء ،واآلثار السياسية للعملية
القانونية .وسوف يركز املقرر عىل كل من تاريخ النوع االجتامعي والقانون،
فضل عن القضايا املعارصة يف جميع أنحاء العامل.
ً

INTA 350

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 405
النوع االجتامعي من منظور دويل الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يستعرض هذا امل ُقرر النوع االجتامعي وتشكيل الهوية من املنظور الدويل،
ودراسات الحالة التي يتم استخالصها من أفريقيا وآسيا والرشق األوسط
وأمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبي .وتشمل املوضوعات نظريات
ومنهجيات لدراسة العالقات بني الجنسني /النوع االجتامعي ضمن وجهات
النظر بني الثقافات ،والوضع السيايس واالجتامعي واالقتصادي للمرأة،
واأليديولوجيات بني الجنسني والتمثيل الرمزي ،ونشاط املرأة.

يقدم هذا املقرر نظرة عىل السياسة الخارجية للواليات املتحدة منذ الثورة
األمريكية ،ويهدف إىل إظهار املواضيع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية
للواليات املتحدة األمريكية من خالل اعتامد النهج العلمي فيدراسة الحالة،
كل من الحربني العامليتني ،والحرب الباردة ،باإلضافة إىل الدور الذي
ويشمل ً
لعبته يف الحقبة املعارصة ،مبا يف ذلك الحروب يف أفغانستان والعراق.
INTA 401

نظرية العالقات الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 411

يتناول هذا املقرر النظريات املؤثرة للعالقات الدولية ،وتشمل املواضيع

مشروع التخرج
الرئيسية :األخالق والسياسة ،واملناظرات املنهجية  ،السياسة الخارجية
والرصاعات العاملية ،والبحث عن السالم .وسوف تستند عملية تناول املقرر عىل الساعات الدراسية املعتمدة3 :
كل من املحارضات واملناقشات م ًعا ،ويف ختام هذا املقرر سوف يستطيع الطلبة

ميثل هذا املقرر تتوي ًجا للمواد يف جميع املقررات املطلوبة لربنامج الشؤون
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الدولية ،ويركز هذا املقرر عىل جمع وتطبيق املناهج البحثية  ،واملهارات
واملعارف املعتمدة ،والبناء عليها من خالل استكشاف موضوع أكرث تركي ًزا يوفر
للطلبة إمكانية التعلم األعمق ملوضوع معني له صلة بدراسة الشؤون الدولية.
ويهدف هذا املقرر لتعزيز املهارات التحليلية ،وتوسيع مهارات االتصال الخطية
والشفهية ،واكتساب املامرسة يف األساليب املتطورة للبحوث واألكرث تركي ًزا،
وسوف تختلف املواضيع من سنة إىل أخرى اعتامدًا عىل من يقوم بتدريس
املقرر وعىل األحداث الدولية .وميكن أن تشمل املواضيع :حقوق اإلنسان،
االحتباس الحراري  ،والحرب ضد اإلرهاب ،والتجارة العاملية ،والفقر يف العامل،
وقضايا أخرى.

تاريخ الشرق األوسط في القرن العشرين
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تاريخ الرشق األوسط يف القرن  ،20مع الرتكيز عىل منطقة
الهالل الخصيب ،ومرص ،وتركيا ،وشبه الجزيرة العربية وإيران .ويبدأ بتفحص
نهايات اإلمرباطورية العثامنية وينتهي مع أحداث الحادي عرش من سبتمرب
وتداعياتها  ،وسوف تشمل القراءات التاريخية ،والروايات ،ووثائق املصادر
الرئيسية.

أخالقيات العالقات الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر األساس النظري لدراسات النزاعات وحقوق اإلنسان ،وبطبيعة
الحال سوف يتبنى النهج املوضوعي حيث سيتم فحص كل أشكال النزاعات
وقضايا حقوق اإلنسان من منظور التدخالت العسكرية أو اإلنسانية أو الوطنية
أو الدولية ،يتناول أيضً ا أمناط الرصاع ،ومهارات االتصال وفض املنازعات من
خالل دراسات الحالة ذات الصلة.

INTA 103

INTA 433

أوروبا ،احلرب الباردة والعالم منذ 1945

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر الفرتة ما بني نهاية الحرب العاملية الثانية يف عام 1945
واألحداث السياسية التي أدت إىل تفتيت االتحاد السوفيتي يف عام .1991
ويتناول املقرر كيف تطورت الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد
السوفيايت ،وتاريخ االتحاد السوفيايت بد ًءا من ستالني إىل جورباتشوف ،والتنمية

سياسات التنمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

INTA 450

INTA 420

متطلب/مقرر سابق

INTA 440

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل النظريات الكربى للتنمية ونقدها،
ويتم الرتكيز عىل وجهات النظر املختلفة ،وعىل مناذج ومناهج التنمية يف عامل
الجنوب  .وبطبيعة الحال يتمحور الرتكيز اإلقليمي عىل آسيا وأفريقيا وأمريكا
الالتينية ،ويبدأ املقرر من خالل دراسة مفهوم “التنمية” املتنازع عليه .وسوف
ينظر املقرر يف تاريخ وطبيعة االستعامر وإرثه املتمثل يف الفقر وعدم املساواة،
ويف القسم الثاين سوف يتناول املقرر النهج السائد يف التنمية واملقرتحات
البديلة .أما القسم األخري من املقرر ،فسوف يتناول املوضوعات الرئيسية
واملناقشات املتعلقة بهذا املجال.

INTA 415

حل النزاعات وحقوق اإلنسان الساعات الدراسية
املعتمدة3 :

االقتصادية والسياسية يف أوروبا الغربية ،وتحول دور بلدان أوروبا الغربية يف
العامل عرب عملية إنهاء االستعامر .ويركز املقرر عىل نشوء املد القومي يف فرنسا،
وأملانيا ،وإيطاليا .وسوف ميكن املقرر الطلبة من تحسني قدراتهم عىل تقيص
املعلومات وتطوير مهارات االتصال والكتابة بكفاءة من خالل كتابة األوراق
البحثية ،واملناقشات الجامعية والعروض التقدميية الصفية .

عىل مدى السنوات املاضية ،شهدت األخالقيات يف العالقات الدولية تزايدًا يف
أساسا إىل تعقيد وخطورة
أهمية وداللة انضباط الشؤون الدولية .ويرجع ذلك ً
املشاكل والتحديات املعارصة املتعلقة بالحروب والرصاعات ،وأسلحة الدمار
الشامل والفقر وعدم املساواة ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،والعوملة واألزمات
االقتصادية ،وقضايا العدالة والحكم الرشيد والبيئة اإليكولوجية والهجرة
والتنوع الثقايف .ويف هذا املقرر وحدة بعنوان “أخالقيات العالقات الدولية”
تقدم نظرة شاملة عن املبادئ والقضايا الفلسفية التي تثريها السياسة
الدولية .كام يتناول املقرر مجموعة واسعة من املناهج األكادميية والحركات
األيديولوجية املمثلة يف العالقات الدولية الحديثة واملعارصة مثل الواقعية
واألخالق والقانون ،والحروب ،والسلم  ،والقومية ،واألممية ،واملجتمعية
الكونية ،وهي الحركات التي تسعى إىل فهم أفضل للقضايا األخالقية
والسلوكيات األخالقية عىل مستوى العالقات الدولية.
INTA 461

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتم تطبيق موضوع معارص ومحدد يف هذا املقرر.
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INTA 465

القيادة واملسؤولية املدنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ISLA 104

يبحث هذا املقرر يف املفاهيم واألفكار التي تحيط مبوضوع “القيادة “
و”املسؤولية املدنية” ،ويلقي الضوء عىل مجموعة متنوعة من وجهات النظر
املتباينة بشأن “القيادة” ،والسياق الذي تنشأ فيه .يف نهاية املطاف ،تثري القضايا
املتعلقة بالقيادة واملسؤولية املدنية تساؤالت هامة حول األخالقيات والقواعد
األخالقية للسلطة والرشعية ،ويتناول هذا املقرر طرق استجابة املفكرين
ملوضوع القيادة ،وبناء الفريق واملسؤولية ،ويتم يف هذا املقرر طرح أسئلة
أوسع حول مواقف النخبة والعامة فيام يتعلق بالحقوق واملسؤوليات .ومن
األهداف الهامة لهذا املقرر هو أن يكشف للطلبة املعتقدات العميقة الجذور
بشأن تعريف القيادة ومسؤولياتها لآلخرين.

INTA 470

دراسات في مجاالت متخصصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر دراسة بتخصصات متداخلة وبينية حول منطقة محددة من
العامل من خالل الرتكيز عىل موضوع معارص .

ISLA 101

العقيدة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل اإلملام مبصطلحات ومفاهيم العقيدة يف اإلسالم ،وإىل
التعرف عىل منهج القرآن والسنة يف تأسيس اليقني اإلمياين ومناهج علامء
املسلمني يف ميدان العقيدة.

ISLA 102

علوم القرآن الكرمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

علوم احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بعلم الحديث ،وظهوره ،وأهميته،
واألعامل األساسية يف هذا املجال ،واملصطلحات املختلفة املستخدمة يف مجال
الحديث ،مع القدرة عىل التمييز بينهام (محفوظ ،متدرب ،مقلوب) .ويشمل
املقرر دور العلامء يف خدمة األحاديث ومنهجياتهم املختلفة ،والشكوك حول
صحة األحاديث وكيفية الطعن فيها.
ISLA 105

احلديث التحليلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل خلق فهم سليم ملنهجيات العلامء العاملني عىل فهم
السنة .كام يهدف لتمكني الطلبة من تطوير مهارات التعليق ومناقشة القضايا
املتصلة باألحاديث.

ISLA 106

أحكام العبادات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر قواعد املاء (درجات النقاء ،والشوائب ،وأنواع املاء) والقواعد
املتعلقة بالصالة .كام يتناول املقرر أيضً ا قواعد وأسس ورشوط وأنواع ،وآداب
الصيام ،وسنن الصيام واملكروهات ،كام يتناول قواعد االعتكاف.
ISLA 107

أصول الفقه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل مصطلحات علوم القرآن املختلفة،
وإىل متكني الطالب من رد الشبهات واالفرتاءات عىل القرآن الكريم.

يتناول هذا املقرر ثوابت الرشيعة اإلسالمية من حيث تعريفها ،وظهورها
وتطورها ،ويتعامل مع الثوابت الكربى والصغرى وقواعدها االستثنائية من
الناحية النظرية وبالتفصيل ،كام يفصل تطبيقاتها املعارصة ،وأهم املصادر
القدمية واملعارصة يف هذا املجال.

ISLA 103

ISLA 201

تفسير القرآن الكرمي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بأهداف وغايات عدة سور من القرآن
الكريم .كام يهدف هذا املقرر أيضً ا إىل تحليل نصوص من القرآن الكريم من
خالل استخدام املبادئ اللغوية والنحوية.

أصول الفقه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تعريف الفقه اإلسالمي ،وتطوره ،وأهمية تدوينه ،ومنهجيات
علامء الترشيع اإلسالمي املختلفة يف تأليف الكتب .كام يتناول املقرر مصادر
وقواعد الرشيعة اإلسالمية األصلية والثانوية واآلثار القانونية املرتتبة عىل
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النصوص ،واالشتقاق من القواعد (االجتهاد) ،واألخذ برأي مدارس الرشيعة
اإلسالمية (التقليد) واإلفتاء.

املقاصد وأنواعها ،ودرجاتها ،وأهميتها ،ويبني دورها يف تقرير الحكم الرشعي
والرتجيح (تفضيل رأي عىل اآلخر) ويوضح أهم الدراسات املقاصدية القدمية
واملعارصة.

املنطق ومناهج البحث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ISLA 207

ISLA 202

يتناول هذا املقرر مقدمة (التعريف ،والظهور ،والعالقة بني املنطق واللغة).
كام يتضمن فهم الخصائص الفكرية العلمية البارزة ،ومنهجيات البحث يف
العلوم االجتامعية والعلوم اإلنسانية ،باالضافة لنهج دراسة األديان والعقائد.
ISLA 203

فقه املعامالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تفسير حتليلي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل مبادئ تالوة القرآن الكريم ،وأهداف
السور األصغر يف القرآن الكريم .كام يتم تحفيظ العديد من اآليات واألجزاء
يف القرآن الكريم ،وتوضيح أغراض الرشيعة واملبادئ االجتامعية واألخالقية من
اآليات القرآنية.
ISLA 209

الدراسات اإلسالمية للفكر املعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوضح هذا املقرر معنى فقه املعامالت املالية ،ويتحدث عن عقد البيع من
حيث أساسه ،وظروفه ،وأنواعه ،واآلثار والتطبيقات املعارصة .كام يتناول
املقرر مقدم مثن البيع ،واإلجارة (التأجري) ،والوكالة والرشكة ،واملزارعة (تقاسم
املحاصيل) ،والجعل (األجور) والضامن ضمن موضوعات أخرى.

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من فهم املعامل الهامة للفكر املعارص
ومقارنتها مع الفكر اإلسالمي الحديث.

ISLA 204

ISLA 210

التصوف واألخالق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

وعمل يف السلوك الباطني والظاهري
علم ً
يهدف هذا املقرر إىل فهم التصوف ً
مبا يوافق أصول الرشيعة اإلسالمية والتعرف عىل مناذج من األخالق العملية
مبفهومها العام وبيان دور التصوف والتزكية الروحية يف تكوين الثقافة
والحضارة اإلسالمية التقليدية.
ISLA 205

األسس الفكرية للحضارة االسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل الحضارة اإلسالمية من خالل أسسها الفكرية
املستنبطة من الكتاب والسنة .كام ميكن الطلبة من تحليل مسرية الحضارة
اإلسالمية ،وفهم منحنياتها ،ودور العلامء يف إثراء ونرش الفكر اإلسالمي.

ISLA 206

مقاصد الشريعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر ظهور مقاصد الرشيعة من حيث التظري ،ويقوم بتعريف

احلديث التحليلي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل لعدد من األحاديث الجامعة وكيفية تحليل الحديث
ً
يوفر هذا املقرر
فيام يتعلق بالرسد والنص ،ضمن موضوعات أخرى.

ISLA 211

الدراسات اإلسالمية في الفكر التشريعي والقانوني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر دراسة القوانني الوضعية وخصائصها ،والقوانني الدينية
وخصائصها وأهدافها والتزاماتها املختلفة ،ويقارن بينها وبني القوانني الوضعية،
من حيث املصدر ،والخصائص ،ونقاط القوة ،والعاملية ،وقوتها اإللزامية.
ISLA 212

قانون العقوبات اإلسالمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تعريف الجرمية والعقاب ،ويصف املبادئ العامة للقانون
الجنايئ اإلسالمي ،ويدرس القصاص يف القتل أو غريه من الجرائم ،ويفصل
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ISLA 401

عقوبات الزنا ،والقذف ،والرسقة ،والردة ،وقطع الطرق....إلخ.

مشروع التخرج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ISLA 301

املناهج املعاصرة في الدراسات اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل مساعدة الطلبة عىل تحقيق أهداف الربنامج ونتائجه،
وتعزيز مهاراتهم يف مجال العروض التقدميية والنقاش والحوار .وسوف يتعلم
الطلبة كيفية املواءمة بني األصالة والحداثة يف مجال الفكر الديني ،وقبول
وتحمل االختالف يف الرأي والرؤى.

يتناول هذا املقرر أهمية املنهجيات يف الدراسات اإلسالمية ،والرتاث املنهجي
للمسلمني ،ومنهجية الدراسات املستقبلية ،والدراسات اإلسالمية يف عرص
العوملة ،وأثر الحداثة ومابعد الحداثة يف الدراسات اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق

 ISLA 102و  ISLA 103و  104 ISLAو

متطلب/مقرر سابق
ISLA 202

ISLA 201

 JAPN 101لغة يابانية 1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يقدم هذا املقرر املهارات األساسية للغة اليابانية من تحدث ،واستامع ،وفهم،
وقراءة ،وكتابة ،وقواعد نحوية .وسوف تعرض البنى األساسية للغة اليابانية،
وسيتم الرتكيز عىل تعلم الحروف الهجائية وقراءة الفقرات البسيطة املكتوبة
بالهرياغانا ،وكاتاكانا وكانجي ،باإلضافة إىل ميزة فهم السياق الثقايف الياباين.
سيتم الرتكيز أثناء تدريس املقرر عىل الدقة والطالقة أثناء التواصل باللغة
اليابانية تحدثا وكتابة .وسوف تشمل املادة املقدمة كيفية التواصل يف املواقف
الحياتية اليومية مثل إجراء الطلبات ،أو عند وصف يشء ما ،وسريكز عنرص
االستامع عىل كيفية فهم ما يقوله اآلخرون يف املحادثات اليومية ،كام سيتم
التعرض للثقافة اليابانية كجزء أسايس يف املقرر لتعزيز االستخدام الصحيح
لقواعد اللغة ومراعاة الجوانب االجتامعية املناسبة أثناء استخدام اللغة.

ISLA 302

فقه األسرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر عقد الزواج ،ورشوطه ،وآثاره ،والخطوبة ،وعنارص اختيار
الزوج ،وحكم الزواج العريف ،والزواج املسيار .كام يتناول كذلك أنواع االنفصال
بني الزوج والزوجة ،والعدة ( فرتة االنتظار) ،واآلثار املرتتبة عىل االنفصال مثل
النفقة ،والسكن ،والنسب.

ISLA 307

القانون اإلسالمي الدستوري واإلداري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أهمية الدولة وطبيعتها ،واإلمامة والسيادة ،والحكم ،ومصدر
السيادة ،وواجبات الحكام وحقوقهم وصفاتهم .كام يتناول أيضً ا الحقوق
والحريات العامة ،ومبدأ التشاور والطاعة ،والترشيع والتقنني يف الدولة
اإلسالمية.
ISLA 308

االجتاهات الفكرية املعاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يطلع هذا املقرر الطلبة عىل االتجاهات الفكرية املعارصة األكرث أهمية فيام
يتعلق بتطورها وأساليبها وأهدافها .وينبغي أن يكون الطلبة قادرين عىل
التمييز بني خصائص وشخصيات هذه التيارات ،ودراسة هذه التيارات من
وجهة نظر إسالمية وتحديد ايجابياتها وسلبياتها .ويعزز هذا املقرر املهارات
البحثية حول االتجاهات الفكرية ،ويحاول توضيح اإلطار العام لهذه التيارات.

 JAPN 102لغة يابانية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يواصل هذا املقرر تقديم املهارات األساسية للغة اليابانية من تحدث وقراءة
واستامع وفهم وكتابة وقواعد امتدادا ملا تم تدريسه يف اللغة اليابانية .101
وسيطور املقرر فهم كتابة الكانجي من خالل إدخال  100حرفا إضافية.
يف نهاية املقرر يجب أن يكون الطالب قادرين عىل التعبري عن االحتاملية،
التخمني ،واملقارنة ،والتعبري عن الرأي ،وإعطاء األسباب وإجراء الحوار بشأن
النوايا والرغبات .والغرض من املقرر هو تحقيق مستوى متوسط من فهم اللغة
اليابانية.

 KORN 101لغة كورية 1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يقدم هذا املقرر املهارات األساسية للغة الكورية من تحدث واستامع وفهم
وقراءة وكتابة وقواعد نحوية من خالل وحدتني تتضمنان الرسوم التوضيحية
411

األنظمة الوطنية والدولية عىل حد سواء .أما الجزء الثاين من هذا املقرر
فيتناول مفهوم القانون الدويل اإلنساين ،ودوره يف حامية ضحايا الحرب،
وتعريفه ،وعالقته بعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر .وسيتم تناول
املعاهدات الرئيسية ،وهي اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949وبروتوكوالتها
فضل عن اتفاقيات الهاي.
اإلضافيةً ،

واملواد السمعية والبرصية عىل املوضوعات التي تغطي البنى األساسية للغة
الكورية .وسيتم الرتكيز عىل تعلم الحروف الهجائية وقراءة الفقرات البسيطة.
باإلضافة إىل الرتكيز عىل الدقة والطالقة عىل التواصل باللغة الكورية تحدثا
وكتابة .وسوف تشمل املواد التدريسية كيفية التواصل يف املواقف اليومية مثل
القاء التحية ،وتقديم الشخص نفسه لآلخرين ،وخطط عطلة نهاية األسبوع،
والشكر ،واالعتذار ،وما إىل ذلك .وسريكز عنرص االستامع عىل كيفية فهم ما
يقوله اآلخرون يف املحادثات اليومية.

LAWC 111

الكتابة القانونية 1

KORN 102

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

لغة كورية 2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يواصل هذا املقرر تقديم املهارات األساسية للغة الكورية من تحدث وقراءة
واستامع وفهم وكتابة وقواعد امتدادا ملا تم تدريسه يف اللغة الكورية .101
وسيتوسع املقرر يف أساسيات القواعد النحوية يف اللغة الكورية .يكشف املقرر
املعاين اإلضافية األخرى للمصطلحات الشائعة ،وسيستمر الرتكيز عىل مهارات
املحادثة واالستامع والقراءة والكتابة .ويف نهاية املقرر يجب أن يكون الطالب
قادرين عىل التعبري عن االحتامالت ،التعبري عن آرائهم ،وإعطاء األسباب واجراء
الحوار حول النوايا والرغبات .والغرض من املقرر هو تحقيق مستوى متوسط
من فهم اللغة الكورية

يتناول هذا املقرر النظرية العامة للقانون ونظرية الحقوق .وبالتايل ،ينقسم
هذا املقرر إىل قسمني رئيسيني )1( :نظرية القانون و ( )2نظرية الحقوق.
ويتناول الجزء األول وهو نظرية القانون املفهوم ،والفلسفة ،والتطور ،واملصادر،
والتصنيفات ،ونطاق تطبيق وتفسري القانون بشكل عام .أما الجزء الثاين فهو
يعرف الطلبة عىل نظرية الحقوق كام هي معروفة يف نظم القانون املدين.
ويتعامل هذا الجزء مع املفهوم ،والتصنيف ،و املوضوعات ،واألشخاص املعنيني
بالحقوق ،باإلضافة للقضايا األخرى ذات الصلة.
LAWC 102

حقوق اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يناقش هذا املقرر قضيتني بشأن موضوع حقوق اإلنسان .األوىل هي نظرية
حقوق اإلنسان يف الصكوك واالتفاقيات الوطنية والدولية ،ويتناول هذا الجزء
مفهوم وتطور وتصنيف حقوق اإلنسان (أي الحقوق املدنية ،والسياسية،
واالجتامعية ،واالقتصادية ،والثقافية) .كام يتناول وضع هذه الحقوق يف

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 112

علمي اإلجرام والعقاب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 101

املدخل إلى القانون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو عبارة عن سلسلة من التامرين التي تعرف الطلبة عىل الطريقة
التي يحلل بها املحامون ويؤطرون املواقف القانونية عند التقايض ،وإجراء البحوث
القانونية ،وعرض أعاملهم بشكل مكتوب وشفهي .ويتعلم الطلبة مهارات البحث
والكتابة من خالل إعداد املسودات األولية والنهائية للمذكرات وامللخصات ،كام
يتعلموا الوصول إىل مواد البحث املطبوعة واإللكرتونية عىل حد سواء.

يوفر هذا املقرر مقدمة عامة لدراسة السلوك اإلجرامي من منظور متعدد
التخصصات .ويتم الرتكيز الرئييس عىل النظريات الكالسيكية واملعارصة ،وذلك
فضل عن دراسة العقوبات
لرشح والتنبؤ بالسلوك اإلجرامي يف املجتمعً ،
املرتبطة به .باإلضافة إىل ذلك ،سيتم أيضً ا فحص قدرة هذه النظريات عىل
تفسري السلوك اإلجرامي يف مختلف الثقافات .ويتناول املقرر أيضً ا قضايا
أخرى يف علم اإلجرام ،مثل دور العوامل الدميوغرافية (العمر ،العرق ،والنوع
االجتامعي ،والطبقة االجتامعية) يف العالقة السببية للجرمية.
LAWC 113

القانون الدولي اإلنساني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف مفهوم القانون الدويل اإلنساين ،ودوره يف حامية ضحايا
الحروب ،وعالقته بعمل اللجنة الدّولية للصليب األحمر  ICRCحيث أن
فضل عن اتفاقيات
اتفاقيات جنيف األربعة سنة  1949وبروتوكوالتها اإلضافية ً
الهاي التي تقع يف صلب القانون الدويل اإلنساين .وسيبحث هذا املقرر يف
كيفية تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،ومدى فعاليته .يختلف هذا املقرر عن
غريه من املقررات املشابهة مثل القانون الدويل لحقوق اإلنسان.
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LAWC 202

املالية العامة والتشريع الضريبي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف ماهية املالية العامة والدور املايل للدولة وتطورها،
ويتناول موضوع امليزانية العامة من حيث إعدادها ومبادئها وقواعدها ونظمها
القانونية وأنواعها .كام يعالج بالتفصيل ما يُعرف بالنفقات واإليرادات العامة،
ويرشح املصادر الرئيسية لإليرادات العامة والتي تتمثل بامللكيات العامة
والرسوم والرضائب والقروض العامة هذا باإلضافة إىل السياسة املالية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 213

القانوين القطري .ويركز هذا املقرر عىل موضوعات قانونية محددة مثل
الرشكات ،وحقوق امللكية الفكرية ،والعقود .وعىل الرغم من أن الرتكيز سيكون
عىل القانون القطري ،إال أنه سوف تتم اإلشارة إىل قوانني الدول األخرى (وال
سيام الواليات املتحدة األمريكية ) طوال فرتة الدراسة.

متطلب/مقرر سابق

ENGL 004 OR ENGL 111TOEFL_Inst Testing Prog 500

OR Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR

LAWC 217

القانون التجاري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة ،وبشكل شامل ،باملبادئ األساسية ملصادر االلتزامات
يف القانون املدين الجديد لدولة قطر .وتتضمن مصادر االلتزامات ما ييل)1( :
العقود ،و( )2اإلرداة املنفردة ،و( )3املسؤولية التقصريية ،و( )4اإلثراء بال
سبب ،و( )5القانون كمصدر مبارش لبعض االلتزامات.

هذا مقرر متهيدي لجميع املقررات املتقدمة األخرى يف القانون التجاري .ويوفر
هذا املقرر للطلبة املبادئ العامة للقانون التجاري ،ومفهومها وخصائصها
وتطورها ،ومصادرها .كام يتناول أيضً ا دراسة املفهوم القانوين ونظرية املعامالت
التجارية وتلك الخاصة بالتجار يف القانون التجاري لعام  2006لدولة قطر.
كام سيتم تسليط الضوء عىل الوضع القائم وقوانني املباين التجارية ،والقواعد
القانونية للمنافسة غري املرشوعة .ويعرف املقرر الطلبة أيضً ا عىل العقود األكرث
شيو ًعا ذات الطابع التجاري مثل عقود البيع وعقود الوكالة التجارية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

متطلب/مقرر سابق
101 LAWC

LAWC 214

LAWC 222

قانون مصادر االلتزام
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

قانون أحكام االلتزام
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

القانون الدستوري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التنظيم القانوين ألحكام االلتزامات ووسائل تنفيذها سواء
طو ًعا أو جربي .ويتناول املقرر أيضً ا األسس التي يجوز مبوجبها تعديل آثار
االلتزامات ،أو نقلها ،أو تعيينها ،أو إنهاؤها.

يتناول هذا املقرر القانون الدستوري :طبيعته وعالقته مع غريه من فروع
القانون .كام يتم تعريف الدستور ،ومصادره ،وأنواع الدساتري ،وأصولها
وتطوراتها ،وتناقص األهمية النسبية للدساتري ،وسبل حاميتها من خالل الرقابة
وتطبيقها .ويدرس املقرر أيضً ا الدولة وسامتها القانونية ،ونظم الحكومات،
ومفهوم الحكومة وأنواعها املختلفة مع عينات من أنظمة الحكم الحالية.
وسوف يتناول املقرر أيضً ا النظام الدستوري لدولة قطر ،وعىل وجه الخصوص
الفصل بني السلطات ،والحقوق املدنية والسياسية والحريات .

قانون العمل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 223

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

LAWC 215

يوفر هذا املقرر مقدمة عامة عن البيئة القانونية التي تؤثر عىل األفراد،
والرشكات ،واملعامالت التجارية .كذلك يوفر املقرر مقدمة عامة عن النظام

الكتابة القانونية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

إن مقرر الكتابة القانونية  )LAWC 223( 2هو عبارة عن بحث قانوين
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متقدّم باالضافة اىل تطوير مهارات الكتابة القانونية وبناًء عىل مهارات الطالب
التي صقلوها يف مقرر الكتابة القانونية  ،1فان مقرر الكتابة القانونية  2يعد
الطالب العداد ببحث قانوين أكرث تعقيدا ً وذلك باستخدام السوابق القضائية،
والقوانني ،ومصادر ثانوية أخرى ،وكيفية تجميع القواعد القانونية الالزمة
يف أبحاثهم .ويهدف العمل يف املخترب املوجود يف هذا املقرر إىل تزويد طلبة
القانون بالقدرة عىل التواصل باستخدام اللغة اإلنجليزية املتطورة ،والالزمة
ملامرسة مهنة املحاماة وللدراسة القانونية األكادميية باللغة اإلنجليزية.
ومن خالل التدريب عىل التحدث والقراءة والكتابة واالستامع ،سوف متكن
هذه املهارات الطلبة من تطبيق قدراتهم يف كل جانب من جوانب الدراسة
األكادميية ومامرسة القانون يف أي صناعة.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 223

LAWC 314

قانون العقود املدنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر النظام القانوين لدولة قطر ،والذي يتبع التمييز الالتيني بني
العقود املدنية والتجارية .لذلك ،سوف يتبع هذا املقرر نفس املنهج ويقوم
بدراسة مفهوم العقود املدنية املحددة ،والتمييز بني هذه العقود والعقود غري
املحددة .وسوف يركز املقرر بشكل رئييس عىل عقدين محددين :عقد البيع
وعقد التأجري .وسيتم فحص جميع جوانب هذه العقود مبا يف ذلك تعريفها،
وتشكيلها ،وعنارصها ،وااللتزامات الناشئة عنها ،وإنهائها.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 111

LAWC 250

متطلب/مقرر سابق

قانون األسرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 214

LAWC 315

دونت دولة قطر يف اآلونة األخرية غالبية الجوانب القانونية املتعلقة بالعالقات
األرسية يف قانون األرسة الجديد رقم (  ) 22لسنة  .2006وسوف يتناول هذا
املقرر جميع أحكام هذا القانون ،وال سيام أحكام الزواج والطالق والنفقة،
والوصاية.

قانون العمل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة املبادئ العامة ,واألحكام التفصيلية لقانون العمل يف
ضوء النظام القانوين القطري واالتفاقات الدولية ,وذلك من خالل دراسة نشأته
وتطوره وتنوع مصادره وتوسع نطاق شموله .ويشكل عقد العمل الفردي قلب
املقرر وأهم موضوعاته ,لذلك فإن هذا املقرر يتناول بالتفصيل عنارص عقد العمل
الفردي ومدته وآثاره املتعلقة بالحقوق وااللتزامات التي يرتبها العقد عىل عاتق
طرفيه ,وأخريا انقضائه .كام يتناول املقرر اتفاق العمل الجامعي من حيث أطرافه
وموضوعاته وآثاره .ويتناول املقرر أيضا منازعات العمل الجامعية وطرائق تسويتها
الودية وغري الودية .وسوف يتناول املقرر أيضً ا البيئة القانونية للضامن االجتامعي.

LAWC 253

القانون األجنلو سكسوني
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل أهم مالمح النظام القانوين األنجلو
سكسوين ،باعتباره واحد من النظم القانونية الرئيسية يف العامل ،باملقارنة مع
النظام القانوين للقانون املدين.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

LAWC 213

LAWC 101

LAWC 302

مهارات احملاماة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 316

قانون اإلجراءات املدنية 1

يتضمن هذا املقرر تعليم مهارات املامرسات التي يستخدمها املحامون يف متثيل
عمالئهم .وسوف يطور هذا املقرر مهارات املحاماة ،وسيتناول املهارات املتعلقة
بالكتابة القانونية ،وحشد الـتأييد شفه ًيا ،واملفاوضات ،وتقديم املشورة من
خالل القراءات ،واملحارضات ،والتامرين.

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر التعريف بالنظام القضايئ القطري ،وتشكيل املحاكم
املدنية وقواعد اختصاصها .كذلك يبني هذا املقرر القواعد واإلجراءات الواجب
اتباعها أمام املحاكم املدنية القطرية ،من لحظة رفع الدعوى أمامها ،إىل تنظيم
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أول ،الجرائم ضد املصلحة العامة :مثل الجرائم ضد الدولة
وعقوبة كل جرميةً .
(الخيانة والتجسس والتآمر) والجرائم ضد اإلدارة واملمتلكات العامة (الفساد
والرشوة) وجرائم العدالة (ازدراء املحكمة) ،وجرائم انتهاك الثقة العامة
(التزوير أو التزييف) والجرائم ضد النظام االجتامعي (اآلداب العامة الفاسدة،
أو اإلخالل باآلداب العامة).
ثانيًا ،الجرائم ضد األشخاص واملمتلكات :مثل القتل العمد  ،والقتل غري العمد،
واالعتداء الجسدي ،واإلجهاض ،والخطف ،والسجن الزائف ،والجرائم الجنسية،
واالبتزاز  ،والرسقة ،والسطو ،واالحتيال ،وجرائم الحاسوب وامللكية الفكرية.

اإلجراءات والدفوع ،أثناء الجلسات ،وصولً إىل صدور حكم فيها وتنظيم طرق
الطعن بهذا الحكم.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 321

القانون اإلداري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تعريف القانون اإلداري ،ومصادره ،و اإلجراءات التي
اتخذتها اإلدارة العامة يف تنفيذ القوانني والرقابة اإلدارية ،ونظام املرافق العامة،
والصكوك القانونية اإلدارية .كام ستتم دراسة القرارات اإلدارية ،والعقود
اإلدارية (املشرتيات العامة) ،كل ذلك يف ضوء النظام القانوين القطري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 323

قانون العقوبات ( 1-القسم العام)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النظرية العامة للجرمية والعقاب .وتشتمل النظرية العامة
للجرمية عىل تعريف الجرمية وأنواعها وعنارصها .وسريكز املقرر عىل مفهوم
العنرص املادي والعقيل للجرمية (الفعل الجرمي والقصد الجنايئ) .ويتعامل هذا
املقرر مع تعريف وأشكال كل عنرص  :اإلغفال ،واملحاولة ،والسببية ،والتواطؤ،
والنية والتهور .وسوف يتناول املقرر أيضً ا أسباب اإلباحة مثل الدفاع الرشعي،
واستخدام السلطة ،والحق يف مامرسة بعض األنشطة .كام يتناول املقرر ظروف
القدرة والعجز الخاصة بالشخص :سن املسؤولية الجنائية ،والجنون ،والثاملة،
كذلك ،يتناول املقرر النظرية العامة للعقاب ،وماهو تعريفها ،وأغراضها ،وأنواع
العقاب (العقوبات املوضوعية والفرعية) و إنهائها .ويف نهاية املقرر ،سيتم إلقاء
نظرة عىل النظرية العامة للتدابري الوقائية الجنائية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 324

قانون العقوبات ( 2-القسم اخلاص)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تتضمن دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات بيان النامذج األساسية
للجرائم يف قانون العقوبات القطري .وسيتم الرتكيز عىل التعريف ،والعنارص،

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

LAWC 329

األوراق التجارية واملعامالت املصرفية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ينقسم هذا املقرر إىل قسمني رئيسيني )1( :يتناول الجزء األول املبادئ
القانونية لألوراق التجارية كالصكوك القابلة للتداول ،وتعريفها ،وخصائصها،
وأنواعها عىل النحو الذي ينظمه القانون التجاري القطري ،وهي صك املقايضة،
والكمبيالة ،والشيك )2( .ويتناول الجزء الثاين اإلطار القانوين للمعامالت
املرصفية األكرث شيو ًعا عىل املستويني الدويل والوطني.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 330

األحكام وطرق الطعن اجلنائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول املقرر ماهية الحكم الجنايئ وأنواعه ،ثم أركان الحكم ورشوط صحته
وأجزائه .كام تتناول الدراسة إشكاالت تنفيذ الحكم الجنايئ .ومن ناحية أخرى
يشتمل املقرر عىل دراسة طرق الطعن يف األحكام الجنائية سواء العادية
(املعارضة ،واالستئناف) أو غري العادية (التمييز وإعادة النظر) .حيث تشتمل
دراسة طرق الطعن عىل بيان األحكام التي يجوز فيها الطعن ،والخصوم
أصحاب الحق يف الطعن ،ومواعيد وإجراءات الطعن واآلثار القانونية املرتتبة
عىل الطعن يف الحكم.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 324
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LAWC 430

LAWC 333

قانون التجارة االلكترونية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل القضايا القانونية الرئيسية للمعامالت اإللكرتونية
يف ضوء القانون الوطني والدويل عىل حد سواء .ويتناول القضايا القانونية
والسياسية الجديدة التي تنشأ عندما تقوم الرشكات واملستهلكني بإستخدام
الشبكة اإللكرتونية (اإلنرتنت) إلجراء املعامالت التجارية .ومتتد هذه القضايا
عرب مجموعة واسعة من املوضوعات ،مبا يف ذلك حامية املستهلك ،والتعاقد،
والتوقيعات الرقمية ،وأنظمة الدفع اإللكرتونية ،والخصوصية ،والوالية القضائية،
واملنافسة غري العادلة ،واألرضار ،وبدائل تسوية املنازعات ،والرضائب.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 335

امللكية الفكرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر موضوع الحامية القانونية الوطنية والدولية لحقوق امللكية
الفكرية .يعرف الطالب عىل األنواع املختلفة من حقوق امللكية الفكرية،
السيّام :براءات اإلخرتاع والعالمات التجاريّة واملؤرشات الجغرافية واألسامء
التجاريّة والتصاميم الصناعية وتصاميم الدوائر املتكاملة وحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة .ما يتناول املقرر القواعد القانونية التي تحمي حقوق
امللكية الفكرية يف دولة قطر ،والقرارات الوزارية ذات الصلة .كام يتناول أيضً ا
املعايري الدولية الخاصة بحامية امللكية الفكرية مثل اتفاقية الجوانب املتصلة
بحامية الحقوق الفكرية أو اتفاق تريبس ( ،)TRIPSوغريها من اإلتفاقيات
الدولية ذات الصلة بامللكية الفكرية ،مثال اتفاقية باريس واتفاقية برين.

يتناول هذا املقرر التعريف بالتحقيق الجنايئ العميل ،وأهميته ،وتطوره،
وضامناته .كام يتناول أجهزة التحقيق الجنايئ ومهامها ووظائفها ،وصفات
املحقق الجنايئ ،والقواعد اإلجرائية واملوضوعية يف مجال التحري والكشف عن
الجرائم ،وإتباع األساليب القانونية والفنية للحصول عىل األدلة .كام يهدف
املقرر إىل التعريف بكيفية استعامل مختلف الوسائل العلمية والفنية املرشوعة
يف مجال البحث والتحري عن الحقيقة وتحليل اآلثار املوجودة عىل مرسح
الجرمية سواء كانت سائلة غازية جامدة أو اصطناعية أو برشية ،ومضاهاة
الخطوط بهدف كشف التزوير ،وتحليل اآلثار املادية واملجهرية ،الشعر
واأللياف ،الخيوط ،الرتبة والصخور .كام يتناول التعريف بالعلوم املساعدة لعلم
التحقيق الجنايئ مثل الطب الرشعي وما يتقدمه من قواعد فنية وعلم الكيمياء
الجنائية وخاصة بصمة الحمض النووي وعلم البصامت ،وكيفية التعامل مع
الحاالت املختلفة مثل اإلجهاض ،املوت املفاجئ ،اإلصابات وأنواعها ،الحروق
وأنواعها ،الجرائم الجنسية ،تحقيق الشخصية ،الغرق ،الخنق ،الجروح ،الحروق
ودرجتها ،وأسباب اإلصابات املختلفة التي تؤدي إىل الوفاة أو عاهة ،التزييف
والتزوير ،السموم واملخدرات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 422

LAWC 345

القانون التجاري الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 339

القانون الدولي العام
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التحقيق اجلنائي العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تنوير الطالب حول ماهية القانون الدويل العام ومصادره
فضل عن الطبيعة القانونية امللزِمة لقواعده .إنه مقرر يع ّرف الطالب
وفروعه ً
عىل الجوانب املختلفة لتطبيقات القانون الدويل ،سواء يف أوقات السلم أو
الحرب ،الس ّيام مسؤولية الدولة عن تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية واألساليب
املتوفرة لحل وتسوية النزاعات.

يتناول هذا املقرر القوانني واملؤسسات الدولية التي تحكم التجارة الخارجية،
مبا يف ذلك منظمة التجارة العاملية ( ،)WTOواالتفاق العام بشأن التعريفات
الجمركية والتجارة (الجات) ،واتفاقيات التجارة اإلقليمية .ويتم الرتكيز عىل
قوانني الجامرك ،واإلغراق ،ومعاملة الدولة األكرث رعاية ،واملامرسات التجارية
غري العادلة ،وتحرير التجارة يف إطار منظمة التجارة العاملية .كذلك ،يتم النظر
يف نظام تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217
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LAWC 348

يتناول موازنة مبدأ الرشعية عن طريق السلطة التقديرية ،وسلطات الطوارئ،
وأعامل الدولة أو الحكومة.

قانون الشركات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يبحث هذا املقرر يف الرشكات التجارية يف دولة قطر يف ظل قانون الرشكات
التجارية رقم  5عام  2002وتعديالته .يع ّرف املقرر الطالب عىل مفهوم
“الرشكة” كعقد اتفاق وكشخص اعتباري .ومن ثم يتو ّجه املقرر إىل تفصيل
املبادئ والقواعد القانونية التي تحكم كل نوع من أنواع الرشكات (أي الرشاكة
العامة ،ورشاكة الرعاية البسيطة ،والرابطة يف املشاركة ،والرشكة املساهمة،
ورشاكة الرعاية باألسهم ،والرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،ورشكة الشخص
الواحد ،والرشكة القابضة) .ويشمل هذا املقرر أيضاً عىل قواعد االندماج
واالستحواذ والتصفية لكافة أنواع الرشكات.

LAWC 321

LAWC 353

قانون التأمينات العينية والشخصية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذ املقرر دراسة املبادئ الرئيسية لضامن الدين يف القانون املدين
القطري .ويغطي هذا املقرر املفهوم ،والعنارص والرشوط واآلثار القانونية
لجميع أنواع التأمينات العينية مثل الرهن العقاري ،والتعهد ،والتأمينات
الشخصية مثل الضامنات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

متطلب/مقرر سابق

LAWC 350

LAWC 214

القانون البحري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

LAWC 354

يعنى هذا املقرر برشح أحكام نشأة وتطور القانون البحري وصادره الدوليةـ
اإلقليمية والوطنية .ويتناول يف الجزء األول ،رشح النظام القانوين ،املعامالت
القانونية املختلفة التي ترد عىل السفينة ،مسئولية مالك الفينة ،وأشخاص املالحة
البحرية وعىل رأسهم ربان السفينة .ويتناول املقرر يف الجزء الثاين أحكام النقل
البحري للبضائع وأدواته القانونية وتطور نظامه القانوين عىل املستوى الدويل
والوطني واألشكال جديدة للنقل وخاصة النقل متعدد الوسائط .وأخريا ً ،يرشح
املقرر النظام القانون للمالحة البحرية وعىل وجه الخصوص ،املساعدة البحرية،
الحوادث البحرية ،الخسارات املشرتكة والتأمني البحري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 351

القضاء اإلداري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذ املقرر جميع أنواع املراجعة القضائية لألفعال والقرارات اإلدارية،
ومبدأ الرشعية القضائية ،وتطبيقاته ونطاق مراقبته من اإلدارة العامة .ويتناول
أيضً ا مصادر الرشعية ونطاق تطبيقها يف بعض الدول العربية .ومن جهة أخرى،

الوظيفة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يفرس هذا املقرر قانون الخدمة املدنية يف دولة قطر ،من خالل إظهار كيف
يتم تنظيم ،ووصف ،وإشغال الوظائف العامة .كام يتناول املقرر الوضع
القانوين للموظفني العموميني أو املوظفني ،وواجباتهم ،وحقوقهم أثناء وبعد
إنتهاء خدمتهم.

LAWC 407

مواضيع خاصة باللغة العربية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مواضيع مختارة من املواضيع القانونية املتخصصة ،ويهدف
إىل تعميق مهارات ومعارف الطلبة بإتجاه تطوير تخصصاتهم القانونية.

LAWC 408

مواضيع خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مواضيع مختارة من املواضيع القانونية املتخصصة ،ويهدف
إىل تعميق مهارات ومعارف الطلبة بإتجاه تطوير تخصصاتهم القانونية.
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LAWC 409

التدريب اخلارجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

يعطي هذا املقرر الفرصة للطلبة للحصول عىل ساعات أكادميية معتمدة مع
القضاة ،واملحامني ،أو الهيئات .ويف هذه املواقع ،يستطيع الطلبة إجراء البحوث
والكتابةالقانونية ،وإجراء املقابالت مع العمالء ،أو املثول أمام املحاكم تحت
إرشاف محام .وبالتزامن مع هذا العمل غري املدفوع  ،ينخرط الطلبة يف برنامج
تعليمي تحت إرشاف أكادميي ،مام يسمح لهم بالتفكري والتعلم من خرباتهم.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 111

LAWC 411

قانون احلقوق العينية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر حقوق امللكية  :حق التملك ،ونطاق هذا الحق ،وأدوات
حاميته ،وأنواع امللكية ،وأسس الحصول عىل امللكية ،والحقوق املستمدة من
امللكية ،والنقل ،واالستخدام ،واملنفعة ،والقيود املفروضة عىل استخدامها
والتخلص منها .وستتم دراسة كل ذلك وفقا للترشيعات القطرية ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 413

القانون الدولي اخلاص
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النظرية العامة للجنسية ،وتعريفها ،ومفهومها ،وتطورها،
وأنواع ووسائل اكتساب الجنسية ،وسحبها واسقاطها .ويشمل املقرر أيضً ا
وسائل االنتصاف القانونية للرشكات متعددة الجنسيات وعدمية الجنسية .أما
الجزء الثاين من هذا املقرر فيتعامل مع الوضع القانوين لألجانب املقيمني يف
دولة قطر .ويتضمن ذلك املفهوم ،والتطور ،والطبيعة ،ومصادر ودور قواعد
تنازع القوانني يف العالقات الدولية ،سواء ذات الطابع املايل أو التي تتعلق
باألحوال الشخصية واألرسة .كام يتناول مفهوم وتطبيقات النظام العام يف
القانون الدويل الخاص ،والقواعد القانونية التي وضعت لتحديد املحاكم
املختصة (تضارب االختصاصات القضائية) يف الحاالت املتعلقة باألجانب أو
ذات الطابع الدويل.

LAWC 414

قانون العقود املدنية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سوف يركز هذا املقرر عىل اثنني من العقود التي ينظمها القانون املدين ،وال
سيام عقد املقاولة (عقد لتنفيذ األعامل لآلخرين) ،وعقد الوكالة .وسيتم فحص
جميع جوانب هذه العقود مبا يف ذلك وضعها والعنارص وااللتزامات الناشئة
عن ذلك.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 422

قانون اإلجراءات اجلنائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر “العملية اإلجرامية” وهيكل ووظائف واختصاصات املحاكم
الجنائية والنيابة العامة وفقًا للقانون القطري .ويركز املقرر عىل إجراءات
ما قبل املحاكمة :االعتقال (مع وبدون أمر) ،والتحقيق ،والقبض عىل املتهم،
والتنصت عىل املكاملات الهاتفية ،الشهادة ،واالستجواب ،والخربة ،والحبس
االحتياطي ،والقرارات الخاصة باملحاكمة .وسوف يتعامل هذا املقرر مع مرحلة
املحاكمة أمام املحاكم الجنائية ،ويركز عىل اإلجراءات واألدلة ،وأسس الحكم،
واإلستئناف ،كام سيسلط املقرر الضوء عىل حقوق املتهم يف نظام العدالة
الجنائية القطري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

LAWC 433

قانون النفط والغاز
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف تاريخ وتطور والطبيعة القانونية التفاقات وعقود التنقيب
عن النفط والغاز  ،وإنتاجه وبيعه .ويركز املقرر عىل التميز القانوين الخاص
بهذه الصكوك القانونية يف دول الخليج العريب مبا فيها دولة قطر .وستتم
مناقشة رشوط النامذج القياسية لالمتياز ،واالستغالل ،وإتفاقية/عقد اإلنتاج أو
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غريها من اتفاقات النفط ذات الصلة من أجل توضيح سامتها الخاصة .وسيتم
تعريف الطلبة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات يف مجال النفط والغاز،
وخاصة التحكيم والتوفيق.

واإلجرائية املختلفة لطرق اإلثبات :األدلة الكتابية ،والشهادة ،وحلف اليمني،
واإلقرار ،والقرائن ،والخربة ،واملعاينة .من ناحية أخرى ،سوف يرشح هذا املقرر
أحكام وتطبيقات التنفيذ الجربي ألحكام القضاء والتحكيم واألوراق التجارية
والسندات التنفيذية األخرى أمام قضاء التنفيذ (أي محكمة التنفيذ).

LAWC 101

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

LAWC 316

LAWC 443

LAWC 451

القانون اجلنائي الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

األساليب البديلة لفض املنازعات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا مقرر جديد متقدم يتناول الجرمية الدولية ،ويتضمن مفهوم انتهاك
كل من
النظام والقيم الدولية .واملقرر له طبيعة مزدوجة ألنه ينتمي إىل ً
القانون الجنايئ والقانون الدويل .وتؤثر هذا الطبيعة املزدوجة عىل العديد
من قواعده .ويتناول املقرر مفهوم تعريف ونطاق الجرمية الدولية ،والعنارص
العامة للجرمية الدولية وأسباب اإلباحة يف هذا الفرع من القانون مثل :الدفاع
املرشوع ،وحقوق املقاتلني يف الحرب ،والتدخل بالقوة من أجل اإلنسانية.
ويركز املقرر عىل املسؤولية والعقوبات الجنائية يف القانون الجنايئ الدويل.
ويتناول املقرر أيضً ا بعض األفعال املحددة التي تعترب جرائم دولية مثل:
الحرب العدوانية ،وجرائم الحرب ،واالستخدام غري املرشوع لألسلحة ،واإلبادة
الجامعية ،والجرائم ضد اإلنسانية ،والفصل العنرصي ،والعبودية والجرائم ذات
الصلة ،والقرصنة  ،والجرائم املتعلقة باالتصاالت الجوية الدولية ،والتهديد،
واستخدام القوة ضد األشخاص املحميني دوليًا ،وأخذ الرهائن املدنيني ،الخ ..

هذا مقرر متقدم يبحث يف نظرية ومامرسة التحكيم التجاري الدويل يف
القوانني الوطنية والدولية عىل حد سواء .وسوف يتناول جميع القواعد التي
تحكم اتفاقات التحكيم ،وهيئة التحكيم ،وإجراءات وقرارات التحكيم .ويتم
إيالء أهمية كربى التفاقية نيويورك ،وقانون لجنة األمم املتحدة للقانون
التجاري الدويل (األونسيرتال) النموذجي وجميع الصكوك اإلقليمية والدولية
التي تكون دولة قطر طرفًا فيها.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 459

صياغة العقود التجارية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

هذا مقرر تطبيقي يهدف إىل تزويد الطلبة مبهارات الكتابة القانونية باللغة
اإلنجليزية ومهارات التفاوض التي تتعلق بالعقود أو بإدارة النزاع.

LAWC 449

القوانني واألنظمة البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يتناول هذا املقرر الجديد القوانني واللوائح الوطنية والدولية التي تحمي البيئة
من التدهور والتلوث ،وفعالية هذه الصكوك القانونية يف تحقيق هذا الهدف.

LAWC 450

قانون املرافعات املدنية والتجارية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سوف يغطي هذا املقرر كل من قواعد اإلثبات وقواعد التنفيذ الجربي .وسوف
يسلط الضوء عىل النظرية العامة لقانون األدلة والجوانب القانونية املوضوعية

LAWC 217

LAWC 460

احملكمة الصورية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقرر املحكمة الصورية  1له هدفني رئيسيني .والهدف األول يتمثل يف تدريب
الطلبة للعمل كحكام يف املنازعات التي تنشأ بني الحكومات واألفراد والتي يتم
البت فيها من خالل استخدام القانون الدويل .وسيواصل الطلبة يف هذا املقرر
فضل عن مهارات الكتابة املقنعة،
تطوير قدرتهم عىل قراءة وتحليل القانونً ،
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مطلوبة للمشاركة يف القانون الصوري بكلية الرتبية بجامعة قطر أو عىل
وذلك بإعداد الحجج لكال الجانبني حول مسألة قانونية من خالل املشاركة يف
املستوى اإلقليمي أو الدويل .وتب ًعا لذلك ،سيتم تحديد املواعيد النهائية لبعض
كتابة االستئناف وموجزه .وسيتم تعريف الطلبة عىل مهارات حشد التأييد
الشفهية املطلوبة إلجراء املرافعات الشفهية الرسمية أمام محكمة التحكيم أو املهام املطلوبة ملسابقة املحكمة الصورية ،ويتوقع من الطلبة العمل يف مهامهم
القضاء .والهدف الثاين لهذا املقرر هو تزويد الطلبة مبهارات فريدة من نوعها ،طوال الفصل الدرايس .ويجوز دعوة الطلبة املتفوقني للسفر إىل الخارج لتمثيل
وهي مهارات مطلوبة للمشاركة يف القانون الصوري بكلية الرتبية بجامعة قطر جامعة قطر يف مسابقة املحكمة الصورية يف فصل الربيع الدرايس .وفقًا لذلك،
أو عىل املستوى اإلقليمي أو الدويل .وتب ًعا لذلك ،سيتم تحديد املواعيد النهائية سيتم الرتكيز خالل األسابيع األوىل من الفصل الدرايس عىل تطوير حجج الطلبة
لبعض املهام املطلوبة ملسابقة املحكمة الصورية ،ويتوقع من الطلبة العمل عىل الشفهية يك تصل إىل املستوى الالزم للمشاركة يف مسابقة املحكمة الصورية.
مهامهم طوال الفصل الدرايس .ويجوز دعوة الطلبة املتفوقني للسفر إىل الخارج وسيتم تحديد املواعيد النهائية ملهام مسابقة املحكمة الصورية ،ويتوقع من
الطلبة العمل طوال الفصل الدرايس.
لتمثيل جامعة قطر يف مسابقة املحكمة الصورية يف فصل الربيع الدرايس.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
 LAWC 111و

LAWC 460

LAWC 223

LAWC 484

LAWC 464

قانون االستثمار الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

قانون مجلس التعاون اخلليجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل مفهوم ،وأصول ،وأدوار قانون االستثامرات
األجنبية ،واملعايري الوطنية مقابل الحد األدىن للمعايري الدولية ،والجهود الدولية
لتنظيم االستثامر األجنبي (عىل سبيل املثال جهود األمم املتحدة ،الجهود
املبذولة من قبل البنك الدويل ،وجهود منظمة التعاون والتنمية ،ودور منظمة
التجارة العاملية) ،وتنظيم االستثامرات يف إطار معاهدات االستثامر الثنائية
واإلقليمية ،والقانون الوطني بشأن التعامل مع االستثامر األجنبي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 480

يناقش هذا املقرر التطورات ،واملؤسسات ،وآليات إصدار القوانني الترشيعية
لدول مجلس التعاون الخليجي .ويتضمن املقرر أيضً ا املعاهدات االقتصادية
فضل عن العالقات
للمجلس وتنفيذ اللوائح بني دول مجلس التعاون الخليجيً ،
بني دول املجلس ،وإتفاق التعرفات الجمركية والتجارة ،وإتفاقية منظمة
التجارة العاملية ،وأوجه التشابه/االختالف بني دول مجلس التعاون الخليجي
واالتحاد األورويب .ويناقش املقرر “حق الدفاع القانوين الجامعي” وغريه من
القضايا ذات االهتامم املشرتك .ومن املتوقع أن يتعرف الطلبة الذين سيدرسون
هذا املقرر عىل النظريات واملفاهيم و املبادئ الخاصة بدول مجلس التعاون
الخليجي.
LAWC 499

احملكمة الصورية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
2

مقرر املحكمة الصورية الثاين له هدفني أساسيني .الهدف األول يتمثل يف
استمرار تدريب الطلبة للعمل كحكام يف املنازعات التي تنشأ بني الحكومات
واألفراد والتي ستتقرر من خالل استخدام القانون الدويل .وسيقوم الطلبة
بالرتكيز يف البداية عىل تحليل السلطات والقضايا القانونية حتى يتمكنوا من
تقديم املرافعات الشفوية الناجحة للهيئة القضائية أو التحكيمية .ثم سيقوم
فضل عن
الطلبة مبواصلة تطوير قدراتهم عىل التحليل والبحث القانوينً ،
مهارات الكتابة املقنعة ،وذلك عن طريق تجميع مختلف الحجج القانونية
املتعلقة باملنازعات القانونية الدولية من وجهة نظر مسؤول قضايئ .والهدف
الثاين لهذا املقرر هو تزويد الطلبة مبهارات فريدة من نوعها ،وهي مهارات

أخالقيات احملاماة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر لتغطية قواعد ومبادئ أخالقيات مهنة املحاماة التي يجب
اتباعها من قبل جميع املشاركني يف املهن القانونية .ويبدأ املقرر بتناول
األخالقيات واملسؤوليات القانونية للقضاة واملدعني العامني ،ثم يركز عىل
تحليل مطولً حول العالقة بني
العالقة بني املحامي وموكله .ثم يتضمن املقرر ً
املحامي وموكله ،والتزامات املحامي تجاه نظام العدالة واملجتمع ،ويختتم
املقرر مبناقشات للقضايا االقتصادية (الفواتري ،واإلعالنات ،وااللتامسات،
والخدمات القانونية ،والعمل املجاين للمصلحة العامة) .ويتناول املقرر عىل
وجه التحديد كل من التحيز وإساءة استعامل املواد املخدرة يف هذه املهنة،
والضغوط التي يواجهها الشباب املنتسبني ملهنة املحاماة ،وتأثري “ثقافة”
املحاماة عىل القدرة عىل املامرسة األخالقية ،والتوتر الناشئ عن الرغبة يف
الترصف أخالق ًيا والبقاء ضمن حدود األخالق القانونية.
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متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

LAWC 213

 MAGT 101أو

MAGT 101

MAGT 303

مبادئ اإلدارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

إدارة املشروعات الصغيرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل املفاهيم األساسية لإلدارة مبا يف ذلك خصائص تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وتطورها وأهميتها .وتشمل املوضوعات الوظائف التي
يقوم بها املدراء مثل التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والرقابة .كام يتناول
القضايا الراهنة التي تواجه املدراء بهدف تزويد الطلبة باملهارات الالزمة التي
متكنهم من تحقيق النجاح كمدراء يف املستقبل.

يتناول هذا املقرر عملية الريادة وأنواعها والنتائج املرتبطة بها ،واألنواع
املختلفة ملخرجات مشاريع األعامل .وتشمل املوضوعات التي يتناولها املقرر:
كام تهتم بتحديد الفرص املتاحة يف البيئة الخارجية للمنظمة ،واملهارات
املطلوبة الستثامر هذه الفرص بشكل جيد ،وخطط العمل ،وقرار تدشني
األعامل ،والحصول عىل رأس املال.

متطلب/مقرر سابق

ENGL 004 OR ENGL 202 OR ENGL F073 OR ENGL

F022TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR
TOEFL Computer-based Test 173 OR OR ENGL 040

السلوك التنظيمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة سلوك األفراد واملجموعات يف املنظامت والعوامل املؤثرة
فيه ،ولتحقيق ذلك تركز املادة بصفة خاصة عىل مواضيع عديدة من بينها اإلدراك
والتعلم ،واالتجاهات ،والدوافع ،والعوامل الظرفية املؤثرة عىل سلوك العاملني.

متطلب/مقرر سابق

 FINA 201و  MAKT 101و  ECON 112و ( ACCT 116أو
)ACCT 112
MAGT 304

يتناول هذا املقرر وظيفة اإلنتاج والعمليات يف املنظامت الصناعية والخدمية،
وتزويد الطالب باألساليب املختلفة إلدارة وظيفة اإلنتاج والعمليات ،ويغطي
املقرر املوضوعات التالية :نظم اإلنتاج وتصميمها واختيار املوقع والرتتيب
الداخيل وتخطيط الطاقة اإلنتاجية وتصميم املنتجات وتقدير حجم الطلب
والرقابة عىل الجودة وإدارتها.

متطلب/مقرر سابق

MAGT 112

( MAGT 101أو  )MAGT 112و ( STAT 220أو ) STAT 155

MAGT 302

إدارة املوارد البشرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

إدارة اإلنتاج والعمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MAGT 301

 MAGT 101أو

MAGT 112

MAGT 305

يركز هذا املقرر عىل الجوانب املختلفة لوظيفة املوارد البرشية يف املنظامت،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل سياسات ومامرسات إدارة املوارد البرشية .وتشمل
املواضيع التي يغطيها املقرر :مفهوم إدارة املوارد البرشية ،وأهميتها ،وتطورها،
ومهامها التي تتضمن تخطيط القوى العاملة ،وتوصيف الوظائف ،والتوظيف،
واالختيار ،واألجور والرواتب ،والتدريب ،والتنمية اإلدارية ،وتقييم األداء،
والقانون ،ونظم املعلومات.

اإلدارة املقارنة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تحليل األداء اإلداري يف إطار ثقافات متنوعة ومختلفة .كام تركز
عىل دراسة األبعاد الدولية للسلوك التنظيمي يف مجتمعات متباينة ودراسة تأثري
العوامل االحتامعية واالقتصادية والسياسية والقانونية عىل اإلدارة املحلية والدولية.
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التجارية الجديدة ،وبكيفية تطوير خطة العمل والعمليات واملبادرات الخاصة
بتنفيذ املراحل األوىل من املرشوع حديث اإلنشاء .وتشمل مواضيع املقرر
تصور الفكرة ،مبادرة وتخطيط األعامل ،وأبحاث السوق ،وفرص واسرتاتيجيات
مبادرات األعامل التجارية .ويهدف املقرر يف محصلته النهائية للوصول إىل
كيفية إنجاز خطة عمل متكاملة ملرشوع يتميز بالتطور والنمو الكبريين.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 304

MAGT 306

إدارة األعمال الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل إدارة األعامل التجارية عرب الحدود الوطنية .وتشمل
املوضوعات التي يتم تناولها خصائص الرشكات العاملية ،ونظريات التجارة
الدولية واالستثامر ،والبيئات الثقافية ،واالجتامعية ،واالقتصادية ،والسياسية
واملالية للرشكات الدولية .كام يتناول املقرر البعد الدويل للوظائف األساسية
لرشكات األعامل التجارية مثل التمويل ،واإلنتاج ،والتسويق ،وتوظيف العاملني.

متطلب/مقرر سابق
 FINA 201و

MAGT 307

التدريب امليداني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تأسيس واستدامة املشاريع الناجحة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 MAKT 101و  ACCT 110و

FINA 201

MAGT 401

طرق كمية التخاذ القرار
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

MAGT 304 AND ACCT 116 OR ACCT 112 AND ENGL
251 OR ENGL 252 OR ENGL 202 OR ENGL 004 OR
ENGL F073 OR ENGL F022 OR TOEFL IBT 061 OR
TOEFL 500 OR IELTS 5.5 OR TOEFL CBT 173

يعرض هذا املقرر مقدمة لعملية تحويل فكرة منتج جديد إىل مرشوع جديد
ناجح .كام يركز املقرر عىل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتعرف عىل الفرص

MAGT 329

متطلب/مقرر سابق

رصا
يركز هذا املقرر عىل التدريب داخل رشكة أعامل تجارية ،مام يضيف عن ً
ها ًما للتعلم الواقعي للطلبة .فهذا املقرر يوفر الفرصة للطلبة لكسب
الساعات الدراسية املعتمدة واكتساب الخربات العملية القيمة
تحت توجيه مسؤول يف قطاعات الصناعة املختلفة ،أي الخدمات والتصنيع.
ويتم اعطاء مهمة فردية لكل طالب مع مؤسسات األعامل املختلفة التي تقدم
الخربة امليدانية املتعلقة بذلك املجال .ويتم تقييم تجارب التدريب الخاصة
بالطلبة من خالل تقرير التدريب املكتوب الذي سيتم تقييمه من قبل املرشف
عىل الطالب وعضو هيئة التدريس املعني.

تخطيط األعمال لرواد األعمال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 MAGT 303و

STAT 220

يركز هذا املقرر عىل التحديات املتعلقة بإنشاء وإدارة رشكة جديدة ثابتة
وناجحة ،أو إعادة الحيوية ملؤسسة موجودة مسبقًا .سوف يتعلم الطالب
كيفية استخدام النظريات املدروسة بحثيًا بشكل جيد والخاصة باالسرتاتيجية،
واالبتكار ،واإلدارة؛ ليتمكنوا من فهم أسباب حدوث األشياء يف بيئة العمل،
وحتى يتمكن الطالب أيضً ا من فهم وتحديد االسرتاتيجيات واملنهجيات
واألدوات اإلدارية ذات الفاعلية يف مختلف الظروف العملية التي قد ميروا بها.

ECON 112

MAGT 328

متطلب/مقرر سابق

يركز هذا املقرر عىل استخدام الطرق الكمية يف اتخاذ القرارات اإلدارية.
وتضم املواضيع التي تركز عليها املادة :نظرية القرارات ،ومقدمة ألساليب
الربمجة الخطية وغري الخطية ،واستخدامها يف مجال اإلدارة واالقتصاد ،والربمجة
املتكاملة ،والربمجة الحركية ،والتمثيل ،وتحليل املخزون ،ونظرية الطابور وبريت
وغريها من الطرق الكمية األخرى املستخدمة يف اتخاذ القرارات.

متطلب/مقرر سابق
 MAGT 304و

STAT 222

MAGT 402

نظرية املنظمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النظريات املختلفة يف دراسة وتحليل وتصميم املنظامت،
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والوقوف عىل أبرز املتغيريات الهيكلية والبيئية املؤثرة يف تصميم املنظامت.
كام تهتم املادة بدراسة كيفية قياس فاعلية املنظمة والعالقة بني اسرتاتيجيات
املنظمة وهيكلها التنظيمي .باإلضافة إىل ذلك تهتم املادة مبوضوع البحث عني
العالقة بني هيكل املنظمة والثقافية التنظيمية وخصائص املنظمة عرب مراحل
حياتها املختلفة .مع الرتكيز عىل كيف ميكن للطلبة ومدراء املستقبل استخدام
معرفتهم لنظرية التنظيم ليكونوا أفضل املدراء.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 301

اإلدارة االستراتيجية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل تطوير رؤية الرشكة نحو تكامل وظائف املنظمة املختلفة،
وذلك من خالل مراعاة البيئات الداخلية والخارجية للمنظمة .ويسعى املقرر
إىل توفري فهم للمكانة االسرتاتيجية للمنظمة ،وبالتايل الرشوع يف التقييم
والتنفيذ االسرتاتيجي .وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها املسح البيئي،
وكيفية وضع اسرتاتيجية ،وتنفيذ وضبط االسرتاتيجية ،وقضايا اسرتاتيجية أخرى.

متطلب/مقرر سابق

MAGT 403

إدارة األعمال االلكترونية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل قضايا تتجاوز النمو االستثنايئ للتجارة االلكرتونية والفشل
عىل اإلنرتنت يف معرفة التغيريات املستمرة التي تحدث يف االقتصاد الرقمي.
أول،
يف هذا السياق ،تنقسم أهداف مقرر األعامل االلكرتونية إىل شقني ً :
تقدير سياق األعامل التجارية االلكرتونية ،وثان ًيا ،وضع إطار ملبادرات األعامل
االلكرتونية يف إطار التطورات املحتملة يف املستقبل .وتشمل املوضوعات التي
يتم تناولها :مفاهيم األعامل االلكرتونية والتجارة االلكرتونية وأبحاث السوق
عىل اإلنرتنت ،ومناذج التجارة االلكرتونية ،واإلنرتانت “الشبكات الداخلية”
والشبكات الخارجية “اإلكسرتانت” ،وأنظمة الدفع االلكرتونية ،واسرتاتيجية
التجارة االلكرتونية ،والبنية التحتية لألعامل االلكرتونية ،و القضايا الراهنة يف
األعامل التجارية االلكرتونية.

متطلب/مقرر سابق
 MIST 201و

MAGT 405

إدارة اجلودة الشاملة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية املرتبطة بفلسفة إدارة الجودة الشاملة
يف جميع مراحل العمل واإلنتاج مع الرتكيز عىل تطور مفهوم الجودة وعالقتها
باملستهلك .وأيضً ا تهتم املادة بدراسة وتحليل طرق مشاركة العاملني والقيادة
وفرق العمل يف إنتاج الجودة والرقابة عليها يف إطار فلسيفة إدارة الجودة
الشاملة .وسوف تتناول املادة طرق تنفيذ الجودة الشاملة واملعوقات التي
تواجه تنفيذ إدارة الجودة الشاملة يف دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 101

MAGT 404

إدارة املشاريع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل مختلف القضايا واألساليب الخاصة بإدارة املرشوع.
وتشمل املواضيع التي يتناولها املقرر :دورة حياة املرشوع ،وتعريف املرشوع،
والتخطيط للمرشوع ،وأساليب إدارة املشاريع ،وتخطيط املرشوعات بحيث
يتناول التكلفة ،والجودة وأبعاد الوقت ،وتعيني املسؤوليات ،ومراجعة التقدم.

 STAT 220أو  STAT 155أو

MAGT 406

MAGT 304

MAGT 306

متطلب/مقرر سابق

 FINA 201و

MAKT 101

STAT 153

مبادئ التسويق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر أساسيات ومفاهيم التسويق ،ومن أهم املوضوعات التي
يغطيها املقرر :تعريف التسويق وتطور مفهوم التسويق ،باإلضافة إىل الجوانب
التسويقية التي تواجه املنظامت مثل سلوك املستهلك وبحوث التسويق وتجزئة
السوق.

متطلب/مقرر سابق

 MAGT 101أو MAGT 112
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MAKT 301

اسرتاتيجية التسويق ،والسوق ومحفظة منتجات األعامل ،وتجزئة السوق،
واسرتاتيجيات التسويق.

سلوك املستهلك
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يركز هذا املقرر عىل دراسة مفاهيم العلوم السلوكية لرشح دوافع املستهلك،
والسلوك االستهاليك .وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها معالجة املعلومات،
واملشاركة ،والتأثري والعاطفة ،واملواقف وتغري املواقف ،والعوامل الفردية (عىل
سبيل املثال،الشخصية) وعمليات املجموعات (عىل سبيل املثال ،املجموعة
املرجعية وتأثريات األرسة) والتأثريات االجتامعية (عىل سبيل املثال ،الثقافة
والثقافات الفرعية) و قرار االستهالك والعمليات الالحقة للقرار .كام يتناول املقرر
العالقة بني كل هذه العوامل واسرتاتيجيات التسويق كنقطة رئيسية ومحورية.

 MAKT 401أو  MAKT 301أو

MAKT 302

MAKT 401

بحوث التسويق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل التكنولوجيا املستخدمة يف إجراء بحوث التسويق،
وتطبيقاتها يف حل مشاكل التسويق .كام يتناول مناهج وتصاميم البحوث
املختلفة .وسوف يتعلم الطلبة كيفية جمع ،وتحليل ،وتفسري البيانات التخاذ
قرارات أفضل ،وكيفية معالجة املشاكل التسويقية.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 101

MAKT 302

متطلب/مقرر سابق

إدارة التسويق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 MAKT 101و

STAT 220

يركز هذا املقرر عىل تطبيق مبادئ التسويق واإلدارة عىل وظيفة التسويق.
وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها :التسويق االسرتاتيجي ،ودراسة البيئة
االجتامعية واالقتصادية للتسويق ،وكذلك إدارة املزيج التسويقي.

MAKT 402

متطلب/مقرر سابق

يتناول هذا املقرر دراسة دور مدير املبيعات يف التخطيط االستشاري ،ودوره
يف اختيار التنظيم واإلرشاف والتعويض واملكافأة وتحفيز قوة عمل املبيعات،
باإلضافة إىل تنسيق املبيعات مع وظائف التسويق األخرى وقياس مساهمة
مدير املبيعات للعمليات املربحة.

إدارة املبيعات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MAGT 101

MAKT 303

التسويق الدولي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يركز هذا املقرر عىل السياسات واألساليب املعتمدة من الرشكات لتحديد واالستفادة
من الفرص املتاحة يف السوق الدويل ،واسرتاتيجياتها التسويقية املالمئة للبيئة الدولية.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 101

MAKT 304

التسويق االستراتيجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل اإلطار االسرتاتيجي لدمج أهداف الربح و تأثريها عىل

 MAKT 401أو

MAKT 302

MAKT 403

التسويق اإللكتروني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل التغيريات التي حدثت يف مجال التسويق نتيجة التجاه
املنظامت غري الربحية والرشكات والحكومة نحو شبكة اإلنرتنت .كام تتناول
املادة مامرسات التسويق التفاعيل الفعال للمستهلك والرشكات ومنظامت
األعامل التي تتعامل مع منظامت األعامل األخرى من خالل التسويق
اإللكرتوين.

424

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

متطلب/مقرر سابق
 MAKT 401و

متطلب/مقرر سابق
 MAKT 301أو

MAKT 301

MAKT 302

MARS 101

MAKT 404

مقدمة في علوم البحار
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

خدمات التسويق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل متمي ًيا السرتاتيجية
ً
يتناول هذا املقرر الخصائص املتفردة التي تتطلب
تسويق الخدمات وذلك يف تطويرها وتنفيذها .لذا يركز هذا املقرر عىل
خصائص الخدمة املتفردة وبيئتها مع محاولة تكيف مفاهيم إدارة التسويق
إلطار سوق الخدمات ومعرفة وتحليل املكونات املختلفة لتوليفة الخدمات
املمتدة باإلضافة إىل مناقشة قضايا تتعلق بإدارة وقياس جودة الخدمة ورضا
الزبون .وتحاول املادة أيضً ا إعانة الطالب عىل فهم الدور الحساس ملوظفي
الخدمة وزبائنها يف تقديم الخدمة ،والتعرف عىل التضارب يف عمليات التسويق
ووظائف املوارد البرشية يف منظامت الخدمة.

يتضمن هذا املقرر تاريخ علوم البحار  -أصل األرض  ،محيطاتها  ،والحياة
يف املحيطات ،واملناطق البحرية (الجرف القاري ،وحوض املحيط العميق)،
وأصل حوض املحيط ،والخواص الكيميائية للمحيطات ،والخصائص الفيزيائية
للمحيطات (األمواج ،تيارات املد والجزر) ،والبيئة البحرية ،واإلنتاجية
البيولوجية ،والحياة يف املحيطات املفتوحة ،والحياة يف قاع املحيطات ،وشبكة
الغذاء يف البيئة البحرية ،والعوامل التي تؤثر عىل الحياة يف املحيطات .والجزء
العميل من املقرر يتناول :وحدات بسيطة  -قياسات عمق املحيطات -
تضاريس القاع  -الرواسب البحرية ،األمواج والتيارات  -املد والجزر  -التشكيل
الكيميايئ للمياه البحرية  -دراسة تصنيفية ومورفولوجية لعينات مختارة متثل
مجموعات مختلفة من الكائنات البحرية.

MAKT 301

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

BIOL 101

MAKT 405

إدارة الترويج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MARS 222

علوم احمليطات الكيميائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تطوير وفهم مصطلحات الرتويج ودور اإلعالن يف الرشكة
واملجتمع ،كام يساعد الطالب عىل تطوير قدراته عىل فهم تكامل النواحي
املختلفة لإلعالن وإدراجها يف خطة ترويجية شاملة.

يتضمن هذا املقرر مقدمة الستكشاف كيمياء املحيطات مبا يف ذلك الرتكيب
الكيميايئ ،والتفاعالت التي تحدث يف املحيطات والديناميكا (التحركات الخاصة
فضل عن
بهم) .ويركز هذا املقرر عىل الدورات الكيميائية وديناميات العنارص ً
العنارص املتفاعلة ،والغازات الذائبة ،كام يغطي كيمياء بعض البيئات البحرية
املحددة.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 302

متطلب/مقرر سابق

MAKT 406

 MARS 101و CHEM 275

التسويق بني األعمال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MARS 251

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بالجوانب اإلدارية للتسويق الصناعي
والتسويق بني األعامل .ويناقش أوجه الشبه واالختالف بني تسويق السلع
االستهالكية والتسويق بني األعامل ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل السلوك الرشايئ
للمؤسسة والعالقة التسويقية بني املؤسسات.

علم األحياء البحرية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تقديم نظرة عامة عن نظام األحياء البحرية املتنوع ،ويركز
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الجزء األول من املقرر عىل البيئة البحرية ويعطي نظرة عامة عىل الكائنات الحية
املوجودة يف املحيطات .أما الجزء الثاين من املقرر ،فيتناول حواف املحيطات،
ويبحث يف أنواع املوائل املحددة مثل موائل املد والجزر وشبه املد والجزر
ومصبات األنهار ،واملستنقعات املالحة ،والشعاب املرجانية واملنغروف.

املقرر عىل عمليات السيطرة عىل النظم اإليكولوجية البحرية واملجتمعات
املحلية ،والسكان ،ويوضح كيفية تطبيق املبادئ البيئية العامة يف املحيطات.
وعىل الرغم من أن املقرر يدرس بعض التفاصيل عن البيئة البحرية ،فهو يهدف
لدمج املعرفة بني البيئات البيولوجية والفزيائية البحرية مبا يؤدي إىل فهم
العمليات التي تحدد توزيعاتها ،ووفرتها ،وأنشطتها.

MARS 101

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

MARS 251

MARS 325

التلوث البحري
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

MARS 458

املقرر عىل تأثري األنشطة البرشية عىل التغيريات يف البيئة البحرية ،وذلك عرب
ترصيف املواد الكيميائية مبا يف ذلك مياه الرصف الصحي ،والنفط ،واملبيدات
الحرشية ،والنشاط اإلشعاعي ،واملواد الكيميائية .ويتضمن هذا املقرر دراسات
الحالة بد ًءا من التخلص من النفايات ،ونفايات املصانع ،والتعدين ،والنشاط
اإلشعاعي وغريها من امللوثات ،وأساليب مكافحة التلوث البحري وحامية البيئة
البحرية يف الخليج العريب.

يركز هذا املقرر عىل تركيبة مجتمع األسامك ،واسرتاتيجيات التكاثر ،واحتياجات
األسامك الغذائية ومنوها .ويتناول املقرر صناعة تربية األحياء املائية ،والتعرف
عىل خصائص األصناف املائية ،ومامرسات اإلدارة املائية املناسبة ،وأساسيات
التغذية املائية ،والصحة املثىل يف الحيوانات املائية ،ومتطلبات جودة املياه
لرتبية األحياء املائية ،والهياكل واملعدات الالزمة يف صناعة تربية األحياء املائية.

مصائد األسماك وتربية األحياء املائية
يغطي هذا املقرر أنواع ومصادر امللوثات وتأثريها عىل البيئة البحرية ،كام يركز الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق
MARS 222

MARS 327

العوالق واإلنتاجية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يغطي هذا املقرر الجوانب الفيزيائية لبيئة املحيطات ،والرتكيب الكيميايئ
وخصائص مياه البحر ،واإلنتاج األويل ،والطحالب من العوالق النباتية،
ومجموعة العوالق النباتية ،واألنواع الضارة وتوزيعها ،ومجموعة العوالق
الحيوانية ،وآليات التعويم ،ومحاصيل العوالق النباتية ،والعوامل التي تحد من
اإلنتاج األويل.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MARS 455

علم البيئة البحرية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر مقرر علم البيئة البحرية معرفة واسعة للكائنات واملوائل البحرية ،ويركز

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MARS 459

تقييم األثر البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتم استخدام تقييم األثر البيئي لتحديد اآلثار البيئية واالجتامعية للمشاريع
واسعة النطاق مثل مدارج املطارات ،والفنادق أو املنتجعات الساحلية قبل
اتخاذ القرار .وميكن التنبؤ باآلثار البيئية يف مرحلة مبكرة من تخطيط وتصميم
املرشوع ،وإيجاد حلول للحد من اآلثار السلبية ،ووضع مشاريع تتناسب مع
البيئة واملجتمعات املحلية ،وتقديم تنبؤات وخيارات لصانعي القرار.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

101 HTAM

حساب التفاضل والتكامل 1
الساعات الدراسية املعتمدة3:

يتناول هذا املقرر النهايات واالستمرارية ،التفاضل وتطبيقات التفاضل ،
التكامل .الدوال العكسية وتطبيقات التكامل
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Skills 100 AND ENGL 042 OR ENGL W002 OR APL for

متطلب/مقرر سابق

Writing Workshop 225 OR Total for Integrated Core 400

MATH 004 OR MATH P100 OR Scholastic Aptitude Test-

AND ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use

SAT 550 OR American College Testing-ACT 24 OR El-

100 OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-

ementary Algebra 082 AND College Level Math 095 AND

based Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR

ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total for Integrated Core

Int Eng Lang Test SystIELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL

400) AND (ENGL 041 OR ENGL R002 OR ESL Reading

110 OR ENGL 201 OR ENGL 202

Skills 100) AND ENGL 042 OR ENGL W002 OR APL for
Writing Workshop 225 OR Total for Integrated Core 400
AND ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use
100) OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internetbased Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR
Int Eng Lang Test SystIELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL
111 OR ENGL 250 OR ENGL 201 OR ENGL 202

MATH 102

حساب التفاضل والتكامل 2
الساعات الدراسية املعتمدة3:

هذا املقرر هو الثاين يف سلسلة من ثالث مقررات عن حساب التفاضل
والتكامل ،وهو مطلوب لطلبة العلوم والهندسة .ويبدأ بدراسة الدوال
املتسامية  ،كام يغطي جزء هام جدًا من تقنيات التكامل ،كام يتم دراسة
املعادالت البارامرتيه واإلحداثيات القطبية وتطبيقها يف إيجاد املساحة يف
اإلحداثيات القطبية .و اخريا ً يتناول امل ُقرر املتواليات واملتسلسالت ،وعدد
من اختبارات التقارب والتباعد للمتسلسالت  ،كام يتعرض املقرر ملتسلسالت
“تايلور وماكلورين”.

MATH 104

الهندسة واملقاييس األولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف مقرر الهندسة االساسية واملقاييس األساسية لتعزيز املفاهيم األساسية
للهندسة واملقاييس ،وهذا املقرر مفيد جدًا لدراسة مختلف األشكال وقياساتها.
واملقرر يبدأ مبفاهيم الطول والكتلة والحجم ،تقدير واجراء القياسات باستخدام
الوحدات املرتية القياسية ،وهو يشمل أيضً ا موضوعات حول اإلحداثيات
الكارتيزية ،و يشمل موضوعات عن تصنيف الزوايا ،املثلثات ،املضلعات
،املساحات والدوائر واألشكال ثالثية االبعاد ،ويركز املقرر أيضً ا عىل الدوال
املثلثية الجيب وجيب التامم و الظل و دوالها العكسية.
MATH 119

رياضيات لإلدارة 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو األول ضمن فصلني دراسيني متتاليني ملقررات الرياضيات
االساسية التي تهدف إىل تزويد طلبة كلية االدارة واالقتصاد باملعلومات
واملهارات الرياضية االساسية و التي تستخدم يف املجاالت التجارية واملالية.
ويتناول املقرر املواضيع التاليه :الرياضيات املالية ،أنظمة املعادالت الخطية
واملصفوفات ،الربمجة الخطية ،املجموعات و االحتامالت ،و املهارات الحسابية
يف العلوم املالية.

متطلب/مقرر سابق
101 MATH

MATH 103

متطلب/مقرر سابق

اجلبر املتوسط
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

MATH 103 OR MATH 002 OR MATH 004 OR MATH 021 OR

مقرر اويل يوفر للطلبة املفاهيم واملهارات األساسية املتعلقة باألعداد و كثريات
الحدود و املقادير النسبية كام يتناول العمليات الجربية عليها .كذلك يقدم
هذا املقرر املفاهيم األساسية للعالقات والدوال بجانب رسم منحيات بعض
تلك الدوال

متطلب/مقرر سابق

ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total for Integrated Core
400 AND ENGL 041 OR ENGL R002 OR ESL Reading

MATH P100 OR American College Testing-ACT 21 OR Scholastic Aptitude Test-SAT 500 OR Elementary Algebra 082

MATH 203

التحليل األساسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو متطلب اجباري للحصول عىل درجة البكالوريوس يف
الرياضيات الرتبويه و التي تهدف اىل اعداد الطلبه للتدريس يف املدارس
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االبتدائيه .يتناول هذا املقرر طرق التفكري وحل املشكالت ويغطي املنطق
وطرق اإلثبات الرضوريه .كذلك يتناول املقرر خصائص املجموعات األساسية ،
الدوال والرسوم البيانية.
يتناول هذا املقرر التفكري املنطقي وحل املشكالت ويغطي املنطق وطرق
اإلثبات الرضوريه .كذلك يتناول املقرر خصائص املجموعات األساسية  ،الدوال
والرسوم البيانية .

الخطية و غري الخطية  ،معادالت الفروق ،املشتقات الجزئية ،مسائل القيم
القصوى املقيدة و غري املقيدة  ،التكامل املحدود وغري املحدود باإلضافة إىل
الرياضيات املالية.

متطلب/مقرر سابق

MATH 119 or MATH 101 and ENGL 004 or ENGL 111 or
ENGL 202 or ENGL F073 or TOEFL Internet-based Test

متطلب/مقرر سابق

061 or TOEFL Computer-based Test 173 or TOEFL_Inst

MATH 103

Testing Prog 500 or Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5
or ENGL 040 or Total for Integrated Core 400 and ESL

MATH 211

حساب التفاضل والتكامل 3

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حساب التفاضل والتكامل  3هو املقرر األخري يف سلسلة من مقررات حساب
التفاضل والتكامل ،وهذا املقرر يعمم املفاهيم التي تم دراستها يف كل من حساب
التفاضل والتكامل األول والثاين اىل دوال متجهيه و دوال متعددة املتغريات.
ويتناول املقرر املفاهيم واملواضيع التالية :الرضب النقطي ،الرضب املتجهي ،
املستقيامت واملستويات يف الفضاء  ،االشتقاق الجزيئ  ،التكامالت الثنائيه والثالثيه
وتطبيقاتهم وعىل وجه الخصوص يف مسائل القصوى  ،املساحات والحجوم.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

MATH 217

الرياضيات للمهندسني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر بعض األدوات الرياضية من أجل حل وتحليل املسائل التي
تربز يف النمذجة الرياضية يف مجال الهندسة .يتناول املقرر مقدمه و تصنيف
املعادالت التفاضليه ،و طرق حلها ،وهو يعد الطلبة ملستقبل التعلم املتعلق
بحل املشكالت واتخاذ القرارات ،والكفاءة الفنية ،والعمل الجامعي والقيادة.

متطلب/مقرر سابق
MATH 211

MATH 221

رياضيات لإلدارة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر بعض التطبيقات االقتصادية للمفاهيم الرياضية مثل الدوال

Reading Skills 100 and ESL Language Use 100

MATH 222

التحليل احلقيقي 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر هيكل املجموعات النقطية ،األعداد الحقيقية ،املتسلسالت
الحقيقية ،النهايات و االتصال ،والتفاضل ونظرية القيمة املتوسطة،تكامل
“رييامن” وتكامل رميان -ستلجتس

متطلب/مقرر سابق
MATH 220

MATH 231

اجلبر اخلطي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يبدأ هذا املقرر بدراسة بعض املفاهيم األساسيه وبعض املصطلحات املتعلقة
باملصفوفات  .و ينتاول العمليات الجربيه عىل املصفوفات ،املصفوفة املنقولة،
املصفوفة املعكوسة .ثم يطرح كيفية حل انظمة املعادالت الخطيه باستخدام
طريقة الحذف لجاوس جوردان وأيضا باستخدام معكوس املصفوفه .املحددات
تدرس بعد املصفوفات .يتم استخدام قاعدة كرمير لحل نظام من املعادالت
الخطيه .تدّرس الفضاءات املتجهه بشكل عام حيث يتم رشح فضاء املتجهات
والخصائص األساسيه لها .فضاء املتجهات الجزيئ ،األرتباط واالستقالل الخطي
ومفهوم األساس والبعد .يف النهايه تد ّرس القيم واملتجهات الذاتية (املميزه)
للمصفوفات و استخدامها يف بعض التطبيقات العملية.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101
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MATH 314

MATH 251

معادالت تفاضلية جزئيه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الرياضيات لإلحصاء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يغطي املعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبه االوىل  -املعادالت
التفاضلية الجزئية من الرتبه الثانيه – املعادالت التفاضلية الجزئية الناقصية –
املعادالت التفاضلية الجزئية املكافئة – املعادالت التفاضلية الجزئية الزائدية.

يتناول هذا املقرر دوال ذات املتغريات املتعددة والتكامالت املتعددة،
واملعادالت التفاضلية العاديه من الرتبه األوىل ،ومقدمة يف دراسة املعادالت
التفاضلية الجزئية ،والحل العددي للمعادالت الغري خطية ،والتكامل العددي،
وبعض الدوال الخاصة.

MATH 365

متطلب/مقرر سابق

حسابات علميه وبرمجه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MATH 102

MATH 291

رياضيات ماليه

يركز هذا املقرر عىل الفائده املركبه والرياضيات القائم عليها االستثامر
واالئتامن  .تحتوي مواضيع املقرر عىل قياس الفائده  -الدفعات السنويه -
اعاده جدوله تسديد القروض  -ودفعات العمالء املاليه  -االموال املعدومه -
معدالت العائد عىل االستثامر ,وتقييم السندات واالوراق املاليه  .تهيئه واعداد
الطالب المتحان
املقدم من الجمعيات املهنيه ,اف ام (الرياضيات املاليه)
املتخصصه :الجمعيه االكتواريه  ,وجمعيه العوارض االكتواريه
MATH 292

معمل حل مسائل االكتواريه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات واملعرفة التي يحتاجونها للتقدم
لالمتحانات املهنيه التخصصيه  :امتحان اف ام (الرياضيات املاليه) وامتحان يب
(االحتامالت) املقدمان من الجمعيه االكتواريه  ,وجمعيه العوارض االكتواريه،
ويعتمد هذا املقرر عىل ما تم تدريسه يف مقرري Stat 211 ،Math 291
مع الرتكيز االضايف عىل ادوات االحتامالت يف اداره املخاطر.
MATH 312

حسبان IV
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر املواضيع الرئيسية التالية:
التكامل عىل خط  -التكامل عىل سطح  -متسلسلة فورييه  -بعض الدوال
الخاصة  -األعداد املركبة.

هذا املقرر مقدمة ألنظمة الجرب القائم عليها الكمبيوتر والربمجة وتطبيقاتها
عىل فروع مختلفة من الرياضيات .سيتم استخدام برنامج ماثيامتيكا أو برنامج
املايبل مع برنامج ماتالب ملعالجة مسائل يف التفاضل والتكامل ،التحليل
العددي ،الجرب الخطي واملعادالت التفاضلية .تكوين الرسومات يف كال البعدين
و 3أبعاد ،والرسوم املتحركة ستكون أيضا جزءا من املقرر جنبا إىل جنب مع
بعض مهارات طباعه نصوص رياضيه باستخدام برنامج الالتكس.
MATH 366

التحليل العددي 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر األخطاء يف الربمجة العددية ،وحلول املعادالت غري الخطية،
واألساليب املبارشة لحل أنظمة املعادالت الخطية،االستكامل العددي ،تقريب
كثريات الحدود ،التفاضل والتكامل العددي

متطلب/مقرر سابق

( CMPS 221أو  CMPS 251أو  )CMPS 223و MATH 102

MATH 368

بحوث عمليات І
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

استعراض لبحوث العمليات – الربمجه الخطيه – مسائل النقل .

MATH 385

الرياضيات املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يعرف الطلبة عىل بعض مفاهيم الدوال املتجهه وحقول املتجهات،
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MATH 443

وبعض الدوال الخاصة ،و نظام األعداد املركبة (املعقدة) ،و الدوال املركبة
(املعقدة) .هذا املقرر يركز بشكل رئييس عىل التكامالت الخطية وتكامالت
السطوح ،وبعض التطبيقات لهذه التكامالت .أيضا يركز عىل دوال غاما و دوال
بيتا ،ودوال بسيل.

مقدمه في الهندسة التفاضلية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر دراسة للمنحنيات يف الفراغ اإلقليدي ويغطي املوضوعات
الرئيسة التالية :تحديد معامل املنحنيات والسطوح -إطارات فرينيه -انحناء
والتواء املنحنيات يف الفراغ  -هندسة السطوح ،انحناءات السطوح -األشكال
األساسية األوىل والثانية -املعادالت األساسية والنظرية األساسية للسطوح-
الجيوديسية وبعضها خصائصها – التقايسات

متطلب/مقرر سابق
MATH 211

MATH 391

احتاطيات احلياه І
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MATH 466

يقدم هذا املقرر النظرية الرياضية لالحتياطيات التي يتم فيها تطبيق الطرق
العشوائيه عىل البقاء ,وعىل تكاليف ومخاطر التأمني عىل الحياة .وتشمل
املواضيع :التأمني ،واملعاشات التقاعدية ،وأقساط الفائدة ،واالحتياطيات الصافية.

MATH 392

احتاطيات احلياه ІІ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو تكمله ملقرر احتياطيات الحياه І
وتشمل املوضوعات الرئيسية أقساط الفائدة واحتياطيات الفوائد للتأمني
عىل الحياة واملخصصات السنوية ومناذج متعددة _ النقصان للحياه  ,وثنائيه
النقصان للحياة  .عند االنتهاء من هذه املقرر ،سيكون الطالب عىلاستعداد الخذ االمتحان التخصيص املهني ام اوف اليف كونتنجنزيز (مناذج
الحتياطيات الحياه) الذي تقدمه جمعية االكتواريني.
MATH 371

طرق رياضيه متقدمه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حتليل عددي II
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي املقرر املواضيع التاليه  :الطرق التكراريه – نظريه التقريب – القيم
الذاتيه – الحلول العدديه ملسائل القيم االبتدائية – الحلول العدديه ملسائل
القيم الحدودية – الحلول العدديه للمعادالت التفاضلية الجزئية.
MATH 471

منذجه رياضيه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يغطي املعادالت الفرقية (أنظمة ديناميكية  – )Іاألنظمة الفرقية
(أنظمة ديناميكية  – )ІІاملعادالت التفاضلية (أنظمة ديناميكية -)ІІІ
تطبيقات.

MATH 496

مقرر خبرات تكامليه
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

بعض الدوال الخاصة  -طرق الفك بالدوال الذاتيه  -التحويالت التكاملية –
املعادالت التكاملية

صمم هذا املقرر ليقدم للطلبه مواد حديثه يف املجاالت النشطه حاليا يف
الرياضيات التطبيقيه واالكتواريه  ,ويوفر فرص للطالب للمتابعه املعمقه يف
الرياضيات التطبيقيه او الرياضيات االكتواريه .

MATH 413

MATH 498

نظريه املعادالت التفاضلية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر املواضيع الرئيسية التالية  :أنظمة املعادالت التفاضلية
الخطية – أنظمة املعادالت التفاضلية غري الخطية – استقرار املعادالت
التفاضلية الخطية.

مواضيع خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر التعرف بعمق عىل مواضيع خاصه وتوجهات حديثه يف التخصص.
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MATH 499

MCOM 212

تدريب ميداني
الساعات الدراسية املعتمدة0 :

االتصال البصري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر فرصه مهمه ملعايشه بيئه عمل واقعيه .

يوفر املقرر مقدمة للمفاهيم املبدئية التي تستخدم يف االتصاالت املهنية
لتصميم وإنتاج رسائل جذابة وفعالة برصيًا ضمن مجموعة متنوعة من وسائل
اإلعالم ،ويتناول املقرر املهام اإلعالمية التي تطبق تلك املفاهيم ويقوم بإدخال
تطبيقات برمجيات االتصال املريئ .ويركز املنهج عىل مبادئ التصميم الرئيسية
املستخدمة يف تخطيط مواد اإلعالم ،مثل القرب ،والتكرار ،والتناسب ،والتناقض،
والتوازن واإليقاع.

MATH P100

مقرر متهيدي حلساب التفاضل والتكامل
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

هذا املقرر هو مقرر متهيدي لحساب التفاضل والتكامل ،وهو يهدف ملساعدة
الطلبة وإعدادهم ملقرر حساب التفاضل والتكامل يف موضوعات مثل
حل املتباينات الرتبيعية والنسبية  ،و املنحنيات والدوال  ،والدوال األسية
واللوغارمتية ،و قيم الدوال املثلثية لزوايا حادة ،وتحديد معادالت القطوع
الناقصه و القطوع الزائدة .كذلك ،سوف يزود املقرر الطلبة باملهارات واملعرفة
والنضج الريايض الرضوري للنجاح يف مقرارات حساب التفاضل والتكامل.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 215

الكتابة للوسائط املتعددة 1

متطلب/مقرر سابق

MATH 021 or American College Testing-ACT 21 or

Scholastic Aptitude Test-SAT 500 or Scholastic Aptitude
)SAT New 530 or Elementary Algebra 082 or MATH 003
and (ENGL 020 and ENGL 021) or (ENGL 020 and ESL
Reading Skills 063) or (Total for Integrated Core 269 and
ENGL 021) or (Total for Integrated Core 269 and ENGL
R001) or (Total for Integrated Core 269 and ESL Reading
Skills 063) or (ENGL C001 and ENGL R001) or (ENGL
C001 and ESL Reading Skills 063) or ENGL 002 or ENGL
003 or ENGL 004 or TOEFL_Inst Testing Prog 500 or
TOEFL Internet-based Test 061 or TOEFL Computerbased Test 173 or Int Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5

هذا املقرر هو مقدمة لخلق وتطويع وتجميع املحتوى لتوزيعه عرب املنابر
اإلعالمية املتكاملة ،ويتضمن عرض الرشائح بالصوت والفيديو ،وإدارة الصور/
الفيديو املستندة إىل الحاسب اآليل ،واملهارات املتعلقة باإلنرتنت .ويوفر هذا
املقرر للطلبة التدريب العميل عىل كتابة محتوى اإلنرتنت  ،وتأسيس والحفاظ
عىل املدونات مبحتوى صحفي ،وكتابة القصص اإلخبارية عىل شبكة املعلومات
وتحميلها بالصوت والفيديو.

متطلب /مقرر سابق
212 MCOM

MCOM 222

نظريات االتصال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 103

وسائل االتصال واجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم املقرر عرضا شامالً وتحليالً وافيًا عن دور وسائل االتصال يف املجتمع،
وتفاعل هذه الوسائل مع مختلف قضايا ومكونات املجتمع ،وتأثريها فيها
وتأثرها بها .ويستعرض املقرر املفاهيم األساسية يف علم االتصال وتطور وسائل
االتصال عرب التاريخ ،وتفاعلها مع تطور املجتمعات اقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس ًيا
وثقافيًا .كام يستعرض املقرر كيفية إرسال املعلومات وتأثريها عيل الفرد
واملجتمع من خالل مناقشة أهم نظريات االتصال.

يتناول هذا املقرر دراسة نظريات ومناذج االتصال التي متتاز بكونها األكرث
أهمية ،وعالقتها باملامرسات اإلعالمية والتطبيقات العملية ،ويويل املقرر
خاصا لنظريات التأثريات القوية ،ونظريات التأثريات االنتقائية،
اهتام ًما ً
فضل عن املقاربات النقدية.
ونظريات التأثريات غري املبارشةً ،

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101
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MCOM 223

الكتابة ووسائل اإلعالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 315

مناهج البحث في االتصال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذه املقرر يتعرف الطلبة عىل أشكال األخبار األساسية مع الرتكيز عىل بنية
فضل عن كتابة األخبار
القصص اإلخبارية لوسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونيةً ،
ألنشطة العالقات العامة .ويشمل املقرر العنرص النظري الذي يركز عىل التطور
التاريخي لكتابة األخبار ،والقيم األخبارية ،وأساليب عرض األخبار ،مبا يف ذلك
العناوين واملحتوى والنتائج.

يهدف املقرر إىل تدريب الطلبة عىل إجراء بحوث العلوم االجتامعيه واملواضيع
الخاصة باالعالم من خالل التدريب العميل الذي يعرفهم بالخطوات األساسية
ومراحل البحث العلمي .ويتناول املقرر أيضً ا أساليب البحث الكمية والنوعية
مبا يف ذلك املنهجني الوصفي والتاريخي ،واملسح وتحليل املضمون ،وإجراءات
أخذ العينات ،وإجراء االستبيان وتحليل البيانات.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 226

موضوعات خاصة في اإلعالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 222

MCOM 317

قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز املقرر عىل األبعاد القانونية واألخالقية املتعلقة مبامرسة العمل الصحفي،
يتناول هذا املقرر القضايا الراهنة الهامة يف مجاالت اإلعالم/االتصال الجامهريي ،ويسلط الضوء عىل قضايا ومفاهيم مثل حقوق وواجبات الصحفيني وحرية
وقد تختلف املواضيع من فصل درايس إىل فصل درايس آخر اعتامدًا عىل
الصحافة ،واملسؤولية االجتامعية ،واإلنصاف ،والدقة ،والخصوصية ،والتشهري،
باإلعالم/
القضايا الراهنة ،ويتم توجيه محتوى املقرر عىل ثالث تركيزات تتعلق
واالحتقار واملشكالت األخالقية األخرى .ويتناول املقرر أيضً ا قانون قطر
االتصال االسرتاتيجي ،والصحافة أو اإلذاعة .وسوف يوفر هذا املقرر الخربة
للصحافة يف إطار قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم الدولية.
للطلبة من األكادمييني واملامرسني يف هذا املجال.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 303

املرأة و وسائل اإلعالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
MCOM 222

MCOM 318

االتصال العوملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الفهم التأسييس للمرأة ووسائل اإلعالم ،وهو يساعد الطلبة
عىل فهم العالقة بني املرأة ووسائل اإلعالم من وجهات نظر عاملية وإقليمية.
ويركز املقرر عىل طريقة عرض وسائل اإلعالم للمرأة وأدوار الجنسني/النوع
االجتامعي ،مبا يف ذلك كيفية تغري صورة املرأة يف وسائل اإلعالم مع مرور
الوقت ،وما هي القوى التي تؤثر يف صورة املرأة ،والحالة الراهنة لصورة املرأة
يف وسائل اإلعالم.

يناقش املقرر األبعاد االقتصادية والسياسية والثقافية لالتصال العوملي ،ويحلل
اآلثار السياسية والثقافية للعوملة ،مبا يف ذلك آثار تحكم الرشكات متعددة
الجنسيات يف االتصاالت العاملية ،والهيمنة األمريكية عىل الساحة العاملية.
وتشمل املسائل التي يغطيها املقرر النظم العاملية لوسائل اإلعالم الجامهريي،
وتكنولوجيات اإلعالم الجديدة وتأثريها ،واالختالالت يف تطوير وسائل اإلعالم
Fا مختلف البلدان  ،واالختالالت يف األخبار وتدفق املعلومات ،وأخ ًريا ،اآلثار
اإليجابية والسلبية للعوملة عىل املجتمعات البرشية الحالية.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 222
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MCOM 345

MCOM 341

االخراج و التصميم الصحفي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كتابة و حترير االخبار ()1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 .يقدم املقرر مقدمه عن تقنيات الكتابه وتحرير األخبار لوسائل االعالم
املختلفه مع الرتكيز بشكل خاص عىل كيفية إجراء املقابالت وج ًها لوجه،
فضل عن كتابه وتحرير األخبار عىل
واملقابالت الهاتفية ،واملؤمترات االخباريةً ،
أساس التحقيقات الصحفية قبل نرشها .ويساعد هذا املقرر الطلبة عىل نرش
فضل عن وسائل االعالم املحلية.
أعاملهم يف وسائل اإلعالم الخاصة بالقسم ً

يركز هذا املقرر عىل متكني الطلبة من إنتاج التصاميم واملواد املطبوعة التي
تتمحور حول املحتوى ،وسيتم تدريب الطلبة عىل استخدام أحدث برامج النرش
فضل عن التكنولوجيات الرقمية األخرى .وسوف يطلب من الطلبة
املكتبي ً
استخدام الوسائط االعالمية املتعددة والتصاميم البيانية يف تصميم الصحف
واملجالت والنرشات اإلخبارية واملنشورات عرب اإلنرتنت.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

 MCOM 215أو MCOM 223

MCOM 342

MCOM 346

كتابة وحترير االخبار (اجنليزي)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التحرير الصحفي عبر اإلنترنت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف املقرر إىل تزويد الطلبة بأسس البحث وإعداد التقارير ومهارات الكتابة
والتحرير ،التي تساعدهم طوال فرتة وجودهم يف القسم وخالل حياتهم
املهنية .ويوفر هذا املقرر أيضً ا فرص التدريب عىل مهارات الصحافة املتقدمة،
مبا يف ذلك كتابة التقارير واألعمدة واالفتتاحيات ومقاالت الرأي والتقارير
اإلخبارية .وسوف يتمكن الطلبة من كتابة التقارير والقصص االخبارية ،و/أو
نرش املقاالت يف املطبوعات املحلية أو مطبوعات األقسام .هذا املقرر يدرس
باللغة اإلنجليزية

يقوم هذا املقرر بالبناء عىل األساليب التقليدية يف إعداد التقارير مبساعدة
الحاسوب وأساليب البحث لدمج أدوات اإلنرتنت ،مثل وسائل االعالم
االجتامعية من أجل :البحث عن أفكار جديدة للقصص ،واالتجاهات واملصادر،
والتواصل مع القراء واملشاهدين بطرق جديدة ،وتعزيز جودة التقارير
ومهارات البحث .وسوف يسعى املقرر إلعداد الطالب الصحايف للتكيف مع ما
يراه عىل شبكة اإلنرتنت يف املستقبل.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

MCOM 342

MCOM 343

MCOM 348

صحافة اإلنترنت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الصحافة االستقصائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أفضل طريقة يك يتعلم الطلبة مهنة الصحافة هي مامرسة الصحافة ،ومن
املتوقع أن يبدأ الطلبة يف التفكري يف أنفسهم كصحفيني عاملني حقيقيني عند
تسجيلهم يف هذا املقرر .وسوف تأخذ معظم مهام/واجبات املقرر الطلبة خارج
الفصول الدراسية ،وخارج الحرم الجامعي إىل العامل الحقيقي .أيضً ا ،سوف
يتوجب عىل الطلبة استخدام أحدث التقنيات يف هذا املجال.

تم تصميم هذا املقرر ملساعدة الطلبة عىل تعلم كيفية كتابة التقارير ،ويتوقع
من الطلبة يف هذا املقرر أن يبدأوا التفكري يف أنفسهم كصحفيني عاملني حقيقني.
وسوف يقوم الطلبة بتطوير أدواتهم الخاصة بالتفكري النقدي يف تصور وتطوير
وكتابة القصص ،كام سيتعلمون تقنيات إجراء املقابالت املتطورة ،وأساليب البحث
والتحري يف تفسري االتجاهات والدراسات االستقصائية ،وسريكز املقرر عىل تحليل
ومامرسة رسد القصص املعقدة ،مبا يف ذلك استخدام تقنيات الرسد املختلفة.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 342أو MCOM 341

 MCOM 215أو MCOM 223
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MCOM 349

الصحفية للجامهري املختلفة ،الكتابة الصحفية املختلفة (أخبار ،مقاالت،
افتتاحيات..إلخ) ،قانون اإلعالم واألخالق ،طرق البحث ،كتابة األخبار املسموعة
واملرئية بأسلوب متنوع يف عامل العوملة ،دليل عميل إلنتاج األخبار املسموعة
واملرئية ،الصحافة الناقدة واالستقالل.

الصحافة الرياضية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر عىل تطوير املهارات العملية يف مجال الطباعة واإلنرتنت
واإلذاعة والتلفزيون و كتابة وتغطية االخبار الرياضية .يف هذا املقرر يتعلم
الطالب كيفية تغطية أحداث رياضية حقيقية وسيكون هناك مدربني من
مختلف وكاالت االعالم الريايض لتبادل الخربات العلمية وتعريف الطالب عىل
املهارات األساسية يف الصحافة الرياضية

متطلب /مقرر سابق
MCOM 350

MCOM 363

اإللقاء اإلذاعي للراديو و التلفزيون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق :
MCOM 222

MCOM 350

الكتابة و التحرير للوسائط املتعددة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا هو مقرر متقدم يهدف إىل تزويد الطلبة مبامرسة أكرث عملية ملقرر الكتابة
والتحرير للوسائط املتعددة  ،1وهو مصمم لطلبة الصحافة اإللكرتونية بحيث
يعملون ضمن فريق من الصحفيني لتطبيق ما تعلموه عن الصحافة املتداخلة
ويف كتابة عدة قصص رئيسية من العامل الحقيقي.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

MCOM 360

التصوير الصحفي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مدخل معريف وتطبيقي يف فنون التصوير الصحفي ،يتم يف إطاره تدريب
الطالب عىل استعامل الكامريا ،والتقاط الصور من زوايا متعددة ،والرتكيز
عىل أهم جزئية يف الحدث ،والتدريب عىل التقاط صور موضوعية ،وشخصية
ومعايري وأخالقيات التصوير

متطلب /مقرر سابق
MCOM212

MCOM 361

كتابة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية
الساعات الدراسية املعتمدة 3

يركز هذه املقرر عىل ما ييل :الكتابة الصحفية لوسائل اإلعالم املختلفة ،الكتابة

يعلم هذا املقرر أساسيات مهارات العمل اإلذاعي ،وسيتم تدريب الطلبة عىل
النطق ،ومعدل ،ورسعة لفظ الكلامت .وسوف يطلب منهم أيضً ا إستخدام
أساليب صوتية متنوعة ،وقبل نهاية املقرر يجب أن يكون الطلبة قادرون عىل
تقديم أنواع مختلفة من الربامج ،وسيكونون قادرون عىل متييز األداء اإلذاعي
الجيد من األداء اإلذاعي الردئ.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

MCOM 364

اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة باملفاهيم األساسية إلنتاج الصوت والفيديو ،ويتم
تدريب الطلبة عىل تشغيل كامريات الفيديو الرقمية وكامريات استوديو
التلفزيون ،ومسجالت الصوت الرقمية ،وأنواع مختلفة من امليكروفونات
وأساليب اإلضاءة .ويتم تدريب الطلبة عىل كتابة السيناريو ملجموعة متنوعة
من الربامج اإلذاعية والتلفزيونية .ويقوم الطلبة بإنتاج إعالنات الخدمة العامة،
واألفالم الوثائقية ،وإنتاج برامج اإلذاعة والتلفزيون التي تتضمن إعالنات
الخدمة العامة واألفالم الوثائقية.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

MCOM 365

كتابة النصوص االذاعية للراديو و التلفزيون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يساعد هذا املقرر الطلبة عىل تطوير مهارات إعداد وكتابة املواد الدرامية،
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ويتم تدريب الطلبة عىل كتابة السيناريوهات وتعريفهم عىل الفروق بني
نصوص التلفزيون ونصوص األفالم والربامج .ويؤكد هذا املقرر عىل العنارص
الهامة ،مثل املوضوع ،والقصة ،والحوار ،والتي تشكل عملية تطوير وكتابة
النصوص.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 222أو  MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 382

االتصال التنظيمي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223

يتناول هذا املقرر مفهوم االتصال التنظيمي ومبادئه املختلفة ،ويركز بشكل
خاص عىل تعلم ومامرسة مهارات االتصال /التنظيمي الفعالة لإلدارة املؤسسية
من خالل مناذج دراسات حالة  .ويعتمد املقرر منهجية محاولة سد الفجوة
بني النظرية والتطبيق من خالل تعامل الطلبة مع دراسات الحالة الحقيقية
لالتصال التنظيمي.

MCOM 366

اإلخراج اإلذاعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل مبادئ اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين ،مثل تقنيات مزج
الصوت مع املوسيقى ،واستخدام املؤثرات الصوتية وفقًا لنوع الربنامج،
ومهارات إخراج املواد التي يتم بثها ،مثل التبديل بني اللقطات ،وأساسيات
التكوين التلفزيوين الجيد ،ويتناول أيضً ا طرق حل مختلف املشاكل التقنية.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 103أو MCOM 101

MCOM 383

متطلب /مقرر سابق

مبادئ اإلعالن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

361 MCOM

هذا املقرر هو مقدمة لإلعالن من حيث املفاهيم ،واإلجراءات ،والتصميم
والحمالت .وهو يتناول أيضً ا مقارنة أنواع اإلعالنات الخاصة بالطباعة وتلك
الخاصة باإلعالم املريئ واملسموع مع الرتكيز بشكل خاص عىل تأثري وسائل
اإلعالم الجديدة عىل صناعة اإلعالن والجمهور .ويتوقع من الطلبة إنتقاد
وتقييم اإلعالنات .عالوة عىل ذلك ،من املتوقع أن يجري الطلبة البحوث عىل
املستهلكني والسوق ومن ثم تصميم اإلعالنات والحمالت اإلعالنية عىل أساس
نتائج أبحاثهم.

MCOM 367

كتابة وحترير األخبار في اإلذاعة والتليفزيون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر تدري ًبا عمل ًيا عىل الجوانب املتطورة لكتابة وإعداد التقارير
ألغراض البث ،وهو يحدد االختالفات بني الكتابة للصوت والكتابة للصورة.
ويوفر هذا املقرر أيضً ا تقنيات ونهج الكتابة لألنواع املختلفة ،وهي األخبار
الجادة ،واألخبار الخفيفة ،والربامج واآلراء..إلخ.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 222أو MCOM 212

MCOM 361

MCOM 384

MCOM 381

مبادئ العالقات العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كتابة وتصميم اإلعالن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يربز هذا املقرر املبادئ واألسس الجوهرية للعالقات العامة ،وهو يفرس
املفاهيم واملصطلحات األكرث أهمية يف هذا املجال ،ويناقش املقرر أيضً ا املبادئ
التوجيهية املهنية واألخالقية املتعلقة بتصميم وتطبيق وتقييم أنشطة العالقات
العامة ،ويفرس مراحل التخطيط الناجح للعالقات العامة.

يعرف املقرر الطلبة عىل أساسيات تطبيق املعرفة النفسية واملعرفية عىل
تصاميم الدعاية اإلبداعية ،ويتعلم الطلبة كيفية استخدام الرسومات والوسائط
املتعددة يف تصميم اإلعالنات ،ويتم تدريبهم عىل تصميم وتخطيط الطباعة
الجذابة واإلعالنات اإللكرتونية ،ويتوقع من الطلبة تطوير ملفاتهم الخاصة
باألعامل التي يقومون بها أثناء املقرر.
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متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

MCOM 386

MCOM 450

 MCOM 341و  MCOM 342أو MCOM 344

MCOM 383

مشروع تخرج  -الصحافة متعددة الوسائط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

العالقات العامة واإلعالم اجلديد
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا مقرر للتخرج يهدف إىل تحفيز الطلبة عىل إجراء مشاريع كمجموعة ،أو
تطوير امللفات الفردية ،وذلك بإنتاج ما ال يقل عن اثنني من املوضوعات يف
الصحف أو املجالت عىل شبكة اإلنرتنت تحت إرشاف أحد أعضاء هيئة التدريس.
ويحصل الطلبة عىل الخربة العملية كصحفيني ومحررين نتيجة هذا املرشوع.

يركز هذا املقرر عىل تقييم اآلثار التكتيكية واالسرتاتيجية املرتتبة عن
التكنولوجيا الرقمية بالنسبة للمنظامت الربحية وغري الربحية ،ويتضمن محتوى
إحدى الوحدات فحص إمكانيات التكنولوجيات الرقمية يف حمالت العالقات
العامة ،والتحديات الخاصة باإلتصاالت عرب اإلنرتنت ،وتخطيط وإدارة وتقييم
حمالت االتصاالت التفاعلية ،وسوف يطلب من الطلبة تطبيق التكنولوجيات
متطلب /مقرر سابق
الرقمية يف حمالت العالقات العامة الخاصة بهم.
 MCOM 343و ( MCOM 342أو )MCOM 344

متطلب /مقرر سابق

MCOM 452

 MCOM 215أو MCOM 223

الكتابة للمجلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 388

الكتابة وتقدمي العروض في العالقات العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز املقرر عىل كتابة وتقديم التقارير للمجالت ،وهو يتناول أيضً ا السامت
األساسية للكتابة ،وجمع املعلومات وتحليلها للمجالت املتخصصة والعامة.
ويشمل املقرر أيضً ا التدريب العميل عىل إجراء املقابالت والتحقيقات ،وتطوير
امللفات الكاملة ،وسيتناول املقرر الفارق بني كتابة األخبار والقصص.

يركز املقرر عىل الكتابة وتقديم العروض ألغراض العالقات العامة ،ويتناول
املقرر أيضً ا كتابة النرشات اإلخبارية ،والبيانات الصحفية ،والنرشات والكتيبات
اإلعالمية ،وكذلك إعداد وتقديم العروض ملختلف رشائح الجامهري املستهدفة.
كذلك ،يتناول هذا املقرر تقنيات وأساليب الكتابة التي تستخدم إلنتاج
املنشورات والعروض التقدميية ،ويعرف الطلبة بكيفية إعداد عينات من تلك
املنشورات والعروض للتقييم.

متطلب /مقرر سابق
MCOM 341

MCOM 465

متطلب /مقرر سابق

محتوى اإلنترنت لإلذاعة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 381

MCOM 447

تدريب عملي في الصحافة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطلبة فرصة للتدريب العميل ،والكتساب الخربة املهنية مجال
الصحافة املكتوبة وصحافة االنرتنت  .ويوفر هذا املقرر للطلبة الخربة العملية
يف املجال املهني من خالل  120ساعة من التدريب عىل مدار الفصل الدرايس ،
ويتم االرشاف عىل أداء الطلبة من قبل 3عضو هيئه تدريس مع مرشف ميداين،
كام يطلب منهم كتابة تقارير اسبوعية وتقرير نهايئ .

فهم لإلذاعة التي تقدم عرب
تم تصميم هذا املقرر بهدف إعطاء الطالب ً
اإلنرتنت ،وإتاحة الفرصة إلنتاج وتقديم محتوى الصوت الرقمي .ويتم تعريف
الطلبة عىل صناعة اإلذاعة ومعايري اإلنتاج اإلذاعي لإلنرتنت ،وبإستخدام
معدات التسجيل اإلذاعي املحرتفة ،يتعلم الطلبة أساسيات رسد قصة إذاعية
جيدة ،ومير كل الطلبة بعملية الكتابة لإلذاعة ،وإعداد التقارير املتعمقة،
واالستخدام املبتكر للصوت ،والتعرف عىل قيم اإلنتاج العالية.

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 215أو MCOM 223
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MCOM 487

MCOM 467

تدريب عملي -العالقات العامة واإلعالن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تدريب عملي -اإلذاعة والتلفزيون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر فرصة للطالب الكتساب املهارات العملية يف مجال
واإلنتاجوالتلفزيوين  .ويطلب من كل طالب قضاء 120ساعة خالل الفصل
الدرايس يف املؤسسة املعينة له تحت إرشاف مبارش من مدربه امليداين من
املؤسسة واملرشف األكادميي من الجامعة.

يوفر هذا املقرر فرصة للطالب الكتساب املهارات العملية يف مجال اإلعالم
الجامهريي 2االتصال االسرتاتيجي  .ويطلب من كل طالب قضاء  120ساعة
يف خالل الفصل الدرايس يف املؤسسة املعينة له تحت إرشاف مبارش من مدربه
امليداين واملرشف األكادميي من الجامعة.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 388و MCOM 384

 MCOM 364و  MCOM 361أو MCOM 362

MCOM 490

MCOM 469

مشروع تخرج  -االتصال االستراتيجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

إنتاج البرامج/األفالم الوثائقية التلفزيونية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية للفيلم الوثائقي ،وأساليبه املختلفة،
فضل عن مختلف مراحل إنتاجه.
وعنارصه املختلفة ،والعوامل الالزمة لنجاحهً ،
ويتدرب الطلبة عىل مراحل اإلعداد :كتابة امللخص ،والنص ،والجدولة ،وقامئة
التصوير ،ورسم قصة الفيلم ،ويتعرف الطالب أيضً ا عىل العنارص األساسية
لإلنتاج وذلك من خالل تطبيق املفاهيم من خالل انتاج مرشوع نهايئ للمقرر .

MCOM 364

MCOM 491

االتصاالت االستراتيجية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MCOM 470

يف هذا املقرر ،يستخدم الطالب مختلف املهارات الفنية والتحليلية واملوضوعية
يف مجال اإلذاعة والتلفزيون يف سياق مرشوع متخصص ومتعدد املراحل .وميكن
أن يشمل ذلك ،ولكن ليس عىل سبيل الحرص ،إنتاج األفالم الوثائقية ،والربامج
الحوارية ،ومقاالت الصوت والفيديو ،واملقاطع التجريبية ،ويجب أن مير كل
مرشوع عرب مراحل تطويره كفكرة وكتابة وتقديم مجلد اإلنتاج ،وتقديم نسخة
أولية من العمل ،وتقديم العمل النهايئ املتقن.

متطلب /مقرر سابق

( MCOM 361أو  )MCOM 362و MCOM 350

متطلب /مقرر سابق

 MCOM 388و MCOM 384

متطلب /مقرر سابق

إنتاج إذاعي (راديو و تلفزيون) -مشروع تخرج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يسمح هذا املقرر للطلبة بتطبيق جميع النظريات واملفاهيم الخاصة بالعالقات
العامة واإلعالن عمليًا من خالل تصميم حمالت العالقات العامة أو الحمالت
اإلعالنية يف سياق مرشوع التخرج .ويقوم املقرر بإرشاك الطلبة عمل ًيا يف مختلف
مراحل الحملة االنتخابية ،واختيار التقنيات املناسبة ،وقياس وتقييم نتائج الحملة.

يعرف هذا املقرر مباهية االتصاالت االسرتاتيجية ويوفر األساس لكتابة رسائل
مقنعة بهدف إستخدامها يف الدعاية والعالقات العامة ،ويتناول املقرر تحديات
االسرتاتيجيات التنظيمية و يقدم مناذج وخطط ملساعدة املنظامت يف الوصول
إىل الجامهري املستهدفة ضمن حدود الوقت وحدود امليزانية.

متطلب /مقرر سابق
MCOM 381

MCOM 492

التسويق اإلجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التسويق االجتامعي هو أحد املجاالت التي تتناول القضايا االجتامعية التي
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تهدد نوعية الحياة بهدف إحداث تغيري سلويك إيجايب من الجمهور املستهدف
يف ما يخص تلك القضايا ،ويقدم هذا املقرر للطالب وجهة نظر مختلفة يف
مجال التسويق وهي التسويق االجتامعي ،حيث هناك الكثري من الرشكات التي
تتجه للتسويق االجتامعي كوسيلة للالستجابة الحتياجات املجتمع املحيل أو
املجتمع األوسع ضمن جهودها الرامية إىل مامرسة املسؤولية االجتامعية.

متطلب /مقرر سابق
MCOM 381

MCOM 493

بحوث الرأي العام
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة بتاريخ الرأي العام ،ونظرياته ومفاهيمه
وأساليب البحث ،ومن خالل هذا املقرر سوف يتعلم الطلبة كيف يؤثر الرأي
العام عىل الظواهر االجتامعية ،والسياسية ،والثقافية واالقتصادية .وهذا القرر
عميل حيث يقوم الطلبة بتطبيق األساليب املستفادة من تحليل الرأي العام
عىل مجموعة متنوعة من السياقات البحثية.

متطلب /مقرر سابق
MCOM 381

MECH 213

عىل العديد من املحاور ،وإلتواء املهاوي الدائرية ،والتحميل العريض ،والضغوط
املجتمعة ،وإجراء التجارب املعملية.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 221و GENG 210

MECH 230

عمليات التصنيع
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املواد الهندسية ،ومدخل عن ريادة األعامل ،وعمليات
التصنيع :الصب ،واللحام ،والتشكيل ،وأعامل الصفائح املعدنية واالنضامم
للعمليات ،والعمل اليدوي واألدوات اليدوية ،ومفهوم العمليات اآللية،
والطحن والحفر ،ومفاهيم القياس ،والسالمة الصناعية ،والتجارب املعملية
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 231

MECH 241

السوائل احلرارية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

القياسات الهندسية
يتضمن هذا املقرر املفاهيم والتعاريف األساسية للسوائل الحرارية،
وخصائص املواد النقية والغازات املثالية ،والعمل والحرارة ،والقانون األول
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 2
مدخل إىل تقنيات القياسات الهندسية ،والحصول عىل البيانات للديناميكا الحرارية وتطبيقاته عىل النظم املغلقة وأحجام الضبط ،والقانون
ً
يقدم هذا املقرر
الثاين للديناميكا الحرارية ومفهوم الكفاءة ،وإجراء التجارب املعملية ضمن
ونظم املعالجة ،ومعايرة األجهزة ،وزمن االستجابة ،وتحليل األخطاء ،وقياسات
موضوعات أخرى.
الكميات الفيزيائية األساسية (عىل سبيل املثال القوة ،واإلجهاد ،والضغط،
ودرجة الحرارة ،واللزوجة والضغط والرسعة ،ومعدل التدفق ،تدفق الحرارة)،
وتصميم وتنفيذ التجارب املعملية .
متطلب/مقرر سابق
متطلب/مقرر سابق

 GENG 200و PHYS 193

MECH 223

ميكانيكا املواد الصلبة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر اإلجهاد والتوتر املحوري ،والضغوط الحرارية ،والتحميل

MATH 101

MECH 321

اآلليات امليكانيكية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية ،والحركيات األساسيات ،والرسعة،
والتسارع للروابط ،والرتوس ،وتصميم قطع اآلليات ،وتحليل القوة ،وتحقيق
التوازن بني اآلالت ،وإجراء التجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.
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ويشمل ذلك الصب ،واللف ،والصفائح املعدنية ،واللحام ،وإجراء التجارب
املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 222

متطلب/مقرر سابق

MECH 322

االهتزازات امليكانيكية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

 MECH 230و MECH 223

مدخل إىل عنارص أنظمة االهتزازات ،وأمثلة للحركات
ً
يقدم هذا املقرر
االهتزازية ،والحركة التوافقية البسيطة ،والنواقل/فيكتور ،والنظم ذات
الدرجة الواحدة أو متعددة درجات الحرية ،واالهتزازات الخطية وااللتوائية،
واالهتزازات املتعمدة ،وعزل االهتزاز .وأدوات امتصاص االهتزاز ،وأجهزة قياس
االهتزاز ،وخصائص أنظمة االهتزاز ،وتطبيقات ميدانية وعىل الحاسوب ،وإجراء
التجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 GENG 222و MATH 217

MECH 323

التصميم امليكانيكى 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر فلسفة ومنهجية التصميم ،ومراحل عملية التصميم،
واملعايري والرموز املتعلقة بالتصميم .كام يتضمن املواد الهندسية :التصنيف،
واملواصفات واالختيار ،والعوامل التي تؤثر عىل التفاصيل اإلنشائية :التصنيع
وعمليات التجميع ،والسالمة ،والجوانب الجاملية واالقتصاد ،والضغوط
ثالثية األبعاد ،وتركيز الضغط ونظريات الفشل ،والتصميم للتحميل الثابت،
والتطبيقات عىل تصميم عنارص اآلالت املختلفة مثل الدعامات ،واألعمدة،
والينابيع ،ومسامري القوة ،وتصميم األنظمة امليكانيكية ،ويتضمن هذا املقرر
مشاريع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MECH 223و MECH 230و GENG 111

MECH 331

عمليات التشكيل باآلالت
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر نظرية وتطبيقات تقطيع املعادن ،ويتضمن املبادئ
األساسية ،وسامت البحوث الحالية ،وميكانيكا تشكيل رقاقات الحاسوب،
واقتصاديات إزالة املعادن ،والهندسة الدقيقة ،وتشكيل ومعالجة املعادن،

MECH 342

الديناميكا احلرارية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر دورات الطاقة البخارية والغاز ،والدورات املثالية والفعلية،
ودورات التربيد :دورة ضغط البخار املثالية والفعلية ،ودورات تربيد الغاز،
وأنظمة االمتصاص ،والعالقات الحرارية ،وخالئط الغاز  :مبادئ “دالتون
وأماجاتس” .كام يتناول خالئط بخار الغاز :درجة التكثيف ،وعملية التشبع
الحراري ،وعمليات تكييف الهواء ،والتفاعالت الكيميائية مع تطبيقات عىل
عمليات االحرتاق :املحتوى الحراري للتشكيل ،واملحتوى الحراري للتفاعل،
واللهب ثابت الحرارة ،وإجراء التجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى .

متطلب/مقرر سابق
MECH 241

MECH 343

ميكانيكا املوائع
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية مليكانيكا املوائع ،وخصائص السوائل،
وإحصائيات السوائل ،ومعادالت الطاقة والتطبيقات ،ومعادلة “برنويل”
والتطبيقات ،وتحليل األبعاد ،والتدفقات الداخلية ،والتدفقات املضطربة،
وعوامل االحتكاك ،والرفع والسحب ،وإجراء التجارب املعملية ضمن موضوعات
أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 222

MECH 344

انتقال احلرارة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر مالحظات متهيدية ،ويتناول أنواع التوصيل :التوصيل أحادي
األبعاد يف الهندسات املختلفة ،والتوصيل مع مصادر الطاقة ،التوصيل من
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خالل الوسيط املركب ،والسطوح املوسعة ،والتوصيل العابر،وطبقات الحدود،
والتدفقات الداخلية والخارجية (الصفحية واملضطربة) ،والحمل الحراري
الطبيعي ،والتدفق الخارجي والتدفق يف أماكن مغلقة ،ومدخل أساسية
للمبادالت الحرارية ،واإلشعاع ،وتحليل اإلشعاع يف الوسائط غري املشاركة،
وإجراء التجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

واختيار املحرك ،وعنارص معدات نقل الطاقة :األعمدة واملحامل ،والتسكني
والهياكل .واالحتكاك واملعدات مثل األحزمة واملكابح والقوابض ،واملفاتيح،
والسالسل والرتوس .كام يتضمن تطبيقات عىل تصميم بعض التجميعات
امليكانيكية .كمل يتناول دور الحاسوب يف عملية التصميم ،واملشاريع ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 MATH 217و  MECH 343و MECH 241

 MECH 321و MECH 323

MECH 361

MECH 425

نظم التحكم
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر مدخل لنظم التحكم ،والنامذج الرياضية ألنظمة التغذية
املرتدة امليكانيكية واملعتمدة عىل الهواء املضغوط والكهربائية والهيدروليكية.
ويتضمن وظائف النقل ،ووقت النظام واستجابات الرتددات ،وأعامل التحكم
األساسية وضوابط امليكنة الصناعية .كم يتضمن مواصفات أداء أنظمة التحكم،
وتحليل وتصميم النظم وأساليب االستجابة ،وتقنيات التعويض ،ونظام التحكم
مبساعدة الحاسوب ،والتجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 322

MECH 399

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

طريقة العناصر احملدودة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية لطريقة العنارص املحدودة لإلجهاد
الخطي وتحليل تشوه املكونات امليكانيكية .كام يتضمن تطوير الحزم
والدعامات ،والهياكل ،وعنارص الجهد ،وتقنيات النمذجة العملية ،واستخدام
رموز األغراض العامة من أجل حل املشاكل العملية لتحليل اإلجهاد ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 223

MECH 426

التصميم مبساعدة احلاسب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يف هذا املقرر سوف يقيض الطلبة فرتة تعادل مثانية أسابيع من التدريب العميل
يف مؤسسة هندسية .ويهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة باملهارات الفنية
والعملية من خالل املشاركة يف األنشطة الهندسية وأداء املهام من خالل برامج
التدريب .ويتم تحديد برنامج مشرتك من قبل القسم واملنظامت الصناعية.

يتضمن هذا املقرر العنارص األساسية للتصميم مبساعدة الحاسوب وعالقته
باملامرسات الصناعية الحالية  .كام يتناول مدخالت ومخرجات أنظمة أجهزة
النمذجة الهندسية ،ومتثيل املنحنيات واألسطح املنحنية ،ولغات برمجة الرسوم
وتطوير برامج رسومات الحاسوب التفاعلية ثالثية األبعاد ،والتحسني العددية
وتطبيقاته ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 GENG 107و MECH 441

MECH 323

MECH 421

MECH 427

التصميم امليكانيكى 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر التصميم الذي يعتمد عىل حدود الصالبة واالنحراف،

ميكانيكا املواد املركبة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر تحليل ،وتصميم ،وتطبيقات املواد املركبة مثل األلياف
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وامليكنة الحرارية ،وامليكنة الكياموية والكهروكيميائية ،وامليكنة امليكانيكية،
وامليكنة الهجينة ،والنمذجة الرسيعة ،وامليكنة العددية التي يتحكم بها
الحاسوب ،وأساليب أنظمة التصنيع املرنة ،وأنظمة التصنيع املدمجة مع
الحاسوب ،والتجارب املعملية .

املغلفة واملقطعة ،والتحليل امليكانييك الجزيئ والكيل للثوابت املرنة ،والفشل
والتدهور البيئي .كام يتضمن تصميم مرشوع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MECH 223و GENG 231

متطلب/مقرر سابق
MECH 230

MECH 431

حتليل اإلخفاق امليكانيكي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

MECH 435

هندسة التآكل
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر وظيفة تحليل اإلخفاق امليكانييك ،وتقنيات تحليل اإلخفاق
امليكانييك (إجراء التحقيق) ،واالختبار املستخدم يف تحليل اإلخفاق امليكانييك
(امليكانييك ،واملعدين ..الخ)  .كام يتضمن املقرر أنواع اإلخفاقات امليكانيكية،
ووضع تصاميم ضد اإلخفاقات امليكانيكية ،واإلخفاق امليكانييك بسبب التشويه،
والكرس الهش (كرس الرسيع) ،والفشل الناجم عن اإلجهاد ،والفشل بسبب
التآكل واألكسدة .ويتضمن املقرر دراسة حالة من الصناعة ،باإلضافة للتجارب
املعملية.

يتضمن هذا املقرر تكلفة التآكل ،واملبادئ الكهروكيميائية للتآكل ،وكيفية التنبؤ
بالتآكل يف الصناعة ،والعوامل امليكانيكية واملعدنية التي تؤثر عىل التآكل،
وقياسات معدالت التآكل ،والتآكل املعدين املوحد والتآكل الثنايئ ،والتآكل الحبيبي،
وتآكل تكسري الهيدروجني ،ومبادئ الكهروكيميائية الحديثة الخاصة بالتآكل
والحامية الكاثودية ،والطالء ،والتصاميم ضد التآكل ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 GENG 231و MECH 223

GENG 231

MECH 432

MECH 441

تقنيات اللحام والصب
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر أهمية اللحام والصب يف الصناعة ،وعمليات اللحام ،وقابلية
املعادن للحام ،وعيوب اللحام ،وتصميم الوصالت امللحومة ،ومواقع اللحام،
ولحام األوكيس أسيتيلني ،ولحام “أرك” وخصائصه ،ومقاومة اللحام وتجمد
املعادن ،وعمليات الصب ،وتصميم األغلفة  .كام يتضمن تجارب يف عمليات
اللحام ،ولحام الفلزات ،وتقنيات صب وسبك املعادن ،والتجارب املعملية ضمن
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 230

MECH 433

تقنيات امليكنة احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر االتجاهات الحالية يف تقنيات التصنيع ،واآلالت املتطورة،

مختبر نظم الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتضمن هذا املقرر تطبيق تقنيات القياس األساسية ،واملعلومات النظرية
املعتمدة يف املقررات ذات الصلة بإجراء وتصميم التجارب املعملية عىل
أنظمة السوائل الحرارية الكاملة .ويتم الرتكيز عىل التأثريات عىل أداء محركات
االحرتاق الداخيل ،والضواغط ،والتوربينات ،ومضخات الطرد املركزي ،واملبادالت
الحرارية ،وتكييف/تربيد الهواء واألنظمة املامثلة.

متطلب/مقرر سابق

 MECH 342و MECH 344

MECH 442

التبريد والتكييف
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية للتربيد ،والنظم متعددة املراحل لبخار
الضغط ،ومبادالت الحرارة الخاصة بالسائل إىل الشفط ،والتربيد القائم عىل
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MECH 446

االمتصاص ،والهواء وبخار التربيد ،والتربيد الحراري ،وتقدير حمولة التربيد،
واختيار عنارص معدات التربيد ،والتسييل .كام يتناول هذا املقرر تكييف الهواء
وعنارص رفاه اإلنسان ،وقياس الرطوبة ،والتربيد ،والرتطيب ،وإزالة الرطوبة،
وعمليات التكييف الهوايئ يف الصيف والشتاء ،وإعادة تدوير الهواء ،وعامل
الحرارة املعقولة ،وتقدير الحمل الحراري لتكييف الهواء ،واختيار املكونات
وتصميم مجاري الهواء.

اآلالت التوربينية (اآللة احملورية الضغطية)
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر تصنيف اآلالت التوربيينية ،وتحليل األبعاد ،والرسعة
املحددة ،واختبار النموذج ،والقوانني األساسية ،واآلالت التوربيينية غري القابلة
لالنضغاط ،ومضخات الطرد املركزي والتدفق املحوري ،ونظرية “أويلر”
وخصائصها والفحوصات املخربية ،التجويف يف املضخات ،والتوربينات
الهيدروليكية ،ومطابقة النظام .كام يتضمن املقرر اآلالت التوربيينية القابلة
لالنضغاط :ضواغط الطرد املركزي واملراوح ،والتصميم األمثل لضاغط املدخل،
والتدفق املحوري يف الضواغط والتوربينات ،ونسب التفاعل ،ومرحلة التحميل
وكفاءة املرحلة ،والتجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 342

MECH 443

أنظمة نقل احلرارة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

متطلب/مقرر سابق

 MECH 343و MECH 241

يتضمن هذا املقرر التوصيل املتقدم للحرارة :املعادلة األساسية ورشوط
الحدود ،والحلول التحليلية والرقمية للتوصيل الثابت وغري املستقر .كام
يتضمن األحامل :العالقات األساسية للحمل الحراري ،والحلول التحليلية لبعض
التدفقات البسيطة (القرسية والحمل الحراري الطبيعي) ،وتصميم وتقييم
املبادالت الحرارية ،ونقل الحرارة يف عمليات التكثيف والغليان ،وتبادل الطاقة
عن طريق اإلشعاع ،ونقل الحرارة اإلشعاعية يف األفران ،واملركزات الشمسية.
ويتضمن هذا املقرر التجارب املعملية ضمن موضوعات أخرى.

MECH 447

محركات احلرارة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر محركات االحرتاق الداخلية مقابل الخارجية ،ومحركات
السيارات ،ودورات الهواء القياسية ،والوقود واالحرتاق ،واالحرتاق يف محركات
اإلشعال ،ورشارة االشتعال والضغط ،ودورات الغاز الفعلية ،وتصنيف وقود.
املحركات ،وتوربينات الغاز  :الدورات الفعلية ،والتشغيل األمثل ،وتطبيق
مروحة توربو ،واملحركات التوربينية النفاثة  .كذلك املحركات غري التقليدية،
وإجراء التجارب املعملية واملشاريع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 344

MECH 445

نظم السوائل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق
MECH 342

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية الخاصة بالتدفق لالنضغاط ،وتدفق
لالنضغاط مع تغري املنطقة ،وموجات الصدمة الطبيعية ،وأداء الفوهات،
وتدفق االحتكاك يف قنوات املنطقة الثابتة (تدفق فانوو) ،والتدفق يف قنوات
املنطقة الثابتة مع انتقال الحرارة (تدفق رايليه) ،والتدفق املحتمل :وظيفة
التيار ،وإمكانات الرسعة ،والحل للتدفقات البسية .كام يتناول املقرر التدفق
اللزج :الصيغ التفاضلية ،وحلول التدفقات البسيطة .وتحليل التدفق يف شبكات
األنابيب ،واستخدام الربمجيات التجارية.

متطلب/مقرر سابق
MECH 343

MECH 448

نظم الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر تطبيقات مبادئ السوائل الحرارية لتصميم نظام الطاقة
املتكاملة .ويشمل أمثلة املقرر توليد الطاقة ،وتكييف الهواء ،والعمليات
الصناعية .ويعمل الطلبة يف فرق عىل مشاريع تدمج املعايري الهندسية
والقيود الواقعية التي قد تشمل االعتبارات االقتصادية ،والبيئية ،واألخالقية،
واالجتامعية ،والسياسية ،والصحية والسالمة .كام يتضمن املقرر مرشوع للطلبة.
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متطلب/مقرر سابق

 MECH 342و MECH 344

MECH 463

تصميم أنظمة امليكاترونيك
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

الحديثة يف واحدة من مجاالت الهندسة امليكانيكية.
MECH 480

مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مدخل وتعريفًا بهندسة امليكاترونيك ،وأسس الدوائر
ً
يتضمن هذا املقرر
التناظرية والرقمية ،وتطبيقات وبنية املعالج الدقيق (مايكروبوسيسور)،
وأنظمة الحصول عىل البيانات .كام يتناول نظم التشغيل ،واألنظمة امليكانيكية
والهيدروليكية والهوائية ،ونظم التشغيل الكهربائية ،واألنواع األساسية ألجهزة
االستشعار ،وتطبيقات األنظمة الذكية ،وإجراء التجارب املعملية ضمن
موضوعات أخرى.

يتضمن هذا املقرر إجراء التحليل وتصميم نظام يف واحدة من مجاالت
الهندسة امليكانيكية .ويتابع الطلبة نهج التصميم املنهجي ،ويقومون بتطبيق
تخطيط املشاريع وجدولة التقنيات ،واستنباط الحلول التحليلية ،والحسابية
و/أو التجريبية ،وتصميم وبناء االختبار الخاص بهم  .ويحرض الطلبة الندوات
الفنية ،ويتعلمون كيفية التفاعل مع املتحدثني ،وعند نهاية الفصل الدرايس
يطلب منهم تقديم ندوة دراسية عن حالة املرشوع والتقدم املحرز والعمل يف
املستقبل.

متطلب/مقرر سابق

MECH 483

 MECH 213وMECH 361

MECH 464

مدخل إلى الروبوتات
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر نظرة عامة عىل الروبوتات ،وتنسيق نظم الروبوتات،
والحركيات املبارشة والعكسية ،وأجهزة االستشعار واملحركات يف الروبوت،
واسرتاتيجيات التحكم :مواصفات الروبوت واالختيار ،واملربرات االقتصادية،
والسالمة وتطبيقاتها ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 MECH 321و MECH 361

MECH 471

إدارة العمليات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر اإلطار املفاهيمي الواسع إلدارة تشغيل وإدارة العلوم.
وتشمل مواضيع املقرر :صنع القرار ،ودور النامذج الكمية ،والتنبؤ ،والقدرة
عىل التخطيط ،والتخطيط الكيل ،وإدارة املواد ونظرية املخزون ،وإدارة الجودة
الشاملة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

MECH 485

اإلدارة الهندسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة وتعكس االتجاهات
الحديثة يف واحدة من مجاالت الهندسة امليكانيكية.

يتناول هذا املقرر وظائف املهندسني واملديرين ،ووظائف اإلدارة الهندسية،
وإدارة الجودة الشاملة :املبادئ والنهج والتقنيات والتطبيقات .كام يتناول إدارة
شؤون املوظفني ،والعمل الجامعي واإلبداع ،واالتصاالت يف املنظمة ،وإدارة
املشاريع الهندسية ،واملهندسني والقانون ،وتخطيط املشاريع وضبطها باستخدام
تحليل نشاط الشبكة.

MECH 472

MECH 486

موضوعات مختارة 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

موضوعات مختارة 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة وتعكس االتجاهات

حتليل وضبط اجلودة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتضمن هذا املقرر تحليل وتصميم نظم ضبط الجودة ،والتحكم يف العمليات
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or TOEFL IBT 061 or TOEFL 500 or IELTS 5.5 or 420 421

اإلحصائية ،والتصميم والتنفيذ .كام يتضمن الرسوم البيانية لضبط الصفات
واملتغريات ،وتحليل القدرة العملية  ،وإدارة الجودة وغريها من املوضوعات.

TOEFL CBT 173 or Total for Integrated Core 400 and ESL
Reading Skills 100 and ESL Language Use 100

متطلب/مقرر سابق

MIST 301

GENG 200

مقدمة في البرمجة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MECH 490

يقدم هذا املقرر للطالب املفاهيم األولية إلعداد وتصميم برامج الكومبيوتر.
وتتضمن موضوعات املقرر إستخدام الكومبيوتر كأداة يف حل املشاكل،
ومنهجية تصميم الخوارزميات ،وتطبيق النامذج املهيكلة.

مشروع التخرج 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذا املقرر يواصل الطلبة املشاركون عملهم عىل املوضوع املحدد يف املقرر
 .MECH480ويطلب من الطلبة تقديم نتائجهم يف نهاية املرشوع يف شكل
فضل عن تقرير رسمي مكتوب.
حلقة دراسية ً

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

متطلب/مقرر سابق

MIST 302

MECH 480

نظم إدارة قواعد البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MECH 499

يتضمن هذا املقرر دراسة مفاهيم وطرق تصميم وتنفيذ وصيانة قاعدة بيانات
لنظام معلومات إداري .وميكن الطالب من فهم كيفية تطوير قاعدة بيانات
مبا يف ذلك منذجة وتطبيع البيانات يف صورة عالقات ارتباطية باستخدام لغة
االستعالم البنيوي ،وكيفية تطوير فهم إلدارة قواعد البيانات ،واستكشاف مناذج
أخرى لقواعد البيانات.

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

يتضمن هذا املقرر البحث املستقل يف موضوع مل يدرس سابقًا يف أي من
مقررات هندسة النظم الصناعية .ويتم تطبيق هذا املقرر تحت إرشاف أحد
أعضاء هيئة التدريس ،والبد من تقديم تقرير رسمي.

متطلب/مقرر سابق

MEDI COURSES

MIST 201

MIST 201

MIST 303

مبادئ نظم املعلومات االدارية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطالب املفاهيم األولية لنظم املعلومات كام يوفر له املفاهيم
األولية الستخدام وإدارة تكنولوجيا املعلومات يف مجال األعامل .يركز املقرر
عىل التجارة اإللكرتونية ،وعىل مدى مساهمة تكنولوجيا املعلومات يف تحقيق
امليزة التنافسية للمنشأة  ،ويف تحسني أداء مهمة تخطيط املوارد املتاحة لها.

متطلب/مقرر سابق

MAGT 101 or MAGT 112 and ENGL 250 or ENGL 202

or ENGL 004 or ENGL 040 or ENGL F073 or ENGL F022

حتليل وتصميم النظم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ميكن هذا املقرر الطالب من بناء أرضية من املفاهيم األولية ،واملنهجيات
واألساليب واألدوات الالزمة لتحليل وتصميم النظم .كام ميكنه من التعرف عىل
كيفية تحليل متطلبات النظام ،وتصميم الربامج التي تلبي هذه املتطلبات،
واختيار املداخل املناسبة لبناء النظم مبا يف ذلك املدخل الكينوين  ،ومدخل
التطبيقات الرسيعة  ،ومدخل التطبيقات املشرتكة.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201
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MIST 304

الشبكات و نقل البيانات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر للطالب املفاهيم التي تقوم عليها شبكات الكمبيوتر الحالية
وتتضمن موضوعات املقرر التوصيالت بني األجهزة املستخدمة يف الشبكات،
وإرسال اإلشارات ،والتسلسل ،والشبكات املحلية ( )LANوالشبكات التي
تغطي مساحة عريضة ( )WANوبروتوكوالت الشبكات ،وأنظمة تشغيل
الشبكات ،واألجهزة املستخدمة يف الشبكات مثل أجهزة التسلسل ،والشبكات
التي توفر خدمات رقمية تكاملية ( )ISDNوسريفر خدمة الشبكات املحلية
( )LANوأجهزة املستخدمني  ،وأجهزة التحليل  ،وأجهزة الجرس والروتر.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 404

تقنية املعلومات للخدمات املالية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر عىل العالقة املتغرية بني مقدمي
تكنولوجيا املعلومات وإدارة املؤسسات املالية  ،وعىل مدى تأثري التكنولوجيا
عىل تنظيم املؤسسات املرصفية وعىل هياكل أسواقها  ،يركز املقرر عىل مدى
تأثري تكنولوجيا املعلومات عىل مهمة الرقابة واإلرشاف يف املؤسسات املالية مبا
يحقق لها امليزة التنافسية.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 405

االبتكار وتقنية املعلومات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MTHL 220

تطور املراهقني
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة باملبادئ والنظريات األساسية ملختلف جوانب
التطور البرشي ،ومساعدتهم عىل تحديد مالمح التطور للمراحل املختلفة بشكل
عام ،واملراهقة عىل وجه الخصوص .باإلضافة إىل ذلك ،يناقش املقرر بعض القضايا
واملشاكل املتعلقة باملراهقة يف املجتمع املحيل ويف الثقافة العربية واإلسالمية.

MTHL 325

علم نفس الصحة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتناول هذا املقرر مفاهيم الصحة واملرض من جوانبها النفسية ،واالجتامعية،
والبيولوجية .ويبحث املقرر يف دور السلوكيات الصحية يف مجال الرعاية
الصحية الشخصية والعامة .كام يتناول هذا املقرر أيضً ا الفروق الفردية يف
مجال الصحة من خالل الرتكيز عىل دور الشخصية وأسلوب الحياة كمحددات
نفسية للصحة .وضمن موضوعات أخرى يغطي املقرر :مفهوم الصحة وعالقته
بالضغط النفيس ،وعلم نفس األمراض املزمنة ،وتطبيق علم النفس يف مجاالت
الصحة العامة والتثقيف الصحي ،والرعاية الصحية الوقائية.
NUTR 221

مبادئ علوم الغذاء والتغذية
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يوفر هذا املقرر ملحة عامة عن التخصصات األساسية للعلوم والتكنولوجيا
والتي تتكامل يف تطوير املنتجات الغذائية الصحية واملغذية ،ويوضح املقرر
املبادئ العامة باستخدام األمثلة التي تدل عىل تطور السلع الزراعية الخام من
خالل التقنيات املتكاملة التي تطبق عىل املنتجات الغذائية التجارية.
NUTR 223

مقدمة عن ممارسة مهنة التغذية

يركز هذا املقرر عىل تطبيق الحلول التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات ملشاكل
مؤسسات األعامل ويركز املقرر أيضً ا عىل كيفية تحويل األفكار أو األساليب
التكنولوجية إىل منتجات أو عمليات تشغيل .ويعمل املقرر عىل تنمية الخربة
واملهارات الالزمة إلدارة املخاطر وتشجيع اإلبداع يف مؤسسات األعامل.

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل مهنة علم التغذية ويعطيهم نظرة عامة عن
العديد من االتجاهات الوظيفية والفرص املتاحة إلخصايئ التغذية سواء
إكلينيك ًيا أو مجتمع ًيا .يغطي هذا املقرر القضايا واالتجاهات املهنية التي تؤثر
عىل علم التغذية ومامرسة التغذية ،والتخطيط للتطور املهني وإجراء “مدونة
للعادات الصحية ملرىض السكري”.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

MIST 401

CHEM 351
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NUTR 231

تغذية اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

NUTR 338

يتناول هذا املقرر الجوانب الفيزيولوجية والبيوكيميائية للفيتامينات واملعادن،
واأللياف ،والطاقة ،واملواد الغذائية الرئيسية .ويتم تعريف الطلبة عىل املواضيع
املتعلقة بإهتاممات التغذية البرشية مثل املواد املضادة لألكسدة ،كام يتم
تدريب الطلبة يف هذا املقرر عىل استخدام اسرتاتيجيات التعلم االلكرتوين
وأساليب البحث التفاعلية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

NUTR 319

كميات ومعدات إنتاج الغذاء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مبادئ إنتاج األغذية للجموع وطرق العرض ،مبا يف ذلك
الصلصات ،الشوربات ،الشطائر ،إعداد وجبة اإلفطار ،الطبخ الرسيع ،القيل يف
الدهون ،شوي وتقطيع اللحوم ،وإعداد الخضار والسلطة .كذلك يعرف املقرر
الطلبة عىل املبادئ األساسية وتقنيات الخبز ،ومبادئ التعقيم يف إنتاج الغذاء
بكميات كبرية  ،واملبادئ التي تقوم عليها العمليات اآلمنة يف إنتاج الطعام و
حفظه ،وطرق تنظيف املعدات الغذائية التجارية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 321

NUTR 321

الكيمياء الغذائية
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يشمل هذا املقرر الخصائص و الهياكل الكيميائية للرطوبة ،الربوتني،
الكربوهيدرات ،الدهون ،املعادن والفيتامينات ودورها يف النظم الغذائية .كام
يشمل املقرر املبادئ و األساليب الكيميائية إلجراء تحليالت نوعية و كمية
لكل من الرطوبة ،الربوتني ،الكربوهيدرات ،الدهون ،املعادن والفيتامينات.
سيقوم الطالب بإجراء تجارب كيميائية لتحديد املكونات الغذائية الرئيسية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

التغذية عبر مراحل احلياة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتزويد الطلبة بإطاللة عىل دورة الحياة ككل ،وكيف
تدعم التغذية التي ال غنى عنها كل مرحلة من دورة الحياة وتحدث التطورات.
ويتم عرض االحتياجات الغذائية من الناحيتني الجسدية والنفسية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

NUTR 340

تقييم احلالة الغذائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تقنيات تقييم الحالة الغذائية لألفراد والجامعات ،كام يتناول
علم قياسات الجسم البرشي والقيم املرجعية الخاصة بتلك القياسات ،واملؤرشات
البيوكيميائية للنقص ،وتخزين املواد الغذائية يف جسم اإلنسان ،والقيم املرجعية
الخاصة بها ،وأساليب تقييم املتحصالت الغذائية واالستهالك .كام سيتم تغطية
التقنيات الحديثة لقياس تكوين الجسم ( .) NAA ،MRI ،CT ،DXA ،BIA

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

NUTR 352

األيض الغذائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املسارات األيضية و الوظائف الحيوية للعنارص الكربى ( الدهون
والكربوهيدرات والربوتينات) عىل املستوى الخاليا  ،األنسجة و األعضاء  .يتناول
هذا املقرر آلية التمثيل الغذايئ ،والتفاعل مع املواد املغذية األخرى من املاء
والدهون والفيتامينات القابلة للذوبان ،واملعادن الكلية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 CHEM 351و CHEM 352

NUTR 353

التثقيف الغذائي واالتصاالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سيتم تناول مبادئ نظريات االتصال والتعليم بشأن التغذية ،وهي النظريات
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املطبقة عىل التعليم الفردي والجامعي للمرىض .ويهدف هذا املقرر إىل تحسني
مهارات الطلبة يف إجراء املقابالت ،وتقديم املشورة ،وسيناقش املقرر الربامج
التعليمية املختلفة التي تركز عىل تحسني املعرفة التغذوية ،والحالة الصحية
من خالل زيادة السلوك اإليجايب

ويغطي هذا املقرر الحاالت الشائعة يف عيادات التغذية :كالسمنة ،والسكري،
وفقر الدم بسبب نقص الحديد ،وهشاشة العظام ،واألمراض األكرث شيو ًعا نتيجة
ملشاكل وراثية يف التمثيل الغذايئ .ويناقش املقرر املرض ،والقضايا ذات الصلة
بالكيمياء الحيوية ،والتقييم الغذايئ ،والعالج بالتغذية الطبية ،و إحتياجات
السوائل والغذاء لكل مرض.

NUTR 338

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

( NUTR 340أو  )NUTR 433و NUTR 439

NUTR 439

NUTR 451

تخطيط و تقييم الوجبات
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

التغذية العالجية 2

يهدف هذا املقرر إىل التعريف بالقيمة الغذائية ،وخصائص املجموعات الغذائية،
واملبادئ التوجيهية لتخطيط نظام غذايئ ،وآلية التخطيط للحمية الغذائية مع
الرتكيز عىل خطط مجموعة املواد الغذائية وقوائم التبديل ،ونهج أدلة تطبيق
تخطيط النظام الغذايئ يف وجبات الطعام وأساليب تقييم وجبات الطعام.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

هذا هو املقرر الثاين يف العالج بالتغذية الطبية (املقرر األول التغذية العالجية
 )1ويعرف هذا املقرر الطلبة مبسببات األمراض املتعلقة بالتغذية يف الجهاز
الهضمي ،والكبد والبنكرياس ،والنظام الكلوي ،واألورام واإلجهاد األييض،
واضطرابات األكل .ويناقش املقرر املرض والقضايا ذات الصلة بالكيمياء
الحيوية ،والتقييم الغذايئ ،والعالج بالتغذية الطبية ،و احتياجات السوائل
والغذاء لكل مرض ،كام يتناول دعم التغذية املعوية بالحقن..

متطلب/مقرر سابق

NUTR 441

سالمة األغذية وضبط اجلودة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 NUTR 450أو

NUTR 351

NUTR 453

سوف يوفر هذا املقرر معلومات شاملة عن سالمة األغذية ،وتلوث األغذية
(امليكرويب ،والكيميايئ ،واملواد املشعة امللوثة للنباتات والحيوانات) وطرق
تلوث املجموعات الغذائية الرئيسية ،والتحليل ،والضبط .كام يتناول مجاالت
ومفاهيم نظم الجودة الخاصة باألطعمة ،وتحليل املخاطر وإدارة السلسلة
الغذائية ،والخصائص الحسية لألغذية ،والوسائل اإلحصائية ملراقبة الجودة،
واملعايري واألنظمة الغذائية ،وتتم دراسة دور الهيئات الوطنية والدولية الخاصة
بالرقابة عىل األغذية.

يتناول هذا املقرر األمراض التي يتناولها مقرر التغذية العالجية 2
( )NUTR451وينبغي أن يؤخذ املقررين يف وقت واحد ،وتشمل الجلسات
وحدات الدراسة الذاتية ،والربامج التعليمية ،ودراسات الحالة ،ومحاكاة األوضاع
الرسيرية.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

NUTR 450

NUTR 454

NUTR 321

التغذية العالجية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم املقرر معلومات مفصلة عن دور التغذية يف الوقاية والعالج من املرض،

مختبر التغذية العالجية 2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

NUTR 450

مختبر التغذية العالجية 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يتناول هذا املقرر األمراض التي يتناولها مقرر التغذية العالجية )NUTR450( 1
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وينبغي أن يؤخذ املقررين يف وقت واحد ،وتشمل الجلسات وحدات الدراسة
الذاتية ،والربامج التعليمية ،ودراسات الحالة ،ومحاكاة األوضاع الرسيرية.

األطفال املرىض و ذوى االحتياجات الخاصة  .و تشمل أيضا بعض األمراض
املستعصية و الحادة ،اضطرابات يف النمو  ,تأخر يف النمو ,األمراض األيضية
الوراثية و األمراض املزمنة

( NUTR 340أو  )NUTR 433و NUTR 439

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق
NUTR 457

الصحة العامة والتغذية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة األثر االجتامعي ،واالقتصادي والبيئي عىل الحالة
الغذائية للمجتمع .كام يتناول وبائيات األغذية ،وأساليب املسوحات الغذائية،
ونظم مراقبة التغذية ،والتدابري الوقائية ،والسيطرة عىل مشاكل التغذية يف
املجتمع ،ومكافحة املشاكل املزمنة املرتبطة بالنظام الغذايئ ،واألمراض املزمنة
والغذائية يف الدول العربية مع الرتكيز عىل دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك يتناول املقرر تطوير التوجيه الغذايئ املستند عىل العلم ،ودور صناعة
املواد الغذائية يف تغذية املجتمع ،ونظم توزيع األغذية.

متطلب/مقرر سابق
 NUTR 433أو

NUTR 340

NUTR 460

ادارة اخلدمات الغذائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر لتقديم نظريات ومبادئ اإلدارة ،واالستخدام الفعال للموارد
يف تصميم وإدارة مرافق الخدمات الغذائية .ويتناول هذا املقرر تطبيق مبادئ
اإلدارة من حيث صلتها بإدارة املوارد البرشية واملادية واملالية لخدمات الغذاء
والتغذية .باإلضافة إىل ذلك ،يتم الرتكيز عىل تحديد تكاليف الغذاء وقضايا
العمل ،والتنوع ،والتسويق ،واملحاسبة ،ووضع امليزانيات لخدمة األغذية
املؤسسية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 319

NUTR 470

التغذية السريرية لألطفال
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تقييم الحالة التغذوية  ,التشخيص  ,التدخل و املتابعة و التقييم لنمو و تطور

NUTR 450

NUTR 490

خبرات متكاملة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتم توجيه الطالب لتنفيذ مرشوع إكلينيك ًيا أو يف املجتمع املحيل ضمن
موضوع معني تحت إرشاف أحد أعضاء هيئة التدريس ،ويهدف املقرر لعكس
املهارات والكفاءات املختلفة التي اكتسبها الطالب يف مقررات مختلفة.

متطلب/مقرر سابق

( NUTR 450أو  ) NUTR 351و NUTR 492

NUTR 491

حلقة دراسية في التغذية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

سيحتاج الطلبة لتقديم حلقة دراسية يف مواضيع مختارة يف التغذية البرشية
وعلم التغذية ،وسيتم اختيار املواضيع يف املجاالت التي هي حاليًا قيد البحث
النشط .وسيتم تقدميها من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملتحدثني
املدعوين.

متطلب/مقرر سابق

( NUTR 450أو  ) NUTR 351و NUTR 492

NUTR 492

منهجيات البحث في التغذية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يف هذا املقرر يتعلم الطلبة أساليب ومنهجيات البحث املستخدمة يف التغذية
وأبحاث علم التغذية ،ويتناول املقرر تصاميم الدراسات عىل سبيل املثال
الدراسات متعددة األغراض ،والدراسات املنضبطة والتجارب اإلكلينيكية ،ويبني
هذا املقرر عىل معرفة الطلبة األساسية باإلحصاءات وتعريفهم عىل األساليب
اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسات.
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متطلب/مقرر سابق

( NUTR 433أو ) NUTR 340

NUTR 494

التدريب امليداني في التغذية 1

الساعات الدراسية املعتمدة10 :

سوف مييض الطلبة  15من  30أسبوع يف مامرسة نظم الحمية تحت اإلرشاف
(التدريب الداخيل للحمية الغذائية) ،ويوفر الربنامج التدريب العميل متعدد
التخصصات بحيث يعد املتدربني لتحقيق الكفاءات املستوى األويل يف العالج
والتغذية ،وإدارة نظم الخدمات الغذائية ،والتغذية املرتبطة بالصحة العامة.
وسيقوم الطلبة بإجراء التدريب خالل فصلني دراسيني ،وذلك بالتناوب عرب
مختلف األقسام اإلكلينيكية ،والصحة العامة ،والخدمات الغذائية ،وسوف
يحتاج املتدربون إلثبات الكفاءة يف مجموعة محددة من الكفاءات.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 490

NUTR 495

التدريب امليداني في التغذية 2

الساعات الدراسية املعتمدة10 :

سوف مييض الطلبة  15من  30يف مامرسة نظم الحمية تحت اإلرشاف
(التدريب الداخيل للحمية الغذائية) .ويوفر الربنامج التدريب العميل متعدد
التخصصات بحيث يعد املتدربني لتحقيق الكفاءات املستوى األويل يف العالج
والتغذية ،وإدارة نظم الخدمات الغذائية ،والتغذية املرتبطة بالصحة العامة.
وسيقوم الطلبة بإجراء التدريب خالل فصلني دراسيني ،وذلك بالتناوب عرب
مختلف األقسام اإلكلينيكية ،والصحة العامة ،والخدمات الغذائية .وسوف
يحتاج املتدربون إلثبات الكفاءة يف مجموعة محددة من الكفاءات.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 494

PHAR 200

الكيمياء الدوائية
الساعات الدراسية املعتمدة2 :
1

مقرر الكيمياء الدوائية  1هو األول من اثنني من مقررات الكيمياء الدوائية.
وقد تم وضع هذا املقرر بهدف تعريف طلبة السنة األوىل عىل املفاهيم
املطلوبة لدراسة األدوية كجزيئات عضوية تستمد أنشطتها البيولوجية من

الرتكيب الكيميايئ والخواص الفيزيائية  -الكيميائية .وسوف يتحقق ذلك من
خالل مراجعة املبادئ األساسية للكيمياء العضوية ،مام سيسمح للطلبة بالربط
الواضح بني الكيمياء العضوية ،والبيولوجية .كام يتناول املقرر املبادئ العامة
للكيمياء الدوائية (مثل مبادئ الحركة الدوائية ،التمثيل الغذايئ وغري ذلك).
ويتضمن املقرر أيضً ا ملحة موجزة عن صناعة املستحرضات الصيدالنية ،وتصميم
وتطوير األدوية ،والعوامل التنظيمية والهيئات املرتبطة بتطوير الدواء.
PHAR 201

الكيمياء الدوائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر الكيمياء الدوائية  2هو املقرر الثاين ضمن مقررين من مقررات الكيمياء
الدوائية .وقد تم وضع هذا املقرر بهدف تعريف الطلبة عىل تطبيقات
للموضوعات التي متت تغطيتها يف مقرر  .PHAR200ويتناول املقرر
مفاهيم مثل تفاعالت مستقبالت الدواء ،وخصائص الدواء الفيزيائية ،والحركة
الدوائية .وسوف يغطي املقرر بالتفصيل مجموعات األدوية التي تستخدم
لعالج األمراض املختلفة ،مبا يتضمن مرض الرصع ،وانفصام الشخصية ،ومرض
باركنسون ،واالكتئاب ،والحساسية ،والقرحة ،والسكري ،وارتفاع ضغط الدم،
واألنفلونزا ،واإليدز والرسطان .ولكل فئة من األدوية ،سوف يتعلم الطلبة آلية
عمل الدواء بالتفصيل ،واآلثار الجانبية ،والتفاعل بني األدوية املختلفة (إن
وجد) والحركة الدوائية .وسيقوم الطلبة ياستخدام برنامج محوسب للرسم
الكيميايئ ( )Symyx drawكأدوات تعلم لتسهيل الرسم وتذكر التكوينات
الكيميائية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 200

PHAR 210

صيدالنيات 1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقرر صيدالنيات  )PHAR210( 1هو املقرر األول من ضمن أربعة مقررات
دراسية (.)PHAR410 ، PHAR311 ، PHAR310 ، PHAR210
ويركز هذا املقرر عىل الصيدلة الفيزيائية ،وهي البحوث الصيدلية التي تطبق
املبادئ النظرية وطرق البحث العميل يف البحث عن الظواهر الصيدالنية
ومامرسة الصيدلة .ويهدف هذا املقرر لتوفري نظرة ثاقبة عىل عدد من
األساسيات الفيزيائية الكيميائية ورشحها يف سياق صيدالين .ويسعى املقرر
لتوسيع املعرفة املعتمدة يف مقررات الكيمياء العضوية والفيزياء العامة ،كام
يوفر املعرفة الالزمة واألساس الرضوري للمقررات املقبلة التي تركز عىل أشكال
الجرعات الدوائية ،والحركية الدوائية واملستحرضات الصيدالنية الحيوية والتي
تعتمد بشكل أسايس عىل مقرر الصيدلة .)PHAR210( 1
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PHAR 220

أسس علمي األدوية والعالج الدوائي
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

PHAR 231

الصيدلة والرعاية الصحية 2

1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر الصيدلة و الرعاية الصحية  )PHAR 231( 2هو املقرر الثاين من
مقررين لتقديم الصيدلة والرعاية الصحية .ويواصل هذا املقرر عملية تعريف
طلبة السنة األوىل بدور الصيديل يف إطار نظام الرعاية الصحية .ويستند
مقرر الصيدلة والرعاية الصحية  )PHAR 231( 2أيضً ا إىل إختيار عينات
من مجموعات واسعة من املواضيع ذات الصلة و املصممة لتعريف الطلبة
باالتجاهات والتحديات الراهنة يف املامرسة الصيدلية والرعاية الصحية.

تم تصميم مقرر أسس علمي األدوية والعالج الدوايئ ( )PHAR220لتزويد
طلبة السنة األوىل مبقدمة عن العلوم الدوائية العامة واملبادئ واملفاهيم
العالجية .كام يقدم املقرر ملحة عامة عن الخصائص الدوائية والعالجية
لبعض األدوية املختارة ،ويوفر للطلبة املفردات والخلفية األساسية للمقررات
املستقبلية يف الربنامج .ويهدف هذا املقرر إىل إعداد الطلبة لسلسلة
مقررات علم األدوية (، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320
 )PHAR421و املتكاملة مع مقررات العالج الدوايئ (، PHAR380
 )PHAR481 ، PHAR480 ، PHAR381التي سيتم تقدميها خالل
السنتني الثانية والثالثة من الربنامج.

PHAR 230

PHAR 221

PHAR 240

متطلب /مقرر سابق

أسس علمي األدوية والعالج الدوائي 2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

تم تصميم مقرر أسس علمي األدوية والعالج الدوايئ الثاين ()PHAR221
كإستمرار ملقرر أسس علمي األدوية والعالج الدوايئ ( .)PHAR220ويهدف
مدخل للمبادئ الدوائية واملفاهيم
ً
هذا املقرر لتوفري لطلبة السنة األوىل
العالجية العامة ،وتقديم ملحة عامة عن الخصائص الدوائية والعالجية ألدوية
مختارة .ويوفر للطلبة املفردات والخلفية األساسية للمقررات املستقبلية يف
الربنامج .ويهدف هذا املقرر إىل إعداد الطلبة لسلسلة مقررات علم األدوية
( )PHAR421 ، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320و املتكاملة
مع مقررات العالج الدوايئ (، PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380
 )PHAR481التي سيتم تقدميها خالل السنتني الثانية والثالثة من الربنامج.
PHAR 230

يعد مقرر املهارات املهنية  )PHAR240( 1املقرر األول من ضمن
ست مقررات دراسية (، PHAR340 ، PHAR241 ، PHAR240
 )PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341يف سلسلة مقررات املهارات
املهنية للصيدلة .ويغطي هذا املقرر ( )PHAR240مقدمة عن الوصفات
الطبية ،وعمليات رصف الدواء ،باإلضافة إىل استجالب معلومات األدوية ،وكام
يتضمن أمثلة من املامرسات الصيدالنية ،واللغة واملصطلحات الطبية .ويركز
املقرر عىل مهارات التواصل بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع
املرىض واألرس وغريهم من متخصيص الرعاية الصحية.
PHAR 241

املهارات املهنية 2
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

الصيدلة والرعاية الصحية 1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

املهارات املهنية 1
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر الصيدلة و الرعاية الصحية  )PHAR230( 1هو املقرر األول من
مقررين لتقديم الصيدلة والرعاية الصحية ،ويهدف املقرر إىل تعريف طلبة
السنة األوىل بدور الصيديل يف إطار نظام الرعاية الصحية .ومقرر الصيدلة و
الرعاية الصحية  1يستند إىل إختيار عينات من مجموعات واسعة من املواضيع
ذات الصلة واملصممة لتعريف الطلبة باالتجاهات والتحديات الراهنة يف
املامرسة الصيدلية والرعاية الصحية .ومقرر الصيدلة و الرعاية الصحية  1هو
مبثابة نقطة انطالق للتعليم املتخصص ،وهو مصمم للبدء يف اكتساب الكفاءة
واملهارة يف مامرسة مهنة الصيدلة.

مقرر املهارات املهنية  )PHAR241( 2يستمر ويتوسع يف املواضيع التي تناولها
مقرر املهارات املهنية  )PHAR240( 1ويغطي كيفية الحصول عيل املعلومات
الدوائية ،وكيفية تقييمها  ،وكذلك رصف بعض الرتكيبات الدوائية ،والحسابات
الصيدلية ،وتعزيز الصحة ،واملخرجات الصحية .ويركز املقرر عىل مهارات التواصل
بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع املرىض واألرس وغريهم من
متخصيص الرعاية الصحية .ويتم إجراء جميع ورش العمل يف بيئة تشجع استخدام
مهارات االتصال مع تعزيز استخدام املصطلحات اللغوية الطبية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 240
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PHAR 310

PHAR 250

صيدالنيات 2

علم األحياء الدقيقة للصيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

وضع مقرر علم األحياء الدقيقة للصيدلة ( )PHAR250ليكون مقر ًرا عا ًما
يتناول املوضوعات التالية :تركيب البكترييا وعلم وظائف األعضاء ،العدوى
البكتريية ،والفطرية والفريوسية  ،إستجابة العائل لإلصابة من قبل ردود الفعل
املناعية الطبيعية واملعتمدة ،والسيطرة عىل العوامل املعدية عن طريق العالج
بالعقاقري والتطعيم.
PHAR 305

مهارات البحث الصيدلي و تقييم و عرض األبحاث
(املهارات األولية)1
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر صيدالنيات  )PHAR310( 2هو املقرر الثاين من ضمن أربعة مقررات
دراسية (.)PHAR410 ، PHAR311 ، PHAR310 ، PHAR210
ويهدف هذا املقرر إىل تزويد طلبة الصيدلة بفهم لعلم تركيب ورصف
أشكال الدواء السائل ووسائل إيصالها .ويركز هذا املقرر عىل معرفة املحاليل
الصيدالنية ،واملعلقات واملستحلبات .ويغطي الرتكيب  ،واإلعداد ،واألداء (سواء
كتجارب مخربية أو يف الجسم الحي ) ورعاية املريض فيام يتعلق بأشكال الدواء
السائل .وسريكز الجزء العميل من هذا املقرر عىل الوصفات املركبة املعارصة
التي من شأنها تدريب الطالب عىل املهارات واملفاهيم الصيدالنية املتعلقة
بعملية إعداد ،واستخدام ،و تقييم أشكال الدواء السائلة.

1

مقرر مهارات البحث الصيديل و تقييم و عرض األبحاث ا ،)PHAR305( 1
هو املقرر األول ضمن ست مقررات (،PHAR 306 ، PHAR305
 ) PHAR506 ، PHAR505 ، PHAR406 ، PHAR405مصممة
لتعريف الطلبة بالجوانب التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية
و اإلكلينيكية .و يقوم محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف
مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة .ويتناول
املقرر اسرتاتيجيات التصميم لألنواع املختلفة من األبحاث املتعلقة بالرعاية
فضل عن املهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إىل ذلك،
الصحيةً ،
سيتم تعزيز مهارات العرض التقدميي الشفهي واملناظرة ا.
PHAR 306

مهارات البحث الصيدلي وتقييم وعرض األبحاث 2
(املهارات األولية)2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر مهارات البحث الصيديل و تقييم و عرض األبحاث ،)PHAR306( 2
هو املقرر الثاين ضمن ست مقررات (،PHAR306 ،PHAR305
 )PHAR506 ،PHAR505 ،PHAR406 ،PHAR405مصممة
لتعريف الطلبة بالجوانب التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية
و اإلكلينيكية .و يقوم محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف
مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة .ويتناول
املقرر اسرتاتيجيات التصميم لألنواع املختلفة من األبحاث املتعلقة بالرعاية
فضل عن املهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث .باإلضافة إىل ذلك،
الصحيةً ،
سيتم تطوير مهارات عرض و مناقشة األبحاث و كتابة املعلقات/امللصقات
البحثية .

متطلب /مقرر سابق
PHAR 210

PHAR 311

صيدالنيات
الساعات الدراسية املعتمدة2 :
3

مقرر صيدالنيات  )PHAR311( 3هو املقرر الثالث من ضمن أربعة مقررات
دراسية (.)PHAR410 ، PHAR311 ، PHAR310 ، PHAR210
ويهدف هذا املقرر إىل تزويد طلبة الصيدلة بفهم لعلم تركيب ورصف أشكال
الدواء الصلب ،ونصف الصلب ،واألدوية الغازية ونظم إيصالها .ويركز هذا املقرر
عىل املعلومات الطبية بشأن األقراص ،والكبسوالت ،واملراهم والكرميات ،والتحاميل،
وأجهزة االستنشاق ،وتكوينها ،وإعدادها ،وأداءها (سواء يف التجارب املخربية أو
يف الجسم الحي ) والتأثريات والعالقة مع الرعاية التي تتمحور حول املريض فيام
يتعلق بأشكال جرعات الدواء الصلبة ،والنصف صلبة والغازية .وسريكز الجزء العميل
من هذا املقرر عىل الوصفات املركبة املعارصة التي من شأنها تدريب الطالب عىل
املهارات و املفاهيم الصيدالنية املتعلقة بعملية إعداد ،واستخدام ،وتقييم األقراص،
وأقراص اإلستحالب  ،والكبسوالت ،واملراهم ،والكرميات ،والتحاميل.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 310

PHAR 316

حركية الدواء 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

تم تصميم مقرر حركية الدواء  1لتعريف طلبة الصيدلة عىل املبادئ األساسية
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ويهدف هذا املقرر إىل توفري فهم تأثريات األدوية عىل األشخاص .ويرتبط
هذا املقرر مع مقرري علم فسيولوجيا األمراضو العالج الدوايئ  .ويتم تناول
مجموعات الدواء يف سياق النظم واألمراض التي يجري مناقشتها .وسوف يشمل
املقرر مراجعة للمفاهيم األساسية ومجموعات الدواء التي تستخدم يف أمراض
القلب ،الجلد ،العظم واملفاصل .ولكل مجموعة دوائية  ،فاملواضيع التي
سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية  ،والرتاكيب الكيميائية ،وآليات العمل،،
والسمية الدوائية و والخصائص الدوائية ذات الصلة .وسوف تكمل هذه
املواضيع املحتويات الخاصة باملقررات املتكاملة ،وسوف يصبح الطلبة عىل دراية
باالختصارات الشائعة واملصطلحات واملفردات املتعلقة بالعالج الدوايئ.

لحركية الدواء  ،مبا يف ذلك االمتصاص ،التوزيع ،األيض ،و االخراج للدواء
ونواتج األيض من جسم اإلنسان ،ونقل الدواء ،والطرق الوريدية واملعوية،
والعوامل املؤثرة عىل هذه العمليات .ويتناول املقرر أيضً ا النامذج الرياضية
لحركية الدواء وطرق توزيع األدوية داخل الجسم.
PHAR 317

حركية الدواء 2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

تم تصميم مقرر حركية الدواء  2ملساعدة طلبة الصيدلة يف الحصول عىل
فهم أكرب للمفاهيم األساسية لعمليات حركية الدواء  ،ومساعدة الطلبة عىل
استخدام هذه املفاهيم يف تصميم و متابعة نظم الجرعات الخاصة باملريض
للعقاقري العالجية األكرث شيو ًعا و األخطر تأثريا بهدف تحسني الرعاية الصحية
للمرىض.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 320

PHAR 330

املمارسة املهنية املنظمة 1

PHAR 320

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

علم األدوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر علم األدوية  )PHAR320( 1املقرر األول من ضمن أربعة مقررات
دراسية (.)PHAR421 ، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320
ويهدف هذا املقرر إىل توفري فهم تأثريات األدوية عىل األشخاص .ويرتبط
هذا املقرر مع مقرري علم فسيولوجيا األمراضو العالج الدوايئ  .ويتم تناول
مجموعات الدواء يف سياق النظم واألمراض التي يجري مناقشتها .وسوف يشمل
املقرر مراجعة للمفاهيم األساسية ومجموعات الدواء التي تستخدم يف األمراض
العصبية ،والنفسية ،والعينني ،واألذنني ،واألنف ،والحلق ،والجهاز التنفيس ،والجهاز
الهضمي ،واضطرابات املسالك البولية .ولكل مجموعة دوائية  ،فاملواضيع
التي سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية ،والرتاكيب الكيميائية ،وآليات
العمل ،،والسمية الدوائية والخصائص الدوائية ذات الصلة .وسوف تكمل هذه
املواضيع املحتويات الخاصة باملقررات املتكاملة ،وسوف يصبح الطلبة عىل دراية
باالختصارات الشائعة واملصطلحات واملفردات املتعلقة بالعالج الدوايئ.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 220

PHAR 321

علم األدوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد هذا املقرر ( )PHAR330هو األول من ضمن ست مقررات دراسية
(، PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 )PHAR533 ، PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة،
والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني و مقيمني ملستوى تعليم الطلبة.
PHAR 340

املهارات املهنية 3
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر املهارات املهنية  )PHAR340( 3هو الثالث ضمن ست مقررات
دراسية (، PHAR341 ، PHAR340 ، PHAR241 ، PHAR240
 )PHAR441 ، PHAR440للصيدلة .ويواصل مقرر املهارات املهنية 3
( )PHAR340تنمية املعارف واملهارات املتعلقة بالوصفات الطبية ،وعمليات
رصف الدواء ،باإلضافة إىل استجالب املعلومات الدوائية ،وكام يتضمن أمثلة من
املامرسات الصيدالنية ،واللغة واملصطلحات الطبية .ويركز املقرر عىل مهارات
التواصل بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع املرىض واألرس
وغريهم من متخصيص الرعاية الصحية.

يعد مقرر علم األدوية  )PHAR321( 2املقرر الثاين من ضمن أربعة مقررات متطلب /مقرر سابق

دراسية (.)PHAR421 ، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320

PHAR 241
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PHAR 360

PHAR 341

املهارات املهنية 4
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

تفسير نتائج التحاليل اخملبرية 2

يعد مقرر املهارات املهنية  )PHAR341( 4هو الرابع ضمن ست مقررات
دراسية (،PHAR341 ، PHAR340 ، PHAR241 ، PHAR240
 .)PHAR441 ، PHAR440ويواصل مقرر املهارات املهنية 4
( )PHAR341تنمية املعارف واملهارات املتعلقة بالوصفات الطبية،
وعمليات رصف الدواء ،باإلضافة إىل استجالب املعلومات الدوائية ،وكام يتضمن
أمثلة من املامرسات الصيدالنية ،واللغة واملصطلحات الطبية .ويركز املقرر عىل
مهارات التواصل بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع املرىض
واألرس وغريهم من متخصيص الرعاية الصحية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 340

مختبر تقييم املريض 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر أخالقيات وقوانني الصيدلة ( )PHAR350هو مقرر يركز عىل الجوانب
القانونية والثقافية ،واألخالقية ملامرسة وإجراء األبحاث يف مجال الصيدلة.
ويهدف هذا املقرر إىل البناء عىل املفاهيم املقدمة يف املقررات السابقة،
ويسعى لتزويد الطلبة بفهم متعمق للقضايا ذات الصلة يف كل من البيئة
املحلية والدولية.

PHAR 359

تفسير نتائج التحاليل اخملبرية 1
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يركز هذا املقرر ( )PHAR359عىل الوصف االكلينييك ملختلف الفحوصات
التي يتم إجراؤها يف الكيمياء اإلكلينيكية ،وأمراض الدم ،وعلم األحياء
املجهرية ،والتصوير (مثل األشعة السينية واملوجات فوق الصوتية) .وكام يركز
عىل األسس الفسيولوجية للفحوصات ،وكذلك املبادئ واإلجراءات األساسية
لها ،وأهمية نتائج الفحوصات اإلكلينيكية متضمنة الجودة واملعايري .ويرتبط
هذا املقرر مع مقرر التقييم البدين ،و يقدم يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة
الجسم املختلفة .كام يغطي كالً من الجهاز العصبي ،وأنظمة الرأس والرقبة،
والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي ،والجهاز البويل و التناسيل ،ونظام القلب
واألوعية الدموية ،ونظام األوعية الدموية الطرفية ،والجهاز العضيل الهيكيل،
والنظم الجلدية.

يركز هذا املقرر ( )PHAR360عىل الوصف االكلينييك ملختلف الفحوصات
التي يتم إجراؤها يف الكيمياء اإلكلينيكية  ،وأمراض الدم ،وعلم األحياء
املجهرية ،والتصوير (مثل األشعة السينية واملوجات فوق الصوتية) .وكام يركز
عىل األسس الفسيولوجية للفحوصات ،وكذلك املبادئ واإلجراءات األساسية
لها ،وأهمية نتائج الفحوصات اإلكلينيكية متضمنة الجودة واملعايري .ويرتبط
هذا املقرر مع مقرر التقييم البدين ،و يقدم يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة
الجسم املختلفة  .كام يغطي كالً من الجهاز العصبي ،وأنظمة الرأس والرقبة،
والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي ،والجهاز البويل و التناسيل ،ونظام القلب
واألوعية الدموية ،ونظام األوعية الدموية الطرفية ،والجهاز العضيل الهيكيل،
والنظم الجلدية.
PHAR 361

PHAR 350

أخالق وقوانني الصيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

تم وضع مقرر ( )PHAR361لتعريف طلبة الصيدلة عىل مختلف التقنيات
واألدوات الالزمة إلجراء الفحوصات الطبية ،ورصد التغريات الناجمة عن
الحاالت املرضية الشائعة والعالج الدوايئ  .كذلك ،يساعد هذا املقرر الطلبة
يف تفسري نتائج الفحوص البدنية وتقييم املعلومات املتعلقة باملرىض من
أجل اتخاذ القرارات املناسبة بشأن الحالة الصحية لكل مريض ،واحتياجاته
من العالج بالدواء ،والتدخل من أجل حل املشاكل املتعلقة بالدواء التي تم
تحديدها ،ولضامن تحقيق النتائج املتوقعة من العالج باألدوية .وسيتم دراسة
هذا املقرر يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة الجسم املختلفة  .وتشمل النظم
التي سيتم تغطيتها :الجهاز العصبي ،وأنظمة الرأس والرقبة ،والجهاز التنفيس،
والجهاز الهضمي ،والجهاز البويل التناسيل ،ونظام القلب واألوعية الدموية،
ونظام األوعية الدموية الطرفية ،والجهاز العضيل الهيكيل ،والنظم الجلدية.
PHAR 362

مختبر تقييم املريض
الساعات الدراسية املعتمدة1 :
2

تم وضع مقرر ( )PHAR362لتعريف طلبة الصيدلة عىل مختلف التقنيات
واألدوات الالزمة إلجراء الفحوصات الطبية ،ورصد التغريات الناجمة عن
الحاالت املرضية الشائعة والعالج الدوايئ  .كذلك ،يساعد هذا املقرر الطلبة
يف تفسري نتائج الفحوص البدنية وتقييم املعلومات املتعلقة باملرىض من
أجل اتخاذ القرارات املناسبة بشأن الحالة الصحية لكل مريض ،واحتياجاته
من العالج بالدواء ،والتدخل من أجل حل املشاكل املتعلقة بالدواء التي تم
تحديدها ،ولضامن تحقيق النتائج املتوقعة من العالج باألدوية .وسيتم دراسة
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هذا املقرر يف إطار النظام الترشيحي لإلدارة الصحية .وتشمل النظم التي سيتم متطلب /مقرر سابق

تغطيتها :الجهاز العصبي ،وأنظمة الرأس والرقبة ،والجهاز التنفيس ،والجهاز
الهضمي ،والجهاز البويل التناسيل ،ونظام القلب واألوعية الدموية ،ونظام
األوعية الدموية الطرفية ،والجهاز العضيل الهيكيل ،والنظم الجلدية.
PHAR 370

PHAR 221

PHAR 381

العالج الدوائي 2

علم فسيولوجيا األمراض
الساعات الدراسية املعتمدة1 :
1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعد مقرر العالج الدوايئ  )PHAR381( 2هو املقرر الثاين من ضمن
أربع مقررات دراسية (، PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380
 )PHAR481تتعامل مع العالجات القامئة عىل األدوية .وقد تم دمج هذا
املقرر مع مقررات ا علم فسيولوجيا األمراض و علم األدوية  ،و يتم تقدميه يف
إطار إدارة املرض ،وسوف يشمل هذا املقرر عالج األمراض العصبية ،والنفسية،
وأمراض العيون  ،واألنف واألذن ،والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي،
واضطرابات املسالك البولية .و ،تتضمن املواضيع التي يتم تغطيتها لكل مرض
الوبائيات وأسباب األمراض ،والحاالت اإلكلينيكية ،والفحوصات والتشخيص،
وأهداف العالج ،والخيارات العالجية ،وخوارزميات العالج (مبا يف ذلك
املبادئ التوجيهية للمامرسات اإلكلينيكية) ،الجرعات واالعتبارات الصيدالنية
االقتصادية .وسوف يتعرف الطلبة أيضً ا عىل القضايا املتعلقة بالتعامل مع
املرىض.

يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض  )PHAR370( 1رشح عن اإلصابات،
واملسببات و املظاهر اإلكلينيكية الستجابات أجهزة الجسم الداخلية والتي
تعكس تكيف الجسم أثناء املرض .وقد تم دمج هذا املقرر  PHAR370مع
مقررات علم األدوية والعالج الدوايئ ،ويقدم يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة
الجسم املختلفة .كام يغطي كالً من الجهاز العصبي ،وأنظمة الرأس والرقبة،
والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي.
PHAR 371

علم فسيولوجيا األمراض 2

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض  )PHAR371( 2رشح عن اإلصابات،
واملسببات و املظاهر اإلكلينيكية الستجابات أجهزة الجسم الداخلية والتي
تعكس تكيف الجسم أثناء املرض .وقد تم دمج هذا املقرر  PHAR371مع
مقررات علم األدوية والعالج الدوايئ .ويقدم يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة
الجسم املختلفة .كام يغطي كالً من نظام القلب واألوعية الدموية ،ونظام
األوعية الدموية الطرفية ،،والنظم الجلدية.

PHAR 390

التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 1
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

PHAR 380

العالج الدوائي 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعد مقرر العالج الدوايئ  )PHAR380( 1هو األول من ضمن أربع مقررات
دراسية ()PHAR481 ، PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380
تتعامل مع العالجات القامئة عىل األدوية .وقد تم دمج هذا املقرر مع مقررات
علم فسيولوجيا األمراض و علم األدوية  ،و يتم تقدميه يف إطار إدارة املرض،
وسوف يشمل هذا املقررعالج األمراض العصبية ،والنفسية ،و أمراض العيون،
واألنف واألذن ،والجهاز التنفيس ،والجهاز الهضمي ،واضطرابات املسالك
البولية .و تتضمن املواضيع التي يتم تغطيتها لكل مرض الوبائيات وأسباب
األمراض ،والحاالت اإلكلينيكية ،والفحوصات والتشخيص ،وأهداف العالج،
والخيارات العالجية ،وخوارزميات العالج (مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية
للمامرسات اإلكلينيكية) ،الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية .وسوف
يتعرف الطلبة أيضً ا عىل القضايا املتعلقة بالتعامل مع املرىض.

يعد مقرر التعلم املتكامل املستند عىل الحاالت املرضية )PHAR390( 1
هو املقرر األول من ضمن خمس مقررات دراسية (، PHAR390
 .)PHAR590 ، PHAR491 ، PHAR490 ،PHAR391ويتضمن
هذا املقرر دراسة حاالت مرضية وغريها من األنشطة التي تهدف إىل دمج
املفاهيم العلمية واإلكلينيكية املعتمدة من جميع املقررات يف بيئة التعلم
القائم عىل حل املشكلة .وتزداد درجة تعقيد الدراسة عرب املقررات الدراسية.
ويف هذا املقرر سيكون الرتكيز عىل تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرىض
الذين يعانون من مشاكل نفسية ،أو عصبية ،أو يف الجهاز التنفيس ،أو
اضطرابات األمل .وسيتم تطبيق املعرفة املعتمدة من املقررات املتكاملة ،كام
ستتم إدارة حالة املريض واملرض يف سياق بيئة الرعاية الصحية.
PHAR 391

التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 2
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر التعلم املتكامل املستند عىل الحاالت املرضية )PHAR39( 2
هو املقرر الثاين من ضمن خمس مقررات دراسية (، PHAR390
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 )PHAR590 ، PHAR491 ، PHAR490 ،PHAR391ويتضمن
هذا املقرر دراسة حاالت مرضية وغريها من األنشطة التي تهدف إىل دمج
املفاهيم العلمية واإلكلينيكية املعتمدة من جميع املقررات يف بيئة التعلم
القائم عىل حل املشكلة .وتزداد درجة تعقيد الدراسة عرب املقررات الدراسية.
ويف هذا املقرر سيكون الرتكيز عىل تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرىض
الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية ،والكىل ،واألمراض الجلدية،
واضطرابات املفاصل والعظام .وسيتم تطبيق املعرفة املعتمدة من املقررات
املتكاملة ،كام ستتم إدارة حالة املريض واملرض يف سياق بيئة الرعاية الصحية.
PHAR 390

مهارات البحث الصيدلي و تقييم و عرض األبحاث
(املهارات األولية)3
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

3

مقرر مهارات البحث الصيديل و تقييم و عرض األبحاث ،)PHAR405( 3
هو املقرر الثالث ضمن ست مقررات (، PHAR306 ، PHAR305
 )PHAR506 ، PHAR505 ، PHAR406 ، PHAR405مصممة
لتعريف الطلبةبالجوانب التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية
و اإلكلينيكية .و يقوم محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف
مقررات اإلحصائ و تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة .ويتناول
املقرر اسرتاتيجيات التصميم لألنواع املختلفة من األبحاث املتعلقة بالرعاية
فضل عن املهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إىل ذلك،
الصحيةً ،
سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث واملناظرات الشفهية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 306

PHAR 406

مهارات البحث الصيدلي و تقييم و عرض األبحاث
(املهارات األولية)4
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

متطلب /مقرر سابق
PHAR 405

PHAR 410

صيدالنيات 4
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
PHAR 405

املقرر اسرتاتيجيات التصميم لألنواع املختلفة من األبحاث املتعلقة بالرعاية
فضل عن املهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إىل ذلك،
الصحيةً ،
سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث واملناظرات الشفهية.

4

مقرر مهارات البحث الصيديل وتقييم و عرض األبحاث ،)PHAR406( 4
هو املقرر الرابع ضمن ست مقررات (، PHAR306 ، PHAR305
 )PHAR506 ، PHAR505 ، PHAR406 ، PHAR405مصممة
لتعريف الطلبةبالجوانب التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية
واإلكلينيكية .و يقوم محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف
مقررات اإلحصائ وتصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة .ويتناول

مقرر صيدالنيات  )PHAR410( 4هو املقرر الرابع من ضمن أربع مقررات
دراسية (.)PHAR410 ، PHAR311 ، PHAR310 ، PHAR210
ويهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الصيدلة باملبادئ األساسية التي تحكم
تطبيق الصيدلة اإلشعاعية وإستخدام األشعاع يف التشخيص الطبي والعالج.
وسيتم تناول وضع األدوية الحايل القائم عىل التكنولوجيا الحيوية واملسائل
التقنية الحيوية ذات الصلة .باإلضافة إىل ذلك ،سيتم عرض تقنيات مختلفة
تستخدم يف تحليل املستحرضات الصيدالنية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 311

PHAR 415

علم السموم
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر علم السموم ( )PHAR415هو مقرر متهيدي لعلم السموم لطلبة
فهم أساسيًا للسموم واملواد السامة الشائعة التي
الصيدلة .وهذا املقرر يوفر ً
يتوقع التعامل معها عند مامرسة مهنة الصيدلة .وسوف تشمل املواضيع التي
سيتم تغطيتها :مبادئ علم السموم ،بعض السموم املحتملة واملواد السامة،
والعالمات ،واألعراض ،وآليات السمية ،ونتائج التعرض ملستويات سامة من
املواد العالجية ،سوء تعاطي األدوية والسموم ،واملواد السامة األكرث شيو ًعا،
واستخدام الرتياق عندما يكون متا ًحا وآليات عمله .باإلضافة إىل ذلك ،سوف
يتعلم الطلبة استخدام املصادر اإلكلينيكية لتحديد املواد السامة غري املعروفة،
ومصادر املعلومات الخاصة بالسموم واملواد السامة.
PHAR 420

علم األدوية 3

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر علم األدوية  )PHAR420( 3هو الثالث من ضمن أربعة مقررات
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دراسية (.)PHAR421 ، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320
ويهدف هذا املقرر إىل توفري فهم لتأثريات األدوية عىل األشخاص .ويرتبط هذا
املقرر مع مقرري علم فسيولوجيا األمراضوالعالج الدوايئ .ويتم تناول مجموعات
الدواء يف سياق النظم واألمراض التي يجري مناقشتها .وسوف يشمل املقرر
مراجعة للمفاهيم األساسية ومجموعات الدواء التي تستخدم يف عالج الرسطان
(مبا يف ذلك مكافحة القيء) واللوكيميا ،وفقر الدم ،واملناعة ،واضطرابات الغدد
الصامء مبا يف ذلك مرض السكري ،والسمنة ،وهشاشة العظام ،واضطرابات الغدة
الدرقية والغدة النخامية ،واضطرابات الغدة الكظرية .ولكل مجموعة دوائية،
فاملواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية  ،والرتاكيب الكيميائية ،وآليات
العمل ،،والسمية الدوائية والخصائص الدوائية ذات الصلة .وسوف تكمل هذه
املواضيع املحتويات الخاصة باملقررات املتكاملة ،وسوف يصبح الطلبة عىل دراية
باالختصارات الشائعة واملصطلحات واملفردات املتعلقة بالعالج الدوايئ.

تعريف طلبة السنة الثالثة باألدوية النباتية ،وذلك باستخدام نهج قائم عىل
األدلة .وسوف يبني هذا املقرر عىل املعرفة السابقة يف الكيمياء العضوية
فضل عن علم األدوية والعالج الدوايئ .وينصب الرتكيز عىل
والدوائية ةً ،
األعشاب التي أثبتت فعاليتها اإلكلينيكية .وسوف تشمل املناقشات اسم
النبات ،و الجزء املستخدم منه ،واآلثار السلبية ،وموانع االستخدام ،وتفاعالت
العقاقري املحتملة ،والجرعة ،وآلية العمل ،واألدلة اإلكلينيكية .وستتم املقارنة
بني املستحرضات العشبية وغريها من األدوية يف إدارة حاالت مرضية محددة،
وذلك بهدف تعزيز النهج واألدلة يف التوصيات العالجية.
PHAR 430

املمارسة املهنية املنظمة 2

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

متطلب /مقرر سابق
PHAR 321

PHAR 421

علم األدوية 4

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

مقرر علم األدوية ( )PHAR421هو الرابع من ضمن سلسلة أربع مقررات
دراسية (.)PHAR421 ، PHAR420 ، PHAR321 ، PHAR320
ويهدف هذا املقرر إىل توفري فهم لتأثريات األدوية عىل األشخاص .ويرتبط
هذا املقرر مع مقرري علم فسيولوجيا األمراض و العالج الدوايئ  .ويتم تناول
مجموعات الدواء يف سياق النظم واألمراض التي يجري مناقشتها .وسوف
يشمل املقرر مراجعة للمفاهيم األساسية ومجموعات الدواء التي تستخدم يف
عالج اضطرابات الجهاز التناسيل للمرأة ،واألمراض املعدية مبا يف ذلك البكترييا،
والفطريات ،وااللتهابات الفريوسية .ولكل مجموعة دوائية  ،فاملواضيع التي
سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية  ،والرتاكيب الكيميائية ،وآليات العمل، ،
والسمية الدوائية والخصائص الدوائية ذات الصلة .وسوف تكمل هذه املواضيع
املحتويات الخاصة باملقررات املتكاملة ،وسوف يصبح الطلبة عىل دراية
باالختصارات الشائعة واملصطلحات واملفردات املتعلقة بالعالج الدوايئ.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 420

PHAR 425

علم العقاقير/العالج البديل و التكميلي
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

وضع مقرر علم العقاقري/ ،العالج البديل و التكمييل ( )PHAR 425بهدف

يعد هذا املقرر ( )PHAR430هو الثاين من ضمن ست مقررات دراسية
(، PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 )PHAR533 ، PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة،
والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني و مقيمني ملستوى تعليم الطلبة.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 330
PHAR440

املهارات املهنية 5
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 2

يعد مقرر املهارات املهنية للصيدلة ( )PHAR440هم الخامس من ضمن
ست مقررات دراسية (، PHAR340 ، PHAR241 ، PHAR240
 . )PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341ويواصل مقرر املهارات
املهنية  )PHAR440( 5تنمية املعارف واملهارات املتعلقة بالوصفات
الطبية ،وعمليات رصف الدواء ،باإلضافة إىل استجالب املعلومات الدوائية ،وكام
يتضمن أمثلة من املامرسات الصيدالنية ،واللغة واملصطلحات الطبية .ويركز
املقرر عىل مهارات التواصل بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع
املرىض واألرس وغريهم من متخصيص الرعاية الصحية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 341
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PHAR 441

املهارات املهنية 6
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر املهارات املهنية  6هو املقرر النهايئ من ضمن ست مقررات
دراسية (، PHAR341 ، PHAR340 ، PHAR241 ، PHAR240
 .)PHAR441 ، PHAR440لتنمية املعارف واملهارات املتعلقة بالوصفات
الطبية ،واألدوية ،والوصفات ،وعمليات رصف الدواء ،باإلضافة إىل استجالب
املعلومات الدوائية ،وكام يتضمن أمثلة من املامرسات الصيدالنية .ويستمر هذا
املقرر عىل مهارات التواصل بني األشخاص ،وتطوير املهارات الالزمة للتعامل مع
املرىض واألرس وغريهم من متخصيص الرعاية الصحية

PHAR 440

PHAR 444

تم تصميم هذه املادة لتعريف طالب املرحلة الجامعية يف مجال الرعاية
الصحية و  /أو الربامج ذات الصلة الرياضية إىل نهج قائم عىل األدلة لالستخدام
اآلمن والفعال الستخدام األدوية الرياضية.
املادة تغطي أسباب تعاطي الرياضيني لألدوية ،املنظور الدويل بشأن تعاطي
املنشطات ومكافحة املنشطات يف مجال الرياضة؛ القواعد الوطنية والدولية
املتعلقة بتعاطي املنشطات يف مجال الرياضة؛ القامئة املحظورة للوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات ( ،)WADAقامئة مراقبة وتجربة األدوية املستخدمة يف
الرياضة .كام تتضمن أيضا مدى انتشار إساءة استعامل األدوية الرياضية
ودور طاقم موظفي الدعم الريايض يف املناسبات الرياضية ويف منع استخدام
الرياضيني للمواد املحظورة.
PHAR 445

اختياري 1

مقرر صيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر الصيدلة االختياري  )PHAR445( 1هو األول من ضمن ثالث
مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة والرابعة للصيدلة ..ومقرر
الصيدلة االختياري  )PHAR445( 1يتضمن جزئني يوفران للطلبة فرصة
لتعزيز مهاراتهم البحثية .ويتضمن الجزء األول من هذا املقرر الحضور
واملشاركة يف اللقاء البحثي األسبوعي .أما الجزء الثاين فيوفر فرصة للطلبة
الجراء األبحاث ،حيث يعمل كل طالبني مع عضو هيئة تدريس عىل مرشوع
بحثي محدد .يتمحور الهدف من هذا املقرر حول توفري فرصة للطلبة ملزيد

PHAR 446

مقرر صيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

االدوية في الرياضة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

من الفهم ملوضوعات مختارة يف الصيدلة ولتعزيز مهاراتهم البحثية .تتميز
األبحاث املختارة بتنوع املجاالت و توافر أهداف و خطوات واضحة و سهلة
التنفيذ .تتم املوافقة املسبقة عىل املشاريع من قبل منسقي املقرر ،والبد
أن يكتمل املرشوع يف غضون فصل درايس واحد ،و أال يحتاج إىل متويل من
خارج جامعة قطر .و تقوم هذه املشاريع بتعزيز فهم الطلبة للموضوعات
أو القضايا التي تناولتها املقررات التعليمية و تعزيز محتوى املناهج الحالية.
كام أن األنشطة التي يقوم بها الطلبة تزودهم بالخربة املبارشة يف إجراء
مرشوع بحثي مبا يف ذلك تصميم قواعد البيانات ،و إدارة البيانات و تحليلها
و تفسريها.

اختياري 2

يعد مقرر الصيدلة االختيارية  )PHAR446( 2هو الثاين من ضمن ثالث
مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة والرابعة للصيدلة .وينقسم هذا
املقرر إىل ثالثة أجزاء توفر للطلبة فرصة لتعزيز التفكري النقدي ،و مهارات
تقييم األبحاث ومهارات املناظرات الرسمية .ويتضمن الجزء األول من هذا
املقرر الحضور واملشاركة يف اللقاء البحثي األسبوعي .أما الجزء الثاين فهو
مناقشة أسبوعية لورقة بحثية بقيادة عضو هيئة التدريس .فقد أصبحت مثل
هذه املناقشات وسيلة شائعة ملراجعة ونقد األبحاث املنشورة ،ومواكبة األبحاث
الحديثة وسوف يتم تطبيق هذه العملية يف هذا املقرر .أما الجزء الثالث،
فيتضمن إجراء مناظرات رسمية حول موضوع له صلة بالصيدلة .فالصيدلة
تتعرض دامئا للتطوير و التغيري املستمر ،والنقاش و املناظرة هي العملية التي
تحدد كيفية حدوث هذا التغيري .وسيتم تعريف الطلبة يف هذا املقرر عىل
أساليب املناظرات الرسمية ووضع بعض األسس ملهارات الحوار.

PHAR 450

أنظمة الرعاية الصحية
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

أنظمة الرعاية الصحية ( )PHAR450هو مقرر مصمم للتوسع يف
محتويات مقررات الصيدلة والرعاية الصحية ( )PHAR230واملهارات
فضل عن الخربات املعتمدة خالل التدريب
املهنية (ً ،) PHAR240 -341
اإلكلينييك يف مقرر ( .) SPEP -1 PHAR330ويهدف هذا املقرر إىل
إعداد الطلبة بشكل أفضل ليكونوا عىل دراية مبختلف أوضاع ومواقع الرعاية
مستقبل .والهدف املحدد لهذا املقرر هو فهم
ً
الصحية التي قد يعملون فيها
الطلبة لتطوير ،وتنظيم ،ومكونات وخصائص نظم الرعاية الصحية املعارصة.
وسيتم ذلك من خالل استكشاف تفصييل للمتغريات التي يجب مراعاتها عند
تنفيذ الخدمات الصيدلية يف بيئة املستشفى أو البيئة املجتمعية.
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PHAR 470

متطلب /مقرر سابق

علم فسيولوجيا األمراض 3

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

PHAR 381

يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض  )PHAR470( 3رشح عن اإلصابات،
واملسببات و املظاهر اإلكلينيكية الستجابات أجهزة الجسم الداخلية والتي
تعكس تكيف الجسم أثناء املرض .وقد تم دمج هذا املقرر  PHAR 470مع
مقررات علم األدوية والعالج الدوايئ ،ويقدم يف إطار النظام الترشيحي ألجهزة
الجسم املختلفة .كام يغطي كالً من الجهاز املناعي ،والغدد الصامء ،واأليض،
وأمراض الدم ،والجهاز التناسيل .كام سيتم تغطية اآلليات الخلوية األساسية يف
تشكيل الورم وأمراض األورام الشائعة.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 371

PHAR 471

علم فسيولوجيا األمراض 4

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض  )PHAR471( 4رشح عن اإلصابات،
واملسببات و املظاهر اإلكلينيكية الستجابات أجهزة الجسم الداخلية والتي
تعكس تكيف الجسم أثناء املرض .وقد تم دمج هذا املقرر PHAR 471
مع مقررات علم األدوية والعالج الدوايئ ،ويقدم يف إطار النظام الترشيحي
ألجهزة الجسم املختلفة .كام يغطي كالً من اضطرابات الجهاز التناسيل لألنثى
واألمراض املعدية.
PHAR 480

العالج الدوائي 3

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر العالج الدوايئ  )PHAR480( 3هو املقرر الثالث ضمن سلسة من
أربعة مقررات دراسية (،PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380
 )PHAR481تتعامل مع العالجات القامئة عىل األدوية .وقد تم دمج
هذا املقرر مع سلسلة مقررات علم فسيولوجيا األمراض و علم األدوية ،و
يتم تقدميه يف إطار إدارة املرض ألغراض الصحة .وسوف يشمل هذا املقرر
استعراضً ا لعالجات األورام وأمراض الدم ،وجهاز املناعة ،واضطرابات الغدد.
و تتضمن املواضيع التي يتم تغطيتها الوبائيات وأسباب األمراض ،والحاالت
اإلكلينيكية ،والفحوصات والتشخيص ،وأهداف العالج ،والخيارات العالجية،
وخوارزميات العالج ( مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية للمامرسات اإلكلينيكية)،
الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية .وسوف يتعرف الطلبة أيضً ا عىل
القضايا املتعلقة بالتعامل مع املرىض.

PHAR 481

العالج الدوائي 4

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر العالج الدوايئ  )PHAR481( 4هو املقرر الرابع ضمن سلسلة من
أربعة مقررات دراسية (،PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380
 )PHAR481تتعامل مع العالجات القامئة عىل األدوية .وقد تم دمج
هذا املقرر مع سلسلة مقررات علم فسيولوجيا األمراض و علم األدوية ،و
يتم تقدميه يف إطار إدارة املرض ألغراض الصحة .وسوف يشمل هذا املقرر
استعراضً ا لعالجات اضطرابات التوليد ،وأمراض النساء واألمراض املعدية .و
تتضمن املواضيع التي يتم تغطيتها الوبائيات وأسباب األمراض ،والحاالت
اإلكلينيكية ،والفحوصات والتشخيص ،وأهداف العالج ،والخيارات العالجية،
وخوارزميات العالج (مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية للمامرسات اإلكلينيكية)
الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية .وسوف يتعرف الطلبة أيضً ا عىل
القضايا املتعلقة بالتعامل مع املرىض.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 480

PHAR 485

العالج الدوائي في الطفولة و الشيخوخة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يهدف مقرر العالج الدوايئ فيالطفولة و الشيخوخة إىل تعريف طلبة الصيدلة
باالعتبارات العامة التي تتعلق بنوعني هامني من املريض  .ويهدف املقرر إىل
استكامل و توسيع املحتوى الذي تم تقدميه سابقًا يف مقررات أخرى .وتشمل
املوضوعات التي يتم تناولها :القضايا الطبية و املتعلقة باألدوية التي تؤثر
عىل الفئات العمرية الصغرية والكبرية ،مبا يف ذلك الجوانب الدوائية لتطور
األطفال و عملية الشيخوخة .وستتم مناقشة التحديات املتعلقة بتقديم الرعاية
الصيدالنية لهذه املجموعات.

PHAR 490

التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 3
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر التعلم املتكامل املستند عىل الحاالت املرضية )PHAR490( 3
هو املقرر الثالث من ضمن خمس مقررات دراسية (، PHAR390

458

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

 .)PHAR590 ، PHAR491 ، PHAR490 ،PHAR391ويتضمن
هذا املقرر دراسة حاالت مرضية وغريها من األنشطة التي تهدف إىل دمج
املفاهيم العلمية واإلكلينيكية املعتمدة من جميع املقررات يف بيئة التعلم القائم
عىل حل املشكلة .وتزداد درجة تعقيد الدراسة عرب املقررات الدراسية التالية.
ويف هذا املقرر سيكون الرتكيز عىل تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرىض
الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية ،والكىل ،واألمراض الجلدية،
واضطرابات املفاصل والعظام .وسيتم تطبيق املعرفة املعتمدة من املقررات
املتكاملة ،كام ستتم إدارة حالة املريض واملرض يف سياق بيئة الرعاية الصحية.

مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة .ويتناول
املقرر اسرتاتيجيات التصميم لألنواع املختلفة من األبحاث املتعلقة بالرعاية
فضل عن املهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث .باإلضافة إىل ذلك،
الصحيةً ،
سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث واملناظرات الشفهية.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 406

PHAR 506

متطلب /مقرر سابق

مهارات البحث الصيدلي و تقييم و عرض األبحاث
(املهارات األولية)6
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

PHAR 391

6

PHAR 491
مقرر مهارات تقييم و عرض األبحاث للصيدلة  )PHAR506( 6هو
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 4
املقرر السادس واألخري ضمن ست مقررات مصممة لتعريف الطلبة بالجوانب
الساعات الدراسية املعتمدة2 :
التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية و اإلكلينيكية .و يقوم
يعد مقرر التعلم املتكامل املستند عىل الحاالت املرضية  )PHAR491( 4هو محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف مقررات اإلحصاء و
املقرر الرابع من ضمن خمس مقررات دراسية ( ،PHAR391 ، PHAR390تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة و مقررات املهارات األولية
الخمسة السابقة . .ويتطلب هذا املقرر من الطلبة مناقشة ورقة بحثية
 .)PHAR590 ، PHAR491 ، PHAR490ويتضمن هذا املقرر دراسة
واحدة و تقديم ثالثة مقاالت يقومون فيها مبراجعة موضوع مختار يف الصيدلة
حاالت مرضية وغريها من األنشطة التي تهدف إىل دمج املفاهيم العلمية
من املجالت العلمية .ويهدف هذا املقرر إىل تعزيز مهارات الكتابة العلمية
واإلكلينيكية املعتمدة من جميع املقررات يف بيئة التعلم القائم عىل حل
للطلبة،.باإلضافة إىل ذلك ،يتم تطوير مهارات االرشاف و التوجيه للزمالء و
املشكلة .وتزداد درجة تعقيد الدراسة عرب املقررات الدراسية التالية .ويف هذا
مهارات النقد املوضوعي لألبحاث العلمية.
املقرر سيكون الرتكيز عىل تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرىض الذين
يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية ،والكىل ،واألمراض الجلدية،
واضطرابات املفاصل والعظام .وسيتم تطبيق املعرفة املعتمدة من املقررات
متطلب /مقرر سابق
املتكاملة ،كام ستتم إدارة حالة املريض واملرض يف سياق بيئة الرعاية الصحية.
PHAR 505

متطلب /مقرر سابق

PHAR 525

PHAR 490

اقتصاديات الدواء
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

PHAR 505

مهارات البحث الصيدلي وتقييم و عرض األبحاث ل 5
(املهارات األولية)5

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

مقرر مهارات البحث الصيديل وتقييم و عرض األبحاث ،)PHAR506( 5
هو املقرر الخامس ضمن ست مقررات (، PHAR306 ، PHAR305
 )PHAR506 ، PHAR505 ، PHAR406 ، PHAR405مصممة
لتعريف الطلبة بالجوانب التفصيلية لتحسني مهارات تصميم األبحاث املختربية
و اإلكلينيكية .و يقوم محتوي املقرر عيل أساس املحتوى الذي تم تغطيته يف

يقدم مقرر  PHAR525رشح موجز بشأن تخصيص املوارد للقطاع الصحي.
ويحلل “سوق” الرعاية الصحية من حيث الكفاءة واإلنصاف .ثم يذهب الجزء
األكرب من املقرر إىل تعريف اإلقتصاد الدوايئ ،وتقديم الخطوط العريضة لفهم
وتطبيق مفاهيمه عىل مستوى املرىض والسياسات .وهو يقدم تقنيات ،وأدوات،
واسرتاتيجيات مختلفة لتقييم املساهمة االقتصادية للعالجات الدوائية .ويتبع هذا
املقرر بعض محتويات املقررات  PHAR305 ،PHAR231و،PHAR405
بخصوص علم األوبئة الصيدالنية ،ويصف نقاط القوة والضعف يف تصميم
مختلف الدراسات الوبائية ،مبا يف ذلك املفاهيم األساسية وطرق اإلحصاء الحيوي،
مع الرتكيز عىل أهميتها يف املامرسة ويف ابحاث اإلقتصاد الدوايئ .
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PHAR 530

املمارسة املهنية املنظمة 3

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يعد هذا املقرر ( )PHAR530هو الثالث من ضمن ست مقررات
دراسية (،PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 )PHAR533 PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة،
والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني و مقيمني ملستوى تعليم الطلبة.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 430

PHAR 531

املمارسة املهنية املنظمة 4

PHAR 533

املمارسة املهنية املنظمة 6

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يعد هذا املقرر ( )PHAR533هو السادس من ضمن ستة مقررات
دراسية (،PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 )PHAR533 PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة،
والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني و مقيمني ملستوى تعليم الطلبة.
PHAR 535

إدارة الصيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد هذا املقرر ( )PHAR531هو الرابع من ضمن ستة مقررات دراسية
(، PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 .)PHAR533 PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة
 ،والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني ومقيمني ملستوى تعليم الطلبة.

يهدف مقرر إدارة الصيدلة إىل تقديم نظرة عامة شاملة لإلدارة من حيث
املفاهيم والتقنيات للطلبة الذين يدخلون مجاالت العمل يف الصيدلة .وينطوي
هذا املقرر عىل تعزيز اكتساب املعارف واملهارات الالزمة للتفوق يف مجاالت
ريادة األعامل ،وإدارة املوارد ،والعمليات التجارية ،وخدمات القيمة املضافة،
والتسويق ،وإدارة املخاطر .وسوف تستخدم النقاشات الجامعية يف مجال
اإلدارة لتعزيز التعلم ،و تسهيل التواصل والتفكري النقدي ،وحل املشكالت،
وبناء مهارات فريق العمل .ويتابع هذا املقرر بعض محتويات املقرر
 PHAR450الخاص بنظم تقديم الرعاية الصحية فيام يتعلق بإدارة الصيدلية
مع الرتكيز بالتفصيل عىل إدارة املوارد ،وإدارة املخاطر  ،وإدارة خدمات القيمة
املضافة.

PHAR 532

PHAR 545

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

املمارسة املهنية املنظمة 5

الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يعد هذا املقرر ( )PHAR532هو الخامس من ضمن ستة مقررات
دراسية (، PHAR531 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330
 )PHAR533 PHAR532ويزود املقرر الطلبة مبجموعة متنوعة من
الفرص القامئة عىل املامرسة من خالل تطبيق املعرفة واملهارات املعتمدة
أثناء العملية التعليمية الجامعية .وتتوفر هذه الفرص يف بعض املستشفيات
املختارة ،والصيدليات اإلكلينيكية واملجتمعية ،و عدد من األنشطة الخاصة
 ،والتي صممت لتحقيق األهداف التعليمية املرجوة .و كام يقوم الصيادلة
بالعمل كموجهني ،ومدربني و مقيمني ملستوى تعليم الطلبة.

اختياري 3

مقرر صيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعد مقرر الصيدلة االختياري  )PHAR545( 3هو الثالث من ضمن ثالث
مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة والرابعة للصيدلة ..ومقرر
الصيدلة االختياري  )PHAR545( 3يتضمن جزئني يوفران للطلبة فرصة
لتعزيز مهاراتهم البحثية .ويتضمن الجزء األول من هذا املقرر الحضور
واملشاركة يف اللقاء البحثي األسبوعي .أما الجزء الثاين فيوفر فرصة للطلبة
الجراء األبحاث ،حيث يعمل كل طالبني مع عضو هيئة تدريس عىل مرشوع
بحثي محدد .يتمحور الهدف من هذا املقرر حول توفري فرصة للطلبة ملزيد
من الفهم ملوضوعات مختارة يف الصيدلة ولتعزيز مهاراتهم البحثية .تتميز
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األبحاث املختارة بتنوع املجاالت و توافر أهداف و خطوات واضحة و سهلة
التنفيذ .تتم املوافقة املسبقة عىل املشاريع من قبل منسقي املقرر ،والبد أن
يكتمل املرشوع يف غضون فصل درايس واحد ،و أال يحتاج إىل متويل من خارج
جامعة قطر .و تقوم هذه املشاريع بتعزيز فهم الطلبة للموضوعات أو القضايا
التي تناولتها املقررات التعليمية و تعزيز محتوى املناهج الحالية .كام أن
األنشطة التي يقوم بها الطلبة تزودهم بالخربة املبارشة يف إجراء مرشوع بحثي
مبا يف ذلك تصميم قواعد البيانات ،و إدارة البيانات و تحليلها و تفسريها
PHAR 590

التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 5
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يعد مقرر التعلم املتكامل املستند عىل الحاالت  )PHAR590( 5هو
املقرر الخامس واألخري من ضمن خمس مقررات دراسية (، PHAR390
 )PHAR590 ، PHAR491 ، PHAR490 ، PHAR391ويتضمن
هذا املقرر دراسة حاالت مرضية وغريها من األنشطة التي تهدف إىل دمج
املفاهيم العلمية واإلكلينيكية املعتمدة من جميع املقررات يف بيئة التعلم
القائم عىل حل املشكلة ..ويف هذا املقرر سيكون الرتكيز عىل تقديم الرعاية
الصيدالنية الشاملة للمرىض الذين يعانون من أمراض مختلفة  .باإلضافة إىل
ذلك ،سوف يتضمن هذا املقرر بعض املحارضات التعليمية حول موضوعات
مل يتم تناولها يف سلسلة العالج الدوايئ ،وسيتم تطبيق املعرفة املعتمدة من
املقررات املتكاملة ،كام ستتم إدارة حالة املريض واملرض يف سياق بيئة الرعاية
الصحية .مع التأكيد عىل مراعاة األبعاد االجتامعية واالقتصادية إلدارة الدواء.

متطلب /مقرر سابق
PHAR 491
PHIL 100

املنطق والفكر النقدي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التفكري الناقد هو التفكري من خالل معايري يحتكم إليها التفكري السليم.
يهدف علم املنطق إىل صياغة هذه املعايري بطريقة متكن الطالب ،يف حال
تم استخدامها بطريقة صائبة تجنب الوقوع يف األخطاء .سياعد هذا املقرر
الطالب يف ان يتعلم املبادئ األساسية يف املنطق ،كام يدربه عىل طريقة
تطبيق هذه املبادئ يف سياق التفكري يف شتى املسائل .كام ستاعد طرائق
التفكري واملهارات الفكرية التي يتعلمها الطالب يف هذا املقرر عىل أداء كافة
النشاطات الحياتية التي تتطلب استخدام الذهن ،مبا يف ذلك اجتياز املقررات
الجامعية ،خصوصا الفلسفية منها.

PHIL 110

مقدمة في الفلسفة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعطي هذا املقرر ملحة عامة عن مشاكل الفلسفة عرب العصور ،ويعالج
املواضيع التالية :التعاريف املختلفة للفلسفة ومنهجياتها  -تصنيف العلوم -
ملحة تاريخية عن مراحل تطور الفلسفة من العرص اليوناين حتى اآلن ،العالقة
بني العلم والفلسفة  -العالقة بني الدين والفلسفة  -نظرية املعرفة :إمكانيات
املعرفة ومصادرها وطبيعتها  -علم الوجود  :طبيعة الوجود ،املادية والروحانية
 اإلكسيولوجيا :املنطق ودراسة الحقيقة ودراسة األخالق ،وعلم الجاملودراسة معايري الجامل  -ومشكلة الجسد والعقل.
PHIL 200

مقدمة في األخالق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذا املقرر سوف نقوم بدراسة بعض النظريات األخالقية الرئيسية يف تاريخ
الفلسفة ،والنظر يف هذه النظريات عىل ضوء املشاكل األخالقية الحقيقية التي
نواجهها يف الحياة البرشية.

PHIL 210

الفلسفة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقوم هذا املقرر بدراسة املسائل والشخصيات واملدارس الفكرية يف الفلسفة
اإلسالمية الكالسيكية.

متطلب /مقرر سابق
PHIL 100

PHIL 300

املعرفة والواقع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر بعض املسائل املتقدمة يف مجاالت األبستمولوجيا
وامليتافيزيقا التي تناقش الفلسفة الحديثة واملعارصة.

متطلب /مقرر سابق

 PHIL 100و PHIL 110
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PHIL 310

متطلب /مقرر سابق

الفلسفة واحلياة املعاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PHIL 300

PHIL 410

يدرس هذا املقرر األبعاد الفلسفية لبعض القضايا األكرث إلحا ًحا وإثارة للجدل
التي تواجه البرشية يف عامل اليوم.

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

يركز هذا املقرر عىل موضوع فلسفي محدد ،أو مفكر ،أو مدرسة فكرية.
وسوف يتم اإلعالن عن مواضيع الدورة الخاصة بكل فصل درايس ،وسوف
تكون مصممة إلرشاك الطالب يف مجموعة واسعة من املهارات الفلسفية
واملوضوعات ،إضافة اىل املشاكل ذات األهمية الكبرية للظروف الحياتية للطلبة.

PHIL 200

PHIL 320

القيم الشرق آسيوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

 PHIL 100و PHIL 110

يغطي هذا املقرر املوضوعات الرئيسية يف الفلسفات والديانات الرئيسية يف
الرشق األقىص ،مبا يف ذلك الهندوسية ،والبوذية ،والطاوية والكونفوشيوسية.
فضالً عن معالجة بعض الوسائط التي تستخدمها مجتمعات الرشق األقىص
اليوم ملناقشة املشاكل األخالقية العاملية املعارصة.

PHYS 101

الفيزياء العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

يضم املقرر املوضوعات االتية :املتجهات ،والحركة يف خط مستقيم ،والحركة
يف بعدين ،وقوانني نيوتن للحركة وتطبيقاتها ،والشغل والطاقة ،وطاقة الجهد،
وقانون حفظ الطاقة امليكانيكية ،وكمية الحركة الخطية والتصادمات ،وكينمتيكام
وديناميكا الحركة الدورانية لألجسام الجاسئة ،واملرونة ،وميكانيكا املوائع.

 PHIL 100و PHIL 110

PHIL 330

فلسفة التاريخ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يغطي هذا املقرر املسائل الرئيسية املتعلقة بطبيعة وحدود املعرفة التاريخية،
والعالقة بني التاريخ وتخصصات أخرى ،والوجود ،والطبيعة ،وأنواع القوانني
التاريخية .ويتم تناول هذه املعاين يف كتابات ابن خلدون وهيغل ،ماركس،
وغريها.

MATH 101 AND (ENGL 040 OR ENGL C002 OR APIC

400) AND (ENGL 041 OR ENGL R002 OR APRS 100) AND
(ENGL 042 OR ENGL W002 OR APWS 225) OR (ACCUPLACER Integrated Core minimum score of 400 (APIC
400) AND ESL Reading Skills minimum score of 100 (APRS
100) AND ESL Language Use minimum score of 100) OR

متطلب /مقرر سابق

TOEFL 500 OR TOEFL IBT 061 OR TOEFL CBT 173 OR

 PHIL 100و PHIL 110

PHIL 400

فلسفة العلم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سوف يعرف هذا املقرر الطلبة باملشاكل واألفكار الرئيسية يف فلسفة العلوم.

IELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL 111 OR ENGL 250 OR
)ENGL 201 OR ENGL 202

PHYS 102

الفيزياء العامة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو الثاين يف الفيزياء من سلسلة من مقررين يقوم بنائهام النظري
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عىل مبادئ الحسبان ،حيث ييل املقرر  .PHYS 101يزود هذا املقرر الطالب
املتخصصني يف مجاالت الفيزياء والكيمياء والرياضيات باملفاهيم األساسية
للحركة املوجية والحرارة .يتناول املقرر املواضيع اآلتية :الحركة الدورية،
واألمواج امليكانيكية ،و تداخل املوجات ،والصوت ،والحرارة ودرجة الحرارة،
وكمية الحرارة ،وآلية االنتقال الحراري ، ،وخواص املادة الحرارية ،والقانون
األول للديناميكا الحرارية ،والقانون الثاين للديناميكا الحرارية ،وطبيعة وانتشار
الضوء ،وهندسة البرصيات ،واألجهزة البرصية.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 101

PHYS 103

مختبر الفيزياء العامة
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

يغطي هذا املقرر املعميل املفاهيم الفيزيائية األساسية التي متت دراستها يف
مقرري  ،PHYS101و PHYS102وهو مصمم بحيث يدرس بالتزامن
مدخل إىل طرق الفيزياء التجريبية،
ً
مع مقرر  .PHYS102يعترب هذا املقرر
حيث يتم يف هذا املقرر الرتكيز عىل تطوير مهارات الطلبة يف تقنيات معمل
الفيزياء ،ويف تحليل البيانات ويف اعداد التقارير العلمية ملخرجات التجربة
الفيزيائية .خالل املقرر سيتحقق الطالب تجريبياً من املفاهيم النظرية التي
متت دراستها يف مقرري  ،PHYS101و  PHYS102حيث سيقوم بتنفيذ
سلسلة من التجارب يف القياسات ،وكنامتيكام وديناميكا الحركة ،الطاقة الحركية
وطاقة الجهد وقانون حفظ الطاقة امليكانيكية ،والحركة االهتزازية ،والخواص
الحرارية للامدة ،واللزوجة .كام تشمل قامئة التجارب بعض التجارب يف امليكانيكا
الكالسيكية التي يستخدم فيها الحاسوب لحساب الكميات الفيزيائية الديناميكية

متطلب/مقرر متزامن
PHYS 102

PHYS 110

الفيزياء العامة لعلم األحياء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر ليناسب احتياجات الطلبة الذين ينوون التخصص يف
التغذية ،والصيدلة ،والعلوم البيولوجية والبيئية .يستند املقرر يف بناءه النظري
عىل املبادئ املتقدمة يف علم الجرب وعلم املثلثات ويضم بعض املواضيع
املنتقاة من الفيزياء الكالسيكية والفيزياء الحديثة ،مع الرتكيز عىل تطبيقاتها يف
مجاالت تخصص الطالب ، .يضم املقرر املوضوعات االتية :الوصف الكالسييك
للحركة بداللة مفهومي القوة والطاقة ،وحاالت املادة ،واملرونة ومعامل املرونة،

وميكانيكا املوائع ،والخواص الحرارية للامدة ،والكهرباء الساكنة ،والتيار
الكهريب ،وعنارص الدوائر الكهربائية ،والكهرباء وجسم اإلنسان ،والصوت
والضوء ،واألجهزة البرصية ،واإلشعاع والحامية من اإلشعاع.
PHYS 111

الفيزياء العملية لعلم األحياء
الساعات الدراسية املعتمدة1 :

هذا املقرر املعميل املكمل للمقرر النظري  PHYS 110هو مصمم بحيث
يدّرس بالتزامن معه .يغطي هذا املقرر تجريبياً املفاهيم الفيزيائية األساسية
مدخل إىل طرق
ً
التي متت دراستها يف مقرر  .PHYS 110يعترب هذا املقرر
الفيزياء التجريبية ،حيث يتم يف هذا املقرر الرتكيز عىل تطوير مهارات الطلبة
يف تقنيات معمل الفيزياء ،ويف تحليل البيانات ويف اعداد التقارير العلمية
ملخرجات التجربة الفيزيائية .خالل املقرر سيتحقق الطالب تجريبياً من
املفاهيم النظرية التي متت دراستها يف مقرر  PHYS 110حيث سيقوم
بتنفيذ سلسلة من التجارب يف القياسات ،وديناميكا الحركة ،والحركة االهتزازية،
والخواص الحرارية للامدة ،والبرصيات الهندسية ،واللزوجة ،والتحليل الطيفي،
والنشاط اإلشعاعي .كام تشمل قامئة التجارب بعض التجارب يف امليكانيكا
الكالسيكية التي يستخدم فيها الحاسوب لحساب الكميات الفيزيائية للحركة.

متطلب/مقرر متزامن
PHYS 110

PHYS 183

مدخل للفيزياء العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر ليكون مناسباً الحتياجات الطالب املتطلعني لنيل
درجة البكالوريوس للمعلم االبتدايئ تخصص علوم/رياضيات .يهدف املقرر
إلكساب الطالب الخلفية النظرية الرضورية الستيعاب وبشكل مفصل املفاهيم
واملبادئ الفيزيائية التي تظهر يف مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية .يستند
املقرر يف بناءه النظري عىل املبادئ االولية يف علم الجرب وعلم املثلثات ويضم
بعض املواضيع املنتقاة من الفيزياء الكالسيكية والفيزياء الحديثة ،مع الرتكيز
عىل التطبيقات الحياتية للفيزياء .تتضمن مواضيع املقرر ما ييل :القياسات
والوحدات ،الوصف الكالسييك للحركة بداللة مفهومي القوة والطاقة ،ومعامل
املرونة ،والحرارة والخواص الحرارية للامدة ،والكهرباء الساكنة ،والتيار الكهريب،
وعنارص الدوائر الكهربائية ،واملغناطيسية الساكنة ،والتأثري املغناطييس للتيار
الكهريب ،والحث الكهرومغناطييس ،واملواد املغناطيسية ،والحركة املوجية،
والصوت والضوء ،واألدوات البرصية ،والبنية الذرية للامدة ،واإلشعاع والحامية
من اإلشعاع ،بجانب املحارضات النظرية يضم املقرر جزء معميل للتحقق
التجريبي من املبادئ والقوانني التي متت دراستها.
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متطلب/مقرر سابق:

(ENGL 040 OR ENGL C002 OR Total for Integrated Core
400) AND (ENGL 041 OR ENGL R002 OR ESL Reading
Skills 100) AND (ENGL 042 OR ENGL W002 OR APL for

Writing Workshop 225) OR (Total for Integrated Core 400
)AND ESL Reading Skills 100 AND ESL Language Use 100
OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-based
Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR Int Eng
Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR ENGL 004 OR ENGL 111 OR

PHYS 191

ENGL 250 OR ENGL 201 OR ENGL 202

الفيزياء العامة  1-الهندسة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو األول يف الفيزياء من سلسلة من مقررين يقوم بنائهام النظري
عىل مبادئ الحسبان ،وصمام محتواهام إلكساب الطالب املتخصص يف الهندسة
املهارات الفيزيائية األساسية التي يحتاجها يف تخصصه .يعرض هذا املقرر
املفاهيم األساسية ملبادئ امليكانيكا الكالسيكية .يضم املقرر املوضوعات االتية:
املتجهات ،والحركة يف خط مستقيم ،والحركة يف بعدين ،وقوانني نيوتن للحركة
وتطبيقاتها ،والشغل والطاقة ،وطاقة الجهد ،وقانون حفظ الطاقة امليكانيكية،
وكمية الحركة الخطية والتصادمات ،وكينمتيكام وديناميكا الحركة الدورانية
لألجسام الجاسئة ،واملرونة ،وميكانيكا املوائع.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

PHYS 191

PHYS 193

الفيزياء العامة للهندسة 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 .يزود هذا املقرر باملفاهيم األساسية ملبادئ الكهربية واملغناطيسية وتطبيقاتها
يف رشح عمل األجهزة الكهربائية وتفسري العديد من الظواهر الطبيعية .يتناول
املقرر املواضيع اآلتية :الكهرباء الساكنة ،والشحنات الكهربائية ،وقانون كولوم،
واملجال الكهربايئ ،الفيض الكهربايئ وقانون جاوس ،وطاقة الجهد الكهربائية،
واملكثفات والعوازل والطاقة املختزنة يف املكثفات .التيار الكهربايئ ،واملقاومات
وقانون أوم ،والقوة الدافعة الكهربائية ،وتصميم وتحليل دوائر التيار املستمر
وقوانني كريشوف ،واملغناطيسية ،واملجال املغناطييس ،والقوى املغناطيسية،
والفيض املغناطييس ،طرق انتاج املجاالت املغناطيسية وقانون بايوت-سافارت،
وحركة الجسيامت املشحونة يف املجاالت املغناطيسية والكهربية وقانون
لورنتز ،حساب املجال املغناطييس وقانون أمبري ،الحث الكهرومغناطييس
وقانون فاراداي وقانون لينز ،والطاقة املخزونة يف املجال املغناطييس ،معادالت
ماكسويل ،املوجات الكهرومغناطيسية.

متطلب/مقرر سابق

( PHYS 191 OR PHYS 180 OR PHYS 181 OR PHYS
)101) AND ( PHYS 192 OR PHYS 103

PHYS 194

فيزياء عامة عملية للهندسة 2

PHYS 192

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

فيزياء عامة عملية للهندسة 1

الساعات الدراسية املعتمدة1 :

متطلب/مقرر متزامن

يغطي هذا املقرر املعميل املفاهيم الفيزيائية األساسية التي متت دراستها يف
مقرر  191 PHYSوهو مصمم بحيث يدرس بالتزامن معه .يعترب هذا املقرر
مدخل إىل طرق الفيزياء التجريبية ،حيث يتم يف هذا املقرر الرتكيز عىل تطوير
ً
مهارات الطلبة يف تقنيات معمل الفيزياء ،ويف تحليل البيانات ويف اعداد التقارير
العلمية ملخرجات التجربة الفيزيائية .خالل املقرر سيتحقق الطالب تجريبياً من
املفاهيم النظرية التي متت دراستها يف مقرر  191 PHYSحيث سيقوم بتنفيذ
سلسلة من التجارب يف القياسات ،وكنامتيكام وديناميكا الحركة ،الطاقة الحركية
وطاقة الجهد وقانون حفظ الطاقة امليكانيكية ،والحركة االهتزازية ،واللزوجة.
كام تشمل قامئة التجارب بعض التجارب يف امليكانيكا الكالسيكية التي يستخدم
فيها الحاسوب لحساب الكميات الفيزيائية الديناميكية.

يغطي هذا املقرر املعميل املفاهيم الفيزيائية األساسية التي متت دراستها يف
مقرر  193 PHYSوهو مصمم بحيث يدرس بالتزامن معه .يقدم هذا املقرر
القواعد األساسية لطرق الفيزياء التجريبية ،حيث يتم يف هذا املقرر الرتكيز عىل
تطوير مهارات الطلبة يف تقنيات معمل الفيزياء ،ويف تحليل البيانات ويف اعداد
التقارير العلمية ملخرجات التجربة الفيزيائية .خالل املقرر سيتعرف الطالب
عىل مبادئ عمل وطرق تشغيل العديد من أجهزة القياس الكهربية وسيتحقق
تجريبياً من املفاهيم النظرية التي متت دراستها يف مقرر  193 PHYSعن
طريق تنفيذ سلسلة من التجارب يف املجاالت الكهربية الساكنة واملجاالت
املغناطيسية ،وتصميم وتحليل دوائر التيار املستمر واملرتدد.

متطلب/مقرر متزامن

 PHYS 193و  PHYS 192و PHYS 191
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PHYS 201

الطاقة املتجددة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يتضمن هذا املقرر الشحنات الكهربائية واملجال الكهربايئ :القانون وقانون
“جاوس وكولومب” ،والجهد الكهربايئ  -السعة واملادة العازلة  -واملقاومة -
والقوة الدافعة الكهربائية  -ودوائر التيار املبارش .كام يتضمن املجال املغناطييس
واملغناطيسية  -مصادر املجال املغناطييس :القوة بني املوصالت املتوازية -
وقانون امبري وتطبيقاته  -والحث الكهرومغناطييس :قانون فاراداي ،وقانون لينز،
ومعادالت ماكسويل  -الحث  -والتيار املرتدد ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 PHYS 102و PHYS 103

POPL 100

مقدمة في السياسة العامة والتحليل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر جوانب السياسة العامة التالية :صياغة السياسات ،والتحليل
والتقييم واإلدارة وكذلك فهم عملية وضع السياسات من أجل تحليل وتنفيذ
السياسة العامة .من خالل هذا املقرر ،سوف يتمكن الطلبة من تطوير كفاءتهم
يف استخدام أدوات تحليلية هامة لدراسة السياسة العامة ،وسيتعلم الطلبة
كيفية تقييم اآلثار املرتتبة عىل السياسات الخاصة بالكفاءة واإلنصاف ،واستخدام
وسائل البحث األساسية لتفسري وعرض البيانات ذات الصلة باالعتبارات
السياسية .ويتناول املقرر أيضً ا األسس الفكرية ويوفر املهارات ذات الصلة
بتحليل السياسات .ويتعلم الطلبة كيفية تعريف مشاكل السياسة ،وتحديد
األهداف ،وتصميم سياسات بديلة ،ومنهجية تقييم املبادالت وتقديم التوصيات.

POPL 200

التطور األخالقي للسياسة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الخالفات األخالقية الكربى يف الحياة العامة ،ويساعد الطلبة
عىل تطوير املهارات املطلوبة للتفكري والكتابة عن االعتبارات األخالقية التي
يجب أن تشكل املؤسسات العامة ،وتوجه السلطات العامة ،وتقوم باإلبالغ عن
أحكام الجمهور.

POPL 210

التخطيط ملواجهة الكوارث وأساسيات إدارة األزمات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يركز مقرر التخطيط للكوارث عىل فهم أفضل املامرسات املبنية عىل األدلة

لعمليات الكوارث وكيفية مواجهة الكوارث ،وهو يركز عىل الدور الذي تلعبه
القيادة يف توجيه عمليات وسياسات الكوارث عرب جميع مراحل دورة حياة الكارثة
بد ًءا من التأهب لالستجابة ،إىل الحد من املخاطر يف املستقبل .وتشمل املواضيع
التي يغطيها املقرر النظريات التنظيمية إلدارة الكوارث ،وإدارة سلسلة خدمات
العرض /اللوجستيات ،وأطر القرارات التحليلية ،واألساليب واملناهج والقضايا
املتعلقة بحامية املستفيدين واملوظفني ،وحشد التأييد يف مواقع إدارة األزمات.
وتركز األهداف التعليمية عىل تطوير الكفاءات الطالبية يف هذه املجاالت.
POPL 221

قضايا الطاقة الدولية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتطلب النمو االقتصادي االستخدام املتزايد للطاقة ،والرشق األوسط يلعب دو ًرا
حيويًا كمصدر للمواد الهيدروكربونية إىل بقية العامل .وسوف يتناول املقرر:
 )1سيناريوهات الطلب والعرض عىل الطاقة العاملية ودور الرشق األوسط؛ )2
وأداء سوق النفط العاملية والدور املحتمل للدول الرئيسية املصدرة للنفط)3 ،
لعنة املوارد ،والتنويع االقتصادي ،وتجربة دول الخليج ؛  )4النفط ،واملساءلة،
والرصاعات ؛  )5سوق الغاز العاملية ودور قطر ،و )6االستخدام الرشيد للطاقة،
ومصادر الطاقة املتجددة ،والطاقة النووية.
POPL 228

مقدمة في قانون الطاقة والسياسة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سيتناول هذا املقرر األنواع الرئيسية للتنظيم والرقابة يف السوق التي تنطبق
عىل أنظمة الطاقة ،وسوف تشمل املوضوعات التي يتم تناولها استخراج
النفط والغاز ؛ وتحديد املواقع وتنظيم البنى التحتية؛ والتشغيل والسيطرة
عىل السوق الدولية للنفط الخام واملنتجات ،واملبادئ األساسية لتنظيم
املعدالت واملرافق العامة ،واإلصالح التنظيمي يف مجال الكهرباء والغاز ،وقضايا
أخرى مثل استثامرات الطاقة النووية؛ واللوائح البيئية الرئيسية التي تنطبق
عىل قطاع الطاقة واآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ ،والطاقة املتجددة لقطاع
الطاقة الكهربائية .وسيكون معظم املقرر تطبيقي  ،ولكن سيتم إيالء اهتامم
للنظريات الرئيسية لفشل السوق ،وكذلك نظريات االقتصاد السيايس التي
ترشح متى وملاذا ،وكيف ميكن للحكومات تنظيم نظم الطاقة ،وكذلك كيفية
تتشابك قضايا الطاقة بشكل متعمق داخل السياقات االجتامعية والبيئية.

POPL 229

التمويل العام
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مقدمة عن التحليل االقتصادي لقضايا السياسة العامة،
ويتعامل املقرر مع نظرية االقتصاد الجزيئ ،ويستخدم األدوات التحليلية
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ويطبقها عىل دراسات الحالة للسياسات الرئيسية لإلنفاق ،وفرض الرضائب
واألنشطة التمويلية للحكومة .ويتم الرتكيز عىل التطورات الجديدة يف االقتصاد
العام مثل االقتصاد العام السلويك واالبتكارات السياسية.

مهارات االتصال واسرتاتيجيات املشاركة يف العملية السياسية من خالل الجمع
بني الكتابة وواجبات العرض الشفهي .وسيتم استكشاف املوضوعات من خالل
القراءة ومناقشة كل من الدراسات األكادميية ودراسات الحالة.

متطلب /مقرر سابق

POPL 242

القانون والسیاسة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

MATH 119

POPL 230

تتناول هذه املادة النظم القانونية وسياسة العدالة الجنائية .وينصب الرتكيز
عىل دراسة وسائل اإلعالم والقوى السياسية التي تحدد مدى تجاوب العدالة
الجنائية ومبادرات السياسة العامة .ويف السياق النظري ،يجري بحث أثر العرق
والطبقة واالقتصاد ونوع الجنس عىل تطوير العدالة الجنائية والنظم القانونية
والسياسة العامة.

حتليل سياسات تغير املناخ
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يحلل هذا املقرر خيارات السياسة الحالية لتخفيف والتكيف مع تغري املناخ
عىل املدى الطويل ،وسوف يدرس املقرر نهج السياسات املختلفة مبا يف ذلك
النهج التنظيمي والنهج القائم عىل السوق ،وستتم دراسة مناذج مختلفة
لتصميم نظم للحد األقىص للتجارة ،مبا يف ذلك التجربة األوروبية والربامج
خاصا ألساليب
اإلقليمية يف الواليات املتحدة االمريكية .وسيوىل املقرر اهتام ًما ً
تحديد األسعار األولية ،وسريكز املقرر يف املقام األول عىل سياسات إدارة
فضل عن
الكربون عىل املستوى الوطني ،كام سيتم تضمني االتفاقات الدوليةً ،
اعتبارات اإلنصاف عىل املستوى العاملي.

POPL 245

مقدمة في نظرية وممارسة التخطيط العمراني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ضمن هذا املقرر ،سيتم تخصيص التحليل واملناقشة لنامذج التخطيط ،وقرارات
التخطيط ،وأدوار التخطيط البديلة .وسوف يركز الطلبة عىل التخطيط الشامل
واالسرتاتيجي ،واملشاركة املجتمعية ،ومفاهيم التمدن الجديدة ،والتخطيط عىل
املستويات املحلية ،واإلقليمية وعىل مستوى الدولة.

POPL 232

الطاقة واالقتصاد البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

POPL 285

دراسات تقييم األثر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حاليًا هناك حاجة ماسة لوضع سياسات للجودة العالية يف اقتصاديات إنتاج
واستهالك الطاقة والبيئة ،وقادة الحكومات الذين يعملون يف هذه املجاالت
هم يف حاجة إىل بيانات علمية التخاذ قرارات مستنرية ،وخاصة من الناحية
االقتصادية .والهدف من هذا املقرر هو تحسني املعرفة بشأن قضايا محددة يف
مجال الطاقة العاملية والبيئة من منظور اقتصادي لتحسني املعلومات املتاحة
لصانعي القرار يف هذا املجال.

سيقوم هذا املقرر باستكشاف العنارص األساسية والتقنيات التحليلية
املستخدمة يف تقييم األثر من منظور التخطيط الحرضي ،وسيتم التحقيق يف
كيف أن تطبيق تقييم أثر التخطيط الحرضي يؤثر عىل نتائج املرشوع .وسيتم
تعريف الطلبة مبتطلبات القوانني وكذلك املنهجيات القياسية إلجراء التقييامت.
وسيتم استخدام دراسات الحالة لتوضيح تأثري تقييم األثر عىل تصميم وتنفيذ
املشاريع أو اإلجراءات الحكومية ،وسوف تعطي املهام التطبيقية للطلبة تعريفًا
بأساليب املامرسة والتقنيات التحليلية املستخدمة يف تقييم األثر.

POPL 241

تطوير وحتليل السياسات اجملتمعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أول ،يتناول األجزاء
يتضمن هذا املقرر هدفني من أهداف التعلم األساسيةً ،
املتغرية من العملية السياسية عىل مستوى املجتمع املحيل ،مبا يف ذلك الجهات
الفاعلة الرئيسية واملؤسسات املعنية يف كل مرحلة من مراحل عملية صنع
فضل عن النظريات واملفاهيم األساسية لفهم هذه املراحل ،والتي
السياساتً ،
تشمل :وضع جدول األعامل ،وصياغة السياسات ،واعتامد السياسات ،وتنفيذها.
ثانيًا ،سوف يوفر هذا املقرر األدوات الالزمة للطلبة للنجاح يف التفاوض يف
عملية وضع السياسات ،وعىل وجه الخصوص ،سوف يساعد الطلبة عىل تطوير

POPL 300

املبادئ واألدوات لصنع القرارات السياسية القائمة على
األدلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة بتقييم الربامج االجتامعية التخاذ القرارات املستندة
إىل السياسة ،ويتم الرتكيز عىل املبادئ لتطوير تقييامت األثر ،وتقييم مدى
تنفيذ الربنامج كام هو مخطط له ،ونوعية خدمات الربنامج ،والعالقة بني قواعد
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عمليات الربنامج ،وتصميم التقييم ،والتحديات األخالقية املحتملة؛ ودراسة
الفوائد وتكاليف التغيريات ،وتأثري التقييامت يف السياسات العامة.
POPL 320

إدارة مخاطر الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

لتاريخ االستجابات الدولية لتغري املناخ ،ويسلط الضوء عىل املفاوضات -ما تم
االتفاق عليه ،وما هو متميز ،ثم يتناول الجهود املبذولة إلدماج تغري املناخ
يف مختلف املؤسسات الدولية .ويتضمن املقرر دراسة كيف أنه من املرجح
أن يؤثر تغري املناخ عىل قدرة البلدان عىل الوفاء بالتزاماتها الدولية مبوجب
اتفاقات أخرى .ويدرس املقرر كذلك دور مجموعة من املنظامت الدولية بصدد
هذا الشأن مثل منظمة التجارة العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،
ومجلس األمن لألمم املتحدة ،واملفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم
املتحدة.

يوفر هذا املقرر ملحة عامة عن القضايا الرئيسية املتعلقة بإدارة مخاطر الطاقة،
وبعض املواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها هي :إدارة املخاطر والتسعري
املرتبط بظروف السوق املتغرية والتحرر من القيود ،وأدوات إدارة التقلبات ،مبا
يف ذلك العقود اآلجلة والخيارات املتاحة إلدارة مخاطر الطاقة ،وإدارة املخاطر
البيئية ،ومتويل املخاطر لقطاع الطاقة.

POPL 230

متطلب /مقرر سابق

POPL 335

POPL 228

العلوم والتكنولوجيا والسياسة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

POPL 321

الطاقة :العلوم والتكنولوجيا واستخدام اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

يتناول هذا املقرر التكنولوجيات التي يستخدمها البرش يف تخصيص الطاقة
املناسبة لالستخدامات الصناعية واملجتمعية ،ويشمل املقرر أيضً ا الفيزياء
واالقتصاد الناتج عن نظام الطاقة البرشية؛ ومصادر الوقود والعالقة مع
تدفقات الطاقة يف نظام األرض ،والنمذجة واملحاكاة إلنتاج الطاقة واستخدامها.
والهدف هو توفري األساس التقني للطلبة الراغبني يف شغل وظائف يف قطاع
الطاقة أو يف سياسة الطاقة.

يتناول هذا املقرر مقدمة لعدة جوانب السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا
مبا يف ذلك( :أ) األمن االلكرتوين ،السياسة النووية واألخالق البيولوجية( ،ب)
متويل املؤسسات والتأثري عىل السياسات العلمية ،و(ج ) بعض األسس العلمية
التي تؤثر عىل السياسة .ويوفر املقرر إطا ًرا ملناقشة األسس والتحديات والقيود
املفروضة عىل السياسات التي تشجع وتوجه البحث العلمي وتطبيقاته.

POPL 340

السلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات اخلدمة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي املقرر املواضيع التالية :الهيكل التنظيمي والبريوقراطية ،وقضايا
POPL 325
وعمليات اإلدارة ،وعلم النفس اإلداري ،وإدارة التنوع ،والقيادة ،والتخطيط
القانون واألمن الدولي
االسرتاتيجي ،والعالقات املشرتكة بني املنظامت ،والقانون اإلداري ،وإدارة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
املوارد البرشية وعالقات العمل وإدارة شؤون املوظفني ،وقياس األداء ،وتقييم
يتناول هذا املقرر دراسة املبادئ األساسية يف القانون الدويل وتطبيقاتها عىل
الربامج ،وإدارة املعلومات وأخالقيات الخدمة العامة .ويتناول كل قسم من
التحديات األمنية الدولية املعارصة ،وسيتم تفحص دور الدول والجهات الفاعلة ،املقرر جان ًبا مختلفًا من جوانب السياسة العامة أو اإلدارة العامة للتأكيد
وكيف أنها تعمل ضمن القانون الدويل يف ردودها عىل التهديدات األمنية
عىل أهمية هذه املواضيع ،ويتم تحقيق أهداف املقرر من خالل استخدام
العاملية من خالل نهج دراسة الحالة مثل استخدام القوة العسكرية ،وحقوق
دراسات الحالة ،وتطبيقات املحاكاة ،والتطبيقات العملية التي تكمل القراءات
اإلنسان ،واإلرهاب ،والتهديدات البيئية ،واالتجار باملخدرات.
واملناقشاتالصفية .
POPL 330

السياسات الدولية لتغير املناخ البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل األطر الدولية للتصدي لتغري املناخ ،ويشمل استعراضً ا

POPL 345

التنوع وتنمية اجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

نظ ًرا للتحديات املتمثلة يف تلبية احتياجات املجتمعات املتنوعة ،يجب عىل
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POPL 387

املدراء يف الحكومات املحلية تطوير وسائل مبتكرة ومنخفضة التكلفة لتقديم
الخدمات العامة .ويركز هذا املقرر عىل موضوعات مثل النمو االقتصادي
والرفاه الشخيص ،وعدم املساواة االقتصادية ،والفقر ،وتخصيص املوارد داخل
األرسة وعدم املساواة يف النوع االجتامعي؛ والتغري السكاين ،وأسواق االئتامن
والتمويل األصغر؛ وأسواق العمل والسياسات التجارية.

احلفاظ على الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر دراسة لكيفية توفري الحكومات إلمدادات الطاقة النظيفة
اآلمنة بيئيًا ،باإلضافة إىل ذلك ،يتم تفحصها من خالل منظور االستدامة ،وكيف
ميكن استخدامها بكفاءة أكرب ،وسيقوم الطلبة بدراسة مختلف مصادر الطاقة
املتجددة.

متطلب /مقرر سابق
POPL 242

POPL 392

POPL 350

التعافي من الكوارث والتخطيط
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

اإلسكان وتنمية اجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تحليل مكثفًا لقضايا السياسة العامة الرئيسية واملشاكل
يقدم هذا املقرر ً
املنهجية التي واجهتها يف اإلنتاج ،واملالية ،وقطاعات االستهالك يف تصميم برامج
اإلسكان عىل املستويني الوطني واإلقليمي ،واملحيل .ويساعد املقرر الطلبة
عىل تطوير املهارات التحليلية املختلفة يف تقييم عمليات صنع السياسات
ووضع االسرتاتيجيات املناسبة لتنفيذ برامج اإلسكان من منظور إدارة النمو
الحرضي .أيضً ا سوف يدرس الطلبة ويقيّمون قضايا اإلسكان الحالية يف سياق
التحرض الرسيع ،مع الرتكيز عىل :املوقع السكني ،التمويل السكني ،وحركة
األرسة ،وكثافة االسكان ،وأنواع التصميم ،وسياسات اإلسكان العامة ،والجوانب
االجتامعية واالقتصادية والسياسية إلسكان األقليات.
POPL 353

النقل والتنمية املوجهة العابرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل دمج ثالثة عنارص و كيفية استخدامها  :األرايض ،والنقل،
والتخطيط البيئي ،وتقوم القراءات التي يحتويها املقرر بتزويد الطلبة
بنظرة شاملة عن القوى االقتصادية ،واالجتامعية والتنظيمية التي تؤثر عىل
إستثامرات استخدام األرايض والنقل يف املناطق الحرضية .ونظ ًرا ألن القضايا
البيئية اإلقليمية والعاملية بدأت تؤثر عىل التخطيط بعيد املدى للمناطق
الحرضية يف جميع أنحاء العامل ،سوف يتناول املقرر دور النقل وتكنولوجيات
االتصاالت السلكية والالسلكية الناشئة يف تطوير منوذج مستدام للنمو الحرضي.
وسيتم تركيز االهتامم بشكل خاص عىل اآلثار املرتتبة عىل تلوث الهواء يف
املناطق الحرضية ،ونوعية املياه ومدى توافرها ،وتغري املناخ الستخدام األرايض
اإلقليمية وتخطيط النقل.

متطلب /مقرر سابق
POPL 245

يتناول هذا املقرر سياسات إعادة اإلعامر يف املناطق والبلدان أو املناطق التي
شهدت أزمات أو كوارث ،ويدرس املقرر أيضً ا مناطق إعادة اإلعامر التي تتسم
باإلدارة والبنية التحتية الضعيفة ،ويتم تطبيق املقرر من خالل نهج دراسة
الحالة.
POPL 400

القيادة العامة وسياسات التنمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األطر األخالقية ،والقانونية والتشغيلية للقيادة العامة
املسؤولة والفعالة .وسيقوم الطلبة مبراجعة األدبيات ذات الصلة بالتاريخ
والسياسة والنظرية التنظيمية ،وإدارة املوارد البرشية؛ وسيقومون مبناقشة
القضايا الرئيسية للسياسة العامة ،وتقييم عمليات صنع القرار التي يجسدها
القادة .سوف ينظر الطلبة أيضً ا يف قضايا أساسية تتعلق بالقيادة ،مثل :ما الذي
يفعله القادة عىل أرض الواقع؟ ما هي أنواع الصفات الهامة للقيادة الناجحة؟
كيف يؤثر األتباع عىل سلوك القادة؟ وما هو تأثري مامرسة السلطة عىل
الشخصية؟ ويستند املقرر إىل النظرية السياسية الكالسيكية ،وادبيات القيادة ،
ودراسات الحالة لعملية صنع القرار.
POPL 420

الطاقة واألمن العاملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يساعد هذا املقرر الطلبة للبحث الدقيق يف التهديدات الرئيسية لألمن الدويل
والوطني ذات الصلة بسياسات القرن  21والقوى التي من شأنها مواجهة تلك
التهديدات ،وسوف تشمل موضوعات الدراسة اإلرهاب؛ وانتشار أسلحة الدمار
الشامل؛ والتحوالت الرسيعة يف التوزيعات اإلقليمية والعاملية للقوى؛ والتمرد
والحرب األهلية ،وعدم االستقرار السيايس اإلقليمي؛ وتكوين القوة العسكرية،
والعالقات املدنية العسكرية ،واالبتكارات الجديدة يف التكنولوجيات العسكرية.
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املدن والتجمعات اإلقليمية ،واآلثار املرتتبة عىل إنتاجية العامل أو الخدمات
الحرضية ،واالزدحام .وسيقوم الطلبة مبناقشة املشاكل املتعلقة بقياس هذه
فضل عن التصميامت األمثل للسياسات
الخصائص الحرضية ،ومنهجيات تطبيقهاً ،
الحرضية ،وسوف يدرس الطلبة أيضً ا النظرية االقتصادية مصحوبة باألدلة عىل
فضل عن السياسات التي ميكن أن تعزز الحياة الحرضية،
البنية الداخلية للمدنً ،
وأخ ًريا ،سيتم تحليل الدور الذي تلعبه املدن يف التنمية االقتصادية اإلجاملية.

متطلب /مقرر سابق
POPL 221

POPL 431

مقاربات السياسة االقتصادية لالستدامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

POPL 452

يحلل هذا املقرر خيارات السياسات الحالية لتناول التنمية املستدامة من
منظور اقتصادي ،ويتمحور املقرر حول فهم اثنني من البدائل الرئيسية لسياسة
بيئية شاملة تستند للسوق ،وهام :الحد األقىص وتجارة ورضائب الكربون.
وستتم مقارنة هذه السياسات مع بعضها البعض ومع النهج التنظيمية،
ومختلف التفاصيل الالزمة لتنفيذ هذا النظام .وسوف يتم أيضً ا تحليل
السياسات القامئة يف النقل ،والزراعة ،وقطاعات الطاقة.

التخطيط والتنمية العمرانية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

العاملون يف التخطيط يقومون بتحديد وتحليل وحل املشاكل الحرضية عىل
عدة مستويات مختلفة ،وترشك عملية التخطيط الرشكات واملجتمعات املحلية
ومجموعات املواطنني واملسؤولني يف تحديد وتنظيم والفهم األفضل للبيئات
املادية والطبيعية واالجتامعية ،ويساعد التخطيط الحرضي اإلدارة العامة عىل
اتخاذ قرارات أفضل حول املشاكل املتعلقة مبا ييل :استخدام األرايض ،والنقل،
واإلسكان ،والتنمية االقتصادية ،وتصميم املجتمعات املحلية.

POPL 432

تخطيط االستدامة وحماية املوارد الثقافية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يربط هذا املقرر بني املناقشات النظرية حول االستدامة وحامية املوارد الثقافية متطلب /مقرر سابق
POPL 353

مع األبعاد العملية لصياغة السياسات البيئية وتطبيقها ،ويعترب نظام التخطيط
هو النقطة املرجعية ألنه يوفر واحدة من اآلليات األكرث تطو ًرا لتنظيم التغري
البيئي ،ويكتسب الطلبة نظرة متعمقة حول تعريف املشكلة وتطبيق الحلول
الرائدة لتلك املشاكل من قبل رجال األعامل ،والحكومة ،والهيئات التنظيمية.

POPL 470

أسس االتصال للقادة في السياسة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

يوفر هذا املقرر ملحة عامة عن النظريات الشاملة ،واملفاهيم الرئيسية،
واسرتاتيجيات تطبيق أساليب البحث ونظريات االتصال والتفاعل بني القادة
يف السياسة العامة ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع ،واملواطنني األفراد .وهو يغطي:
 )1كل من نظريات اإلعالم الكالسيكية والنهج الجديدة فيام يتصل بالوسائط
اإلعالمية املتعددة والتواصل عرب اإلنرتنت؛  )2العملية ،واآلثار املرتتبة عىل
وسائل اإلعالم واالتصال ،والصناعات ذات الصلة؛  )3مختلف مناهج البحث يف
اإلعالم ،االتصاالت الشخصية والتنظيمية والثقافات؛ و )4العالقة املتبادلة بني
االتصال ووسائل اإلعالم واملجتمع.

POPL 230

POPL 439

تقييم األثر البيئي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يسعى هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل تقييم األثر البيئي ،وسيوىل اهتام ًما
خاصا للمفاهيم املستخدمة لتوضيح كيفية تفسري القوانني واللوائح ذات الصلة
ً
يف هذا الصدد .وسوف يتبنى املقرر نهج دراسة الحالة ،وسوف يقدم للطلبة
أسس تقييم األثر البيئي.

متطلب /مقرر سابق
POPL 340

POPL 450

POPL 485

االقتصاد احلضري واإلقليمي
السياسة العامة واقتصاد املعرفة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يتناول مقرر االقتصاد الحرضي دراسة املدن واألنشطة االقتصادية فيها ،ومحددات الساعات الدراسية املعتمدة3 :
تلك األنشطة .ويدرس هذا املقرر القوى االقتصادية الرئيسية التي تؤدي إىل ظهور

يتناول هذا املقرر مقدمة التحليل االقتصادي لقضايا السياسة العامة ،ويتعامل

469

مع نظرية االقتصاد الجزيئ ،واستخدام األدوات التحليلية يف تطبيقها عىل
دراسات الحاالت السياسات الرئيسية لإلنفاق ،وفرض الرضائب واألنشطة
التمويلية للحكومة .ويتم الرتكيز عىل التطورات الجديدة يف االقتصاد العام مثل
االقتصاد العام السلويك.
POPL 486

PSYC 201

مدخل الى علم النفس
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الطاقة البديلة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعنى هذا املقرر بالدراسة العلمية لسلوك الكائن الحي ويهدف إىل اطالع
الطلبة عىل تاريخ ،نظريات ،وتطبيقات علم النفس ومجاالته املتعددة كذلك
املناهج العلمية التي تفرس السلوك .يقدم هذا املقرر عدد من املوضوعات التي
تشمل مناهج البحث واالحصاء يف علم النفس ،األسس البيولوجية للسلوك،
التعلم ،الذاكرة ،االحساس واإلدراك ،الشخصية ،االتجاهات ،السلوكيات السوية
والالسوية .يشكل هذا املقرر كمدخل الخطوة األساس يف سبيل التخصص يف
مجال علم النفس.

سوف يتعرف الطلبة يف هذا املقرر عىل األطر النظرية الرئيسية لفهم كيفية
تصميم املجتمعات وتنفيذ سياسات الطاقة البديلة ،وسوف يوضح املقرر أيضً ا
كيف تستجيب صناعة الطاقة ملصادر الطاقة البديلة يف مصفوفة إمدادات
الطاقة ،وسيتم توضيح هذه القضايا من خالل دراسات الحالة.
POPL 488

تخطيط وحتليل السياسات العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PSYC 203

علم نفس الصحة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يحلل هذا املقرر قضايا السياسة والتخطيط من خالل نظرية االقتصاد الجزيئ
واألساليب اإلحصائية ،وسيتم تطبيق النامذج التحليلية بإستخدام البيانات،
وسوف يشمل هذا املقرر تقييم وتحليل فشل السوق ،وعمليات االستقراء
والتنبؤ البسيطة ،وتفسري البيانات باإلضافة إىل فهرسة وتحليل املخاطر بسيطة
االحتياجات ،ويتم تطبيق هذه املفاهيم عىل دراسات الحالة التي تنطوي عىل
مسائل السياسة العامة والتخطيط الحرضي واإلقليمي.

يتناول هذا املقرر النظريات املختلفة والنامذج والبحوث ،ويستعرض العوامل
البيولوجية والسلوكية واالجتامعية التي تؤثر عىل الصحة.

متطلب /مقرر سابق
PSYC 201

POPL 490

تدريب ميداني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PSYC 206

مقدمة في علم النفس االجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يف هذا املقرر سيكون لدى الطلبة فرص مستمرة للتطبيق العميل ،واكتساب
املهارات املهنية من خالل التدريب املطلوب ،والذي سيوفر اتصال مبارش من
خالل العمل يف الحكومة ،واملؤسسات متعددة الجنسيات ،أو املنظامت غري
الحكومية.

علم النفس االجتامعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تؤثر يف أفكار،
ومشاعر ،وسلوكيات الناس من خالل وجود إحساس حقيقي أو متوهم من
الناس املحيطني بهم ،ويركز هذا املقرر عىل ثالث فئات رئيسية هي( :أ)
التفكري يف الذات واآلخرين( ،ب) تقييم األشخاص والعالقات ،و(ج) التفاعل مع
األشخاص اآلخرين والتفكري يف الذات .وتقييم األشخاص والعالقات ينطوي عىل
املواقف ،وتغري املواقف والتحيز ،والجذب بني األشخاص ،وقوة الشخصية.

POPL 499

مشروع تخرج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الستكشاف إهتامماتهم يف نطاق مسارهم املهني املستقبيل ،ومن خالل كتابة
بحث ،يرشح الطلبة تجربتهم مع التصميم ،والتنفيذ ،والتحليل ،وعرض األفكار
ضمن املوقع الوظيفي التي اختارها كل منهم.

يسمح هذا املقرر للطلبة بالتعرف عىل املسار الوظيفي الذي يهمهم ،وإعداد
تقرير مبتكر يساهم بأفكار يف مجال العمل املستقبيل  ،كام هو الحال يف
القطاع غري الربحي والحكومي  ،ويوفر هذا املقرر فرصة الخربة العملية للطلبة

متطلب /مقرر سابق
PSYC 201
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PSYC 221

النفسية واألمراض السلوكية.

تصميم البحوث واإلحصاء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
PSYC 300

تم تصميم هذا هذه الدورة املقرر ملساعدة الطلبة عىل فهم ماهية البحث،
وكيف يتم إجراؤه ،وأهميته يف التخصصات األكادميية ،ويغطي هذا املقرر
اإلحصاء الوصفي والتفضييل ،ويعلم الطلبة مختلف اإلجراءات اإلحصائية وكيفية
تطبيقها عىل بحوث يف علم النفس ،وسيقوم الطلبة باالستفادة من برنامج SPSS
“برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية” يف التحليل اإلحصايئ الخاص بهم..

PSYC 304

متطلب /مقرر سابق

يتناول هذا املقرر دراسة نظرية والبحوث املتعلقة باالنتباه ،والذاكرة ،واللغة،
واإلدراك ،والتفكري ،وحل املشكالت ،واتخاذ القرارات.

PSYC 300

متطلب /مقرر سابق

علم النفس املعرفي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PSYC 201

PSYC 206

علم نفس الشخصية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يستعرض هذا املقرر النظريات الكربى املعارصة والكالسيكية لدراسة الشخصية،
وسوف يتعلم الطلبة مختلف املفاهيم والعالقات داخل كل نظرية ،ويتم
الرتكيز عىل فهم كيفية تأثري الشخصية عىل الجوانب السلوكية .إضافة اىل ذلك
سوف يتعلم الطالب الطرق املختلفة لقياس الشخصية .

متطلب /مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 301

علم نفس النمو
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PSYC 306

العاطفة والدافعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يستعرض هذا املقرر نتائج البحوث والنظريات يف مجال الدافع والعاطفة ،ويتم
تناول دراسات عن الحيوان واإلنسان ومدى التفاعل بني الدافع والعاطفة مع
الرتكيز عىل األسس النفسية .والتعرض بالدراسة والتحليل لنامذج من الدراسات
النفسية التي تتناول العواطف والدافعية

متطلب /مقرر سابق
PSYC 206

يقدم هذا املقرر ملحة عامة عن علم النفس وعالقته بتطور حياة اإلنسان مدى
الحياة مبا يف ذلك الجوانب الفكرية ،واالجتامعية والجوانب العاطفية للفرد العادي،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل النمو النفيس خالل مرحلة الطفولة واملراهقة.

PSYC 400

متطلب /مقرر سابق

يوفر هذا املقرر املبادئ األساسية للعالج السلويك املعريف باعتباره منوذ ًجا ها ًما
للتدخل العالجي ،ويسمح املقرر للطلبة مبراجعة وتطبيق الجوانب األساسية
من العالج املعريف و تدريب الطالب عيل كيفية تطبيق مبادئ العالج السلويك
املعريف بشكل عميل مع حاالت واقعية او محاكاه.

PSYC 201

PSYC 303

علم االضطرابات النفسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر دراسة متعمقة للتصنيفات ،واألعراض ،ومسببات االضطرابات

مبادئ العالج السلوكي املعرفي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
PSYC 304
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PSYC 401

مهارات املساعدة النفسية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل مهارات الدعم األساسية املستخدمة من قبل
العاملني يف مجال الصحة النفسية ،ويستكشف مناذج معتمدة تجريبيًا لعملية
املساعدة والتغيري ،ويتم منح الطلبة فرص لتطبيق املهارات املعتمدة بشكل
واقعي.

متطلب /مقرر سابق
 PSYC 303و

PSYC 304

PSYC 402

املشورة طويلة األجل
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الطلبة يف املواقع امليدانية باملشاركة يف األنشطة املهنية واألحداث التي
تساعدهم عىل تطوير املهارات األساسية ملامرسة علم النفس .يتم اعداد
وتوجيه التدريب العميل وتنسيقه ومتابعته تربوياً لجميع الطلبة .وفيه يتم
تصميم فرص تعلم منظمة وممنطقة تسمح للطلبة مبقارنة خربات املامرسة،
ودمج املعرفة املعتمدة يف الفصول الدراسية ،وتوسيع املعرفة لخارج نطاق
التدريب امليداين .ويتم التسجيل والبدء يف التدريب العميل بالتزامن مع
دراسة مقررات علم النفس األخرى.

متطلب /مقرر سابق

 PSYC 221و PSYC 400و PSYC 401و PSYC 403وPSYC 406

PSYC 406

مشروع تخرج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يغطي هذا املقرر اسرتاتيجيات املشورة والنصح لتعزيز التنمية البرشية،
واالسرتاتيجيات التي تقوم عىل النتائج الرئيسية للنظريات وبحوث النمو
الخاصة بالطفولة إىل مرحلة الشيخوخة.

يهدف هذا املقرر اىل اتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم وتقنياتهم عىل
التحديات النفسية اليومية التي تواجه العمالء يف العامل الواقعيو اكتسابهم
الخربات امليدانية من املهنييني يف املجتمع املحيط بهم من اختصاصيني وعلامء
نفس اكلينيكني واختصاصيني مدرسيني ومرشدين نفسيني

متطلب /مقرر سابق
PSYC 401

متطلب /مقرر سابق

 PSYC 221و PSYC 400و PSYC 401و PSYC 403وPSYC 405

PSYC 403

PSYC 410

علم النفس الفسيولوجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دراسة علم الترشيح وعلم وظائف األعضاء الخاصة بالعديد
من األنظمة الفسيولوجية ،والعالقات بني السلوك وعلم وظائف األعضاء،
وأهمية الفروق الفردية يف ردود الفعل الفسيولوجية

متطلب /مقرر سابق
PSYC 301

PSYC 405

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة6 :

التدريب امليداين عىل مدار  250ساعة من التدريب العميل لبناء الكفاءات
واملهارات للطلبة من خالل التدريب األكادميي يف علم النفس .ويقوم فيه

علم النفس االجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

علم النفس االجتامعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تتأثري فيها أفكار
ومشاعر وسلوكيات األشخاص من خالل مشاعر حقيقية أو متوهمة لألشخاص
اآلخرين .ويغطي هذه املقرر مواضيع مختلفة ،مثل طرق البحث يف علم
النفس االجتامعي ،وديناميكية الجامعة والتفاعل االجتامعي ،واملواقف،
والقيم ،والتحيز ،وعملية التنشئة االجتامعية ،والسلوك االجتامعي املؤيد/
املعادي للمجتمع و السلطة االجتامعية.
PUBH 101

مبادئ وممارسات الصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة بحقل الصحة العامة املتعدد التخصصات ،مبا يف
ذلك التطور التاريخي واملفاهيم واملوضوعات الرئيسية ،مثل الفرق بني
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االسرتاتيجيات الفردية وتلك القامئة عىل السكان لتحسني الصحة .ويقوم
املقرر أيضً ا بتعريف الطلبة عىل أدوات الصحة العامة ،مبا يف ذلك علم األوبئة
والسياسات الصحية .وسوف يشمل املقرر املحارضات ،واملناقشات ،والتعلم
القائم عىل حل املشاكل.

العامة .سوف يتعلم الطلبة يف هذا املقرر املناهج البحثية املختلفة ،واألساليب
والدراسات املستخدمة يف معالجة مسائل الصحة العامة .وسوف يسمح املقرر
للطلبة بتطبيق الخطوات املختلفة الالزمة لدراسة واستقصاء القضايا ذات
الصلة بالصحة العامة مع الرتكيز عىل تصميم أدوات البحث ،وجمع البيانات
وتحليلها.

الصحة الدولية واجملتمع العاملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PUBH 206

PUBH 200

يتناول هذا املقرر مجموعة من التحديات الصحية العاملية التي تواجه بلدان
فضل عن تجارب الدول
مختلفة يف مستويات التنمية االجتامعية واالقتصاديةً ،
املختلفة يف التعامل مع التحديات التي تواجهها ،وسوف يتعلم الطلبة عن
دور املنظامت الصحية الدولية الرئيسية ،ويتمكنون من فهم آثار العوملة عىل
الصحة.
PUBH 201

الصحة البيئية واألمراض
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف العالقات بني صحة السكان والبيئة الفيزيائية والبيولوجية
والكيميائية ،ويناقش املقرر القضايا الرئيسية للصحة البيئية العاملية ،مبا يف
ذلك تغري املناخ ،وتوافر املياه ونوعيتها ،واستنزاف املوارد الطبيعية .وسوف
يتناول املقرر أيضً ا السياسات العامة ذات الصلة بالصحة البيئية واألمراض عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
PUBH 202

السلوك الصحي واجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة بنظريات العلوم االجتامعية والسلوكية ذات الصلة
بالصحة العامة ،وسوف يتعلم الطلبة طوال دراسة املقرر كيفية تطبيق هذه
النظريات وتفسري كيف تنشأ مشاكل الصحة العامة ،وكيف ميكن معالجتها
بنجاح .وسوف يناقش املقرر دور عوامل مثل الجنس والعرق والثقافة عىل
السلوكيات والنتائج الصحية .كام سيتم تناول املفاهيم األساسية للغنب وعدم
املساواة.
PUBH 205

مناهج البحث للصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر النظريات واملامرسات الخاصة بالبحوث يف حقل الصحة

تصنيف األمراض
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر نظم التصنيف  9 -ICDو  ،10- ICDويدلل عىل أهمية
وتحديات التصنيفات الدقيقة لألمراض وكذلك كيف ترتبط هذه النظم بإعداد
الفواتري والدفع.
PUBH 208

جودة الرعاية الصحية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفهوم الجودة يف مجال الرعاية الصحية عىل مستوى كل من
األنظمة واملستويات اإلكلينيكية .عىل مستوى األنظمة ،سوف يناقش املقرر
املخرجات والنتائج الصحية للسكان مقابل االستثامرات املالية يف مجال الرعاية
الصحية .أما عىل املستويات اإلكلينيكية ،سوف يتم معالجة مكونات و أنشطة
الجودة مثل التنفيذ واإلرشاف واإلدارة.
PUBH 221

قضايا صحية معاصرة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر املعلومات للطلبة حول مجموعة متنوعة من القضايا الصحية
التي تواجه املجتمع اليوم من خالل الدراسات اآلنية واملهمة ،وسيتم الرتكيز
عىل مبادرات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض.

PUBH 222

أسس التثقيف الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

هذا املقرر يعرف الطلبة عىل مبادئ وتطور التثقيف الصحي ،و يزود الطلبة
باملهارات يف مجال تصميم وتنفيذ برامج التثقيف الصحي .وسيقوم الطلبة
باسكتشاف التقنيات املختلفة التي ميكن استخدامها لتحسني التثقيف الصحي،
ويركز املقرر أيضً ا عىل االسرتاتيجيات املختلفة التي ميكن أن تسهل نجاح
برنامج التثقيف الصحي.
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PUBH 230

التخطيط والتسويق االستراتيجي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر نظريات وأساليب التخطيط االسرتاتيجي ،ويوضح وظيفتها يف سياق
تقديم الخدمات الصحية األساسية .ومن خالل مجموعة من املحارضات ،والعمل
الجامعي ،واملشاريع العملية ،سوف يتمكن الطلبة من اكتساب املعرفة واملهارات
العملية يف تصميم وتقييم التخطيط االسرتاتيجي والتسويق املتعلق بالصحة.

PUBH 241

الوسائل واألساليب اإلحصائية في الصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

لعلم األوبئة ،وتشمل املواضيع يف هذا املقرر أنواع مختلفة من تصميم
الدراسات ،وقياسات انتشار األمراض ،وقياس العالقات واملسببات ،وفحص
االنحياز وااللتباس يف العالقة بني األمراض والعوامل املرتبطة بها ،والرصد الوبايئ.
وستتم إجراء دراسات حالة لتطبيق هذه املفاهيم عىل مجموعة متنوعة من
األمراض املعدية ،والحادة ،واملزمنة التي تؤثر عىل السكان.

متطلب /مقرر سابق
 PUBH 101و

PUBH 241

PUBH 305

تلوث الهواء وصحة اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر مجموعة واسعة من أساليب التحليل اإلحصايئ التي يتم
تطبيقها عىل القضايا ذات الصلة بالصحة .وتشمل املوضوعات االحتامالت
والتوزيعات ،وتقنيات تحليل البيانات الكمية ،واالستدالالت اإلحصائية ،واختبار
الفرضيات .وسوف يشمل املقرر استخدام املخترب حيث يجري استخدام الربامج
اإلحصائية لتحليل البيانات.

يغطي هذا املقرر مواضيع مثل السمية والدراسات الوبائية املتعلقة مبلوثات
الهواء الرئيسية ،وسوف يحصل الطلبة أيضً ا عىل ملحة عامة عن أساليب
الدراسة البحثية،وووظائف الرئة الحيوية ،واألمراض الرئوية ،ومصادر وأنواع
تلوث الهواء ،واألرصاد الجوية ،وطرق أخذ العينات ،والضوابط ،واللوائح.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

STAT 101

PUBH 301

أخالقيات الصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يساعد هذا املقرر الطلبة عىل تطوير إطار أخالقي لتحديد وتحليل القضايا
األخالقية التي تنشأ يف دراسة ومامرسة الصحة العامة .وميكن التعاون مع
أعضاء هيئة التدريس من أقسام الفلسفة ،أو القانون ،أو األخالق الطبية ،أو
التاريخ ،والعلوم السياسية ،والصحة العامة ،واالقتصاد ،والتعليم ،واالتصاالت،
وكذلك الطب والعلوم البيولوجية.

متطلب /مقرر سابق
PUBH 101

PUBH 303

علم األوبئة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

سوف يعرف هذا املقرر الطلبة عىل املفاهيم األساسية واألساليب والتطبيقات

 CHEM 101و

CHEM 103

PUBH 306

إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

من خالل هذا املقرر ،سوف يتعلم الطلبة ماهية النظم العامة وكيفية تقييمها
من خالل رؤية تعتمد عىل اإلنصاف والكفاءة والفعالية ،وسوف يتعلم الطلبة
أيضً ا عن إدارة وتنظيم الرعاية الصحية والسياسات الصحية ،وإصالحات الرعاية
الصحية.

متطلب /مقرر سابق
PUBH 101

PUBH 310

تقييم احتياجات التثقيف الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يقوم هذا املقرر بإعطاء الطلبة املعارف واملهارات الخاصة بإجراء تقييم
احتياجات الصحة العامة بطريقة عملية ،وذلك باستخدام مصادر البيانات
األولية والثانوية عىل حد سواء.
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PUBH 312

التخطيط لبرامج التثقيف الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

التي ترتبط بفهم املخاطر الغذائية أو العوامل الوقائية لألمراض .وسوف يكمل
تقييم للنظام الغذايئ املتقدم ويدرسون جوانب علم األوبئة
الطلبة أيضً ا ً
املتعلقة بالصحة والتغذية.

تم تصميم هذا املقرر كمكمل ملقرر  PUBH 310عن طريق السامح
للطلبة باستخدام نتائج تقييم االحتياجات لتخطيط الربامج والتدخالت الفعالة
للتثقيف الصحي.

متطلب /مقرر سابق
 PUBH 303و

متطلب /مقرر سابق

PUBH 338

PUBH 310

PUBH 314

NUTR 221

اإلدارة املالية للرعاية الصحية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطلبة الفرصة للتطبيق العميل للتثقيف الصحي تحت
توجيه وارشاف املختصني والعمل عىل تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات
والتخطيط للتثقيف الصحي.

يتناول هذا املقرر إدارة امليزانية ،ويعلم املهارات األساسية الالزمة لتشغيل
الربامج واملنظامت بنجاح ،ويف هذا املقرر يستكشف الطلبة مقاصد ،وخصائص
وعمليات نظم اإلدارة املالية ،كام يعملون عىل تطوير قدراتهم عىل تحليل
العمليات املالية وتنسيق هذه العمليات مع السياسات والربامج الصحية ذات
الصلة ،وفعالية إدارة املوارد املالية ملؤسسات الرعاية الصحية .وسوف يشارك
الطلبة يف دراسة مكثفة للعمليات التي تتضمن اإلدارة املالية ووضع السياسات
املالية.

متطلب /مقرر سابق
PUBH 312

متطلب /مقرر سابق
MAGT 101

PUBH 320

PUBH 390

التدريب العملي للتثقيف الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 1

االتصال والتواصل الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يقدم هذا املقرر دراسة للنظريات األساسية لالتصال وتطبيقاتها يف مجال
الصحة ،وسيتم الرتكيز عىل مهارات التواصل الصحي الشفهية والكتابية ،ضمن
موضوعات أخرى .وسوف يتناول املقرر وسائل اإلعالم ،وكيف أثرت الثورة يف
تكنولوجيا املعلومات عىل التواصل الصحي.

متطلب /مقرر سابق
PUBH 101

PUBH 325

علم األوبئة الغذائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر التقنيات املستخدمة لتقييم العالقات بني النظام الغذايئ
والصحة واملرض يف البرش .كام يتناول نتائج الدراسات الحيوانية واإلكلينيكية

اخلبرة امليدانية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مقرر الخربة امليدانية هو مقرر للتدريب املصمم لدمج نظرية الصحة العامة،
واملعرفة ،واملهارات مع املامرسة امليدانية ،والتي ينتج عنها تقرير مكتوب
يوضح مهارات حل املشكلة ،ويرشف عليها عضو هيئة التدريس.

متطلب /مقرر سابق
 PUBH 101و

PUBH 205

PUBH 420

تصميم نظم تقييم البرامج
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يوفر محتوى هذا املقرر نظرية ومفاهيم وأساليب تخطيط الربامج وتقييمها
يف سياق الرعاية الصحية واملنظامت الصحية املجتمعية ،كام يغطي املفاهيم
األساسية املتعلقة بتصميم وتنفيذ مشاريع تحسني جودة الخدمات الصحية.
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وسوف يعمل الطلبة أيضً ا عىل تطوير فهم شامل ملؤرشات النتائج الصحية،
مبا يف ذلك التدابري الحالة الصحية العامة والتدابري الخاصة بأمراض محددة،
وتقارير املستخدمني عن جودة الرعاية.

متطلب /مقرر سابق
 PUBH 101و

PUBH 205

PUBH 421

التثقيف الصحي والوقاية من األمراض للنساء على
مدى احلياة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

لالستجابة الطبية الكفؤة ،وعىل الرغم من أن الرتكيز األسايس للمقرر سيكون
عىل البرش ،إال أنه يشمل أيضً ا القضايا الحيوانية يف سياق تفيش األمراض
الحيوانية املنشأ ،والتخطيط لعمليات عزل اإلنسان يف الحاالت الطارئة ،واألوبئة
الحيوانية وتأثريها عىل الصحة العامة وسالمة اإلمدادات الغذائية.
PUBH 499

خبرات متكاملة
الساعات الدراسية املعتمدة6 :

يوفر هذا املقرر األساس النظري ،والعميل التجريبي لعلم الوقاية من حيث
صلة الوقاية باملشاكل االجتامعية واإلنسانية .ويتناول املقرر أيضً ا طرق البحث
والتقييم ،واسرتاتيجيات تصميم الربامج ،وأفضل املامرسات ،ووضع السياسات،
من حيث صلتها مبجال الوقاية.

يبنى هذا املقرر عىل الخربة البحثية املعتمدة يف امليدان إضافة اىل املساقات
السابقة ،ويتضمن بحثًا رئيسيًا يتكون من :تقرير علمي يعكس بحثا علميا
وتحليال ملوضوع له صلة واضحة بالصحة العامة ،والذي من شأنه أن يصبح
جز ًءا مهام من أرشيف علوم الصحة العامة .كام يتضمن عرضا تقدمييا رسميا
مفتوحا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس .ويشمل التقديم الشفهي أسئلة من
لجنة تحكيم األبحاث للطلبة .ويتسق هذا املرشوع مع أهداف املسار املهني
للطالب ،ويجب أن ينظر إليها عىل أنه تقييم لقدرة الطالب ،مام يدل عىل
كونه مستعدًا ليصبح مامرسا مهنيا يف مجال علوم الصحة العامة .وفقًا لذلك،
كام أن من املقصود من املرشوع تعريف الطلبة بتحديات إعداد األوراق
العلمية للنرش يف املجالت املتخصصة والتقارير السياسة الرئيسية ،ويف تلبية
متطلبات الكتابة والعرض الشفهي ،وكلها تعكس كفاءات ال غنى عنها لتحقيق
النجاح يف مجال العلوم الصحية العامة.

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

PUBH 430

ALL “SOCI” COURSES SHOULD BE ADDED

PUBH 426

علم الوقاية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

PUBH 303

االقتصاد الصحي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

(PUBH 303 AND PUBH 390) AND ( PUBH 222 AND
)MAGT 101

SOWO 101

يغطي هذا املقرر أساسيات قضايا االقتصاد الصحي ،مبا يف ذلك الطلب والعرض مقدمة في اخلدمة والرعاية االجتماعية
والتسعري ،وهيكل السوق ،واألخطاء الطبية ،والتغري التكنولوجي ،وقيمة الحياة ،الساعات الدراسية املعتمدة3 :

ودور التأمني ،وغريها من الجوانب الدراسية األخرى.

متطلب /مقرر سابق
ECON 111

PUBH 439

يبحث هذا املقرر يف تاريخ وفلسفة الرعاية االجتامعية ،مع الرتكيز عىل مهنة
الخدمة االجتامعية :ماهيتها  ،والفلسفة ،واألخالق ،والقيم ،واملجاالت املتنوعة
للتدخل مع االنواع املختلفة من العمالء يف احتياجاتهم واوجه الرعاية
االجتامعية
SOWO 200

التأهب في الصحة العامة
اخلدمة االجتماعية والقانون
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
تم تصميم هذا املقرر إلعداد الطلبة لتصميم وتنفيذ خطط االستجابة للطوارئ ،الساعات الدراسية املعتمدة3 :
وسوف يتناول حاالت الطوارئ والكوارث املحلية والخارجية ،والتخطيط

تم تصميم هذا املقرر التمهيدي لتزويد الطلبة بفهم أسايس للقانون،
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االجتامعية والثقافية والسياسية وعالقتها بالعرق أو الجنس .ويركز أيضً ا عىل
قدرات و نقاط قوة السكان املظلومني واملستضعفني الذين يعملون يف ظل
ظروف صعبة .كام يتناول قضايا القيم ،واألخالق ،والتنوع والعدالة االجتامعية
واالقتصادية ،والسكان املعرضني للخطر.

والعمليات القانونية ،والنظم القانونية من حيث صلتها مبامرسة الخدمة
االجتامعية  ،وكذلك تعريف الطلبة بتطبيق امثلة العمل االجتامعي والقضايا
االجتامعية فيام يتعلق بالقانون والنظم القانونية ،سواء الجنائية واملدنية.
SOWO 301

متطلب /مقرر سابق

اخلدمة االجتماعية الطبية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SOWO 101

يبحث هذا املقرر يف مامرسة الخدمة االجتامعية يف املجال الطبي ملساعدة
األفراد واألرس ممن هم يف حاجة إىل الرعاية الطبية ،مبا يف ذلك الدعم العاطفي
الذي ميكنهم من التغلب عىل املشاكل النفسية واالجتامعية املتعلقة باملرض
والنقاهة .كذلك ،دراسة االسرتاتيجيات التي متكن املرىض من الوصول إىل املوارد
األخرى واملساعدات التي تخفف من اعباء األمراض وتعزز الصحة.
SOWO 302

الصحة النفسية في اخلدمة االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبحث هذا املقرر يف خصائص و طبيعة األشكال الرئيسية للمشكالت النفسية
والعقلية التي ميكن أن تؤدي إىل مشاكل يف األداء االجتامعي لألفراد  ،والتكيف،
والرضا عن الحياة .وهو يحدد فئات معينة من السلوك املختل ،وكيفية
استخدام املعايري القياسية ،وتطبيق اساليب عالجية لتعديل ذلك السلوك
املختل من املنظور النفيس واالجتامعي .
SOWO 303

اخلدمة االجتماعية في اجملال املدرسي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مجال متخصص من املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية ،
التي تدرس املعرفة واالخالقيات واملهارات الالزمة للعمل ضمن نظام املدرسة،
والذي يرشك الطلبة واألرس واملعلمني ،واملدرسة ،واملجتمع املحيل .ويناقش
املقرر السياسات واملامرسات والتطورات التاريخية املرتبطة مبامرسة الخدمة
االجتامعية  ،واالتجاهات الترشيعية التي تؤثر عىل رعاية الطلبة .ويتم التأكيد
عيل العالقات بني املدرسة واملجتمع ،وكذلك تأثري االتجاهات املجتمعية عىل
املدارس وانظمة الرعاية االجتامعية فيها.
SOWO 311

التنوع االجتماعي والثقافي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر الظروف االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،مثل االفرتاضات

SOWO 320

السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية I
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كأول مقرر عن السلوك اإلنساين والبيئة االجتامعية ،يقوم بتعريف نظرية
النظم اإليكولوجية كمظلة لنموذج املامرسة العامة للخدمة االجتامعية  ،ويتم
الرتكيز عىل عمر الفرد يف التنمية البرشية والتفاعالت املتبادلة بني األفراد واألرس
والجامعات الصغرية ..ويتضمن املقرر قضايا القيم ،واألخالق ،والتنوع ،والعدالة
االجتامعية واالقتصادية ،والسكان املعرضني للخطر .

متطلب /مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 321

السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كثاين مقرر عن السلوك اإلنساين والبيئة االجتامعية ،يركز هذا املقرر عىل
العالقة املتبادلة بني األفراد واملجموعات الكبرية ،واملنظامت ،ونظم املجتمع.
ويدرس املقرر أيضً ا الطرق التي تعزز النظم االجتامعية أو تدعم الناس يف
الحفاظ عىل أو يف تحقيق الصحة والرعاية االجتامعية  .ويتضمن املقرر قضايا
القيم ،واألخالق ،والتنوع ،والعدالة االجتامعية واالقتصادية ،والسكان املعرضني
للخطر.

متطلب /مقرر سابق
SOWO 320

SOWO 330

سياسات وخدمات الرعاية االجتماعية ()1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أول مقرر من مقررين عن السياسات وخدمات الرعاية االجتامعية .ويبحث
هذا املقرر يف الجذور التاريخية ،واالحداث املهمة املرتبطة بالسياسة
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االجتامعية  ،وفلسفة الرعاية االجتامعية ألي مؤسسة لتلبية االحتياجات
فضل عن القوى االجتامعية واالقتصادية
اإلنسانية واملشاكل االجتامعية ،هذا ً
والسياسية التي تشكل الرعاية االجتامعية .ويتم تناول العمليات السياسية التي
تؤثر عىل عمليات صياغة السياسات وتحسني خدمات الرعاية االجتامعية .كام
يتم تحديد أطر تحليل السياسات االجتامعية.

متطلب /مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 350

يناقش املقرر سياق العمل االجتامعي بني مفهوم عاملية حقوق اإلنسان
ومفهوم النسبية الثقافية ،ويحاول املقرر فحص مدى شمولية الرصاع بني
حقوق اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية بشأن القضايا االجتامعية التي تناولها
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وبشكل عام يحاول املقرر اإلجابة عىل السؤال
التايل :كيف ميكن للخدمة االجتامعية االستفادة من وثائق حقوق اإلنسان كام
هي يف األمم املتحدة يف التعامل مع القضايا االجتامعية؟

اخلدمة االجتماعية في مجال االسرة والطفولة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كأول مقرر من ثالث مقررات يف املامرسة العامة ،يعرف هذا املقرر بالنموذج
العام ملامرسة حل املشكالت مع االفراد واالرس  ،والذي يركز عىل نقاط القوة
والقدرات واملوارد املتاحة  ،واملنظامت ،واملجتمعات املحلية يف تحقيق ذلك.
ويهدف املقرر ايل تطوير مهارات الطال ب وتوسيع مداركهم يف تنفيذ
منوذج املامرسة العامة ،الذي يتضمن ما ييل :تقييم النظم املرتبطة بالرعاية
واملساعدة باستخدام النظرية املبنية عىل التجريب،وتطبيق املعرفة التجريبية
والتقدم التكنولوجي ،والتطوير والتحليل ،وحشد التأييد والدعم للفئات
املحتاجة  ،وتوفري القيادة للسياسات والخدمات .كام يتضمن قضايا القيم،
واألخالق ،والتنوع والعدالة االجتامعية واالقتصادية ،والسكان املعرضني للخطر.

يقدم املقرر نظرة عامة عن املامرسات ،والسياسات ،والقضايا ،واملشاكل ،والفرص
املتعلقة بتقديم خدمات الرعاية لألطفال واألرسة .وينصب الرتكيز عىل الخدمات
التعاونية املشرتكة بني مختلف الهيئات ،ومناهج التدخل يف إطار الحساسية
الثقافية  ،وإدارة الحاالت لتلبية احتياجات األطفال واألرسة بشكل أمثل.

متطلب /مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 400

متطلب /مقرر سابق

سياسات وخدمات الرعاية االجتماعية ()2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SOWO 101

SOWO 360

مناهج البحث في اخلدمة االجتماعية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

أول مقرر من مقررين عن بحوث الخدمة االجتامعية  ،ويقدم هذا املقرر طرق
البحث وتقنياته يف الخدمة االجتامعية مبجاالتها املختلفة ، ،كام يقدم اساليب
عملية و علمية لحل املشكلة األساسية و كيفية استخدام األساليب البحثية
األخرى .وسوف يتمكن الطلبة يف هذا املقرر من تطوير مهاراتهم يف أساليب
البحث والتقييم من خالل استخدام التطبيقات العملية ملعرفة كيفية تقييم
البحوث والدراسات.

 SOWO 101و  STAT 153أو

اجملتمع وحقوق اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SOWO 370

املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية ()1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

SOWO 361

STAT 101

كثاين مقرر عن سياسة الرعاية االجتامعية والخدمات ،يستعرض هذا املقرر
النظرية ،واملعرفة ،والقيم ،والبحوث ،ويحلل مهارات السياسات وخدمات
الرعاية االجتامعية ،ويتم الرتكيز عىل عمليات وأساليب فهم وتحليل سياسات
الرعاية االجتامعية/الخدمات االجتامعية .ويتم اختبار مختلف االفرتاضات
املتعلقة بسياسة الرعاية  /الخدمات ،والقيم السياسية االجتامعية واالقتصادية.

متطلب /مقرر سابق
SOWO 330

SOWO 410

مناهج البحث في اخلدمة االجتماعية ()2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كثاين مقرر عن أساليب البحث يف العمل االجتامعي ،يعطي هذا املقرر الفرصة
للطلبة لدمج أساليب البحث التقليدية والتكنولوجيا يف املامرسات ذات الصلة،

478

دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس 2019 - 2018

االجتامعية .وعندما تؤخذ بالتزامن مع التدريب العميل للخدمة االجتامعية ،
توفر للطلبة فرصة لدراسة ومراجعة محتوى املامرسة والتعامل مع املشكالت
التي تواجههم يف التطبيق العميل.

وسوف يشارك الطلبة يف البحث والعمل االجتامعي الكمي والنوعي.

متطلب /مقرر سابق
SOWO 360

متطلب /مقرر سابق

 SOWO 321و  SOWO 400و

SOWO 420

تدريب ممارس اخلدمة االجتماعية ()2
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SOWO 441

كثاين مقرر من ثالث مقررات املامرسة العامة ،يعرف هذا املقرر بنموذج
املامرسة العامة من خالل تقديم النظرية واملعرفة ،والبحوث ،والقيم واملهارات
الالزمة ملامرسة العمل االجتامعي مع األفراد واألرس .ويتم تناول أساسيات
التواصل ،وإجراء املقابالت ،وبناء العالقات املهنية ،ويتناول هذا املقرر أيضً ا حل
املشكالت ،وإجراء املقابالت ،والعالقات املهنية والتخطيط ومهارات التدخل،
واألخالق .ويتضمن قضايا القيم ،واألخالق ،والتنوع ،والعدالة االجتامعية
واالقتصادية ،والسكان املعرضني للخطر.

متطلب /مقرر سابق

التدريب العملي في اخلدمة االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر  400ساعة من التدريب العميل الذي يبني الكفاءات
املعتمدة يف دورات العمل االجتامعي ،وهذا التدريب العميل موجه
ومنسق تربويًا .وتسمح فرص التعلم املنظم للطلبة مبقارنة خرباتهم املتعلقة
باملامرسات ،ودمج املعرفة املعتمدة يف الفصول الدراسية ،وتوسيع نطاق
املعرفة خارج النطاق العميل .ويتم تطبيق التدريب العميل بالتزامن مع
الحلقة الدراسية التكاملية.

متطلب /مقرر سابق

SOWO 350

 SOWO 321و

SOWO 430

املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية ()3
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SOWO 430

SOWO 430

SPAN 101

لغة إسبانية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

كثالث مقرر من ثالث مقررات املامرسة العامة ،يعرف هذا املقرر بنموذج
املامرسة العامة من خالل تقديم النظرية واملعرفة ،والبحوث ،والقيم واملهارات
الالزمة ملامرسة الخدمة االجتامعية مع املؤسسات واملجتمعات  .ويشمل
املحتوى تطوير املهارات وإدارة االجتامعات ؛ ديناميات وعمليات التفاهم
وتسهيل التواصل املؤسيس واملجتمعي  ،وذلك باستخدام فنيات العمل مع
القيادات  ،.والتنوع والعدالة االجتامعية واالقتصادية والسكان املعرضني للخطر.

تم تصميم هذا املقرر بهدف تعريف الطلبة املبتدئني باللغة اإلسبانية ،و تطوير
مهاراتهم الشفهية والكتابية لكل من الفهم والتعبري .وتركز املهارات اللغوية
عىل ما ييل :الفهم ،والقراءة ،والكتابة ،والتحدث .و يوفر املقرر تعلم أساسيات
اللغة اإلسبانية من خالل أسس تركيب الجمل ،مع الرتكيز عىل االتصال الشفهي
واالستامع والتحدث ،والقراءة ،والكتابة عىل حد سواء.

متطلب /مقرر سابق

SPAN 201

SOWO 350

SOWO 440

حلقة نقاشية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذه الحلقة الدراسية ملرشوع التخرج متكن الطلبة من دمج النظرية واملعرفة
والقيم واملهارات ،واألخالق ،والكفاءة الثقافية بشأن املامرسة العامة للخدمة

لغة إسبانية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر هو إمتداد ملقرر  .SPAN 101وهو مصمم لتحسني جوانب
مختلفة من املهارات اللغوية والكتابية .ويهدف اىل تحسني مهارات التخاطب
عند الطلبة ،وتوفري مجموعة متنوعة من القراءات لفهم اللغة املكتوبة؛
وتطوير خلفية نحوية جيدة ،وتحسني مهارات االستامع ،كام يعرف املقرر
الطلبة ببعض جوانب الثقافة اإلسبانية.
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SPSC 101

األلعاب التقليدية واحلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يركز هذا املقرر عىل معرفة وفهم األلعاب الرياضية التي تتضمن تقاليد قدمية
يف قطر والدول العربية ،باإلضافة إىل ذلك ،يوفر املقرر مجموعة مختارة من
قبول دول ًيا.
األلعاب الحديثة واملبتكرة التي تلقى ً

متطلب /مقرر سابق
SPSC 201

SPSC 203

فسيولوجيا الرياضة 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

فهم للحقائق واملفاهيم األساسية للوظائف الفسيولوجية
يوفر هذا املقرر ً
SPSC 200
للجسم البرشي أثناء مامرسة النشاط البدين ومامرسة الرياضة ،عند األطفال
االلعاب الفردية  - 1نظري و عملي
واملراهقني والبالغني .ويتناول املقرر تأثري الرياضة عىل القلب واألوعية الدموية،
والجهاز التنفيس ،والعضالت ،والتحكم العصبي يف الحركة ،والجوانب الهرمونية،
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يعرف املقرر الطلبة باأللعاب الرياضية الفردية ،عىل سبيل املثال ألعاب القوى ،والكيمياء الحيوية األساسية للرياضة عند مامرسة رياضة هادئة ومكثفة،
والرياضة والتغذية ،ومراقبة وصيانة وزن الجسم ،والفروق بني الجنسني،
والسباحة ،والجودو ،والتزلج وغريها من األلعاب .ومن خالل الخربة العملية
والنظرية سوف تتطور معارف ومهارات وفهم الطلبة للرياضة الفردية (مقررين وأمراض القلب واألوعية الدموية ،وأمراض التمثيل الغذايئ والنشاط البدين.
 1و .) 2وسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة من القضايا التي تؤثر حاليًا يف
التدريس ،والتعلم ،وتعزيز الرياضات الفردية عن طريق أمثلة مختارة للرياضة متطلب /مقرر سابق
الفردية ،باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعريفهم عىل رضورات اكتساب كفاءات
BIOL 101
التدريب والتحكيم يف هذه الرياضة الفردية.
SPSC 204
SPSC 201
االلعاب الفردية  - 2نظري و عملي

االلعاب اجلماعية  - 1نظري و عملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 -0 :

تعرف هذه املقررات الطلبة عىل أمثلة اللعب الجامعي ،ومن خالل التجربة
العملية والتأمل النظري يتمكن الطلبة من تطوير معارفهم ومهاراتهم وفهم
هذه الرياضة ،وأن يكونوا قادرين عىل تطبيق ذلك يف سياق التعليم والرتويج.
وسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة من القضايا التي تؤثر حاليا يف التدريس
والتعلم وتعزيز هذه اللعبة الجامعية .باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعريفهم عىل
رضورات اكتساب كفاءات التدريب والتحكيم.
SPSC 202

االلعاب اجلماعية  - 2نظري و عملي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف هذا املقرر الطلبة عىل الفرق الرياضية ،وهو استكامل للمقرر السابق
(النظرية والتطبيق للرياضة الجامعية  .)1ويتناول املقرر املشاركة يف أنشطة مثل
فريق التجديف أو كرة اليد أو كرة املرضب ،ومن خالل التجربة العملية والتأمل
النظري يتمكن الطلبة من تطوير معارفهم ومهاراتهم وفهم هذه الرياضة ،وأن
يكونوا قادرين عىل تطبيق ذلك يف سياق التعليم والرتويج .وسيقوم الطلبة بدراسة
مجموعة من القضايا التي تؤثر حاليا يف التدريس والتعلم وتعزيز هذه اللعبة
الجامعية ،باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعريفهم عىل رضورات اكتساب كفاءات التدريب
والتحكيم من خالل تعلم أوجه الشبه واالختالف بني مختلف الفرق الرياضية.

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يعرف املقرر الطلبة إىل املزيد من األلعاب الرياضية الفردية ،عىل سبيل املثال
ألعاب القوى ،والسباحة ،والجودو ،والتزلج ...،إلخ .ومقررالرياضة الفردية يوفر
الخربات املجانية يف ألعاب كالجمباز أو ألعاب القوى .ومن خالل التجربة
العملية والتأمل النظري للمتدربني يجب تطوير معارفهم ومهاراتهم وفهمهم
ملقرر نظرية ومامرسة الرياضة الفردية  .2وسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة
من القضايا التي تؤثر حال ًيا يف التدريس ،والتعلم ،وتعزيز الرياضات الفردية
عن طريق أمثلة مختارة للرياضة الفردية .باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعريفهم عىل
رضورات اكتساب كفاءات التدريب والتحكيم يف هذه الرياضة الفردية.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 200

SPSC 206

مناهج البحث في علوم وصحة الرياضة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مناهج البحث الكمي والنوعي ملجاالت التخصصات يف علوم
الرياضة ،وتشمل املوضوعات األساليب والتصميم ،وقضايا القياس والتحليل
واإلجراءات التحليلية املستخدمة يف البحث.
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متطلب /مقرر سابق

 MATH 103أو  MATH 119أو

االستجابات الفسيولوجية األساسية يف مختلف الفئات العمرية.
MATH 101

SPSC 209

امليكانيكا احليوية وحتليل احلركة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
SPSC 209

SPSC 303

يضع هذا املقرر األساس النظري للمتدربني يف علم امليكانيكا الحيوية وطرق
أخرى لتحليل الحركة ،واألنشطة البدنية والتحكم يف حركات املتدربني .ويغطي
هذا املقرر املعرفة األساسية والعملية للتغريات الفسيولوجية املرتبطة مببادئ
األداء ،والقوانني الفيزيائية وامليكانيكية التي تحكم حركة اإلنسان والرياضة،
وستخصص دراسة مكثفة لتحليل املهارات الحركية األساسية واملعقدة وعالقتها
باستخدام هذه املهارات يف األداء والرياضة.

التدريب الرياضي والتمثيل الغذائي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

متطلب /مقرر سابق

BIOM 211

SPSC 210

مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 1
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر املسائل العامة والخاصة بالتدريب الريايض ،ويساعد الطلبة
عىل فهم الحقائق واملفاهيم الفسيولوجية الرياضية  /وظائف النشاط الحيوي
لجسم اإلنسان أثناء مامرسة الرياضة .ويشمل هذا املقرر رشح للجانب
العصبي العضيل ،والغدد الصامء ،والتمثيل الغذايئ ،واالستجابات املناعية،
والقلب واألوعية الدموية أثناء التدريب .كام يتطرق إىل مبادئ التدريب
املنخفضة والعالية الكثافة ،ووصف التدريب يف البيئات املختلفة :الحرارة
والربودة واألماكن املرتفعة ،وعالمات اإلفراط يف التدريب ،والتغذية الرياضية.
ويعرف املقرر املتدربني عىل جوانب التخطيط والتنفيذ والتحكم يف وحدات
التدريب ،ويركز أيضً ا عىل طرق التشخيص لكيفية قياس األداء.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 203

SPSC 302

اختبار اللياقة البدنية والتدريب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر العالقات النظرية بني النشاط البدين – الذي ينظر إليه عىل
أنه مورد الصحة -ومختلف عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم ،والسمنة
أو نقص املناعة ،وسيتم الرتكيز عىل تأثري األنشطة البدنية املختلفة عىل

يشري هذا املقرر إىل الرتابط بني مامرسة الرياضة والتمثيل الغذايئ فيام يتعلق
بأنواع مختلفة من التامرين ومستويات مختلفة من الكثافة ،واملدة ،والرتدد.
ويتم تناول مختلف الفئات املستهدفة.

BIOM 215

SPSC 305

التسويق واإلدارة الرياضية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر دور تحديد الهوية يف الطلب عىل الرياضة وعواقب ذلك
عىل التسويق االسرتاتيجي ومزيج التسويق الريايض ،كام يتناول دور الوقت
يف استهالك الرياضة وعواقب التسويق االسرتاتيجي واملزيج التسويقي للسياق
االجتامعي والثقايف عند رعاية األنشطة الرياضية ،وسيتم وضع استنتاجات حول
تخصصات التسويق الريايض إلدارة الرياضة (التخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف،
والتوجيه والضبط).
SPSC 306

التعلم احلركي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر املعارف األساسية لعمليات التنمية والتعلم ،وهو يغطي
النظريات واملبادئ الحالية موض ًحا السلوك الحريك بشكل عام ،واكتساب
املهارات الحركية واألداء املتصل بالرياضة بشكل خاص .ويتناول هذا املقرر
نظريات التعلم ،ومعالجة املعلومات ،والتحكم يف الحركات وتعلم املهارات،
ويوضح ملاذا وكيف يتعلم األطفال والكبار أداء املهارات الحركية.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 203
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SPSC 307

SPSC 310

فسيولوجيا الرياضة 2

مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

فهم للحقائق واملفاهيم األساسية للوظائف الفسيولوجية
يوفر هذا املقرر ً
للجسم البرشي أثناء مامرسة النشاط البدين ومامرسة الرياضة عند األطفال
واملراهقني والبالغني .ويتناول املقرر تأثري الرياضة عىل القلب واألوعية الدموية،
والجهاز التنفيس ،والعضالت ،والتحكم العصبي يف الحركة ،والجوانب الهرمونية،
والكيمياء الحيوية األساسية للرياضة عند مامرسة رياضة هادئة ومكثفة،
والرياضة والتغذية ،ومراقبة وصيانة وزن الجسم ،والفروق بني الجنسني،
وأمراض القلب واألوعية الدموية ،وأمراض التمثيل الغذايئ والنشاط البدين.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 203

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يواصل هذا املقرر تطوير فهم الطلبة لنظريات واسرتاتيجيات التدريب الحالية،
ويساعد الطلبة عىل فهم كل الحقائق واملفاهيم الخاصة بالتدريب والتوجيه
الريايض ،ومنهجية التدريب ،وأفضل املامرسات لتحقيق األداء األمثل يف الرتفيه
للرياضيني النخبة .كام يوفر معرفة املبادئ الفسيولوجية والحركية والنشاط
الحيوي املتعلق بالحركات البسيطة واملعقدة يف مجال الرياضة ،كام ينطوي
عىل املعرفة الحالية لعلوم التدريب ،مبا يف ذلك املعارف وتنفيذ التدريب
مبارشة ،ودورات التدريب املقبولة عموما من الرياضيني خالل التدريب .وسوف
يغطي املقرر أيضً ا برامج لتجنب اإلفراط يف التدريب واملشاكل املرتبطة بالنمو،
والنضج ،والقضايا املتعلقة بالشيخوخة.

متطلب /مقرر سابق

SPSC 308

SPSC 210

علم النفس الرياضي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SPSC 311

يدرس هذا املقرر وجهات النظر النفسية ،والسلوكية ،واالجتامعية ،واملعرفية

واإلنسانية يف علم النفس الريايض .ويركز عىل كافة اإلعدادات الرياضية ويشمل اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي
الساعات الدراسية املعتمدة0 :
موضوعات مثل األداء األمثل ،واالرتباط ،والدافع ،وتأثري زمالء العمل ،وتحقيق

الذات ،والتقنيات النفسية والسلوكية ،والكفاءة الذاتية ،ومفهوم الذات ،واحرتام يتضمن هذا املقرر املقدمة واملامرسات الخاصة مبجال الرعاية الفورية واملؤقتة
لإلصابات واألمراض املفاجئة ،مبا يف ذلك إدارة اإلسعافات األولية واإلنعاش
الذات ،والصحة النفسية العامة ،وفوائد املشاركة الرياضية.
القلبي الرئوي .وقد يتم منح شهادة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي
عىل الطلبة الذين يسعون للحصول عىل شهادة اإلنعاش القلبي الرئوي ،ويجب
متطلب /مقرر سابق
عليهم أن يراسلوا مدير الربنامج وقد يطلب منهم دفع بعض الرسوم اإلضافية.
PSYC 206

SPSC 318

SPSC 309

الرياضة والشيخوخة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

علم النفس الرياضي
الساعات الدراسية املعتمدة3 -0 :

يتناول هذا املقرر الجوانب الشخصية واالجتامعية لكبار السن ،واألمراض
النموذجية وعواقبها عىل النشاط البدين والرياضة .كام يتضمن معلومات أساسية
عن تأثري الجوانب النفسية عىل كبار السن ،وأهداف ومهام رياضية لكبار السن،
واملبادئ األساسية لنظرية التدريب الريايض لكبار السن ،والرتكيز الرئييس عىل
التجربة العملية ،وتقييم برامج اللياقة البدنية لألشخاص كبار السن.

متطلب /مقرر سابق

يدرس هذا املقرر املواضيع النفسية األساسية الصحية مثل الصحة العقلية
والعاطفية ،والدافع ملامرسة الرياضة الصحية ،وتغري عوامل منط الحياة عىل
املدى الطويل مع إيالء اهتامم خاص للجوانب االجتامعية والنفسية مثل
التواصل االجتامعي واملوقف والسلوك.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 308

BIOM 215
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SPSC 349

علم النفس التنموي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطلبة أساسيات التنمية البرشية يف جميع أبعادها (املادية،
واملعرفية ،واالجتامعية والعاطفية) .ويتعرف املرشحني كمعلمني عىل معلومات
حول النمو البدين وكذلك النمو النفيس خالل الحياة ،وسوف يدرك املرشحون
ويفهمون الحاجة لدعم التنمية الصحية طوال الحياة من خالل مامرسة
الرياضة واأللعاب الرياضية.
SPSC 399

التربية البدنية في املدارس
الساعات الدراسية املعتمدة4 :

يتعامل هذا املقرر مع اإلطار التنظيمي ،واملفاهيم الرتبوية ذات الصلة
باالسرتاتيجيات املنهجية يف مجال الرتبية البدنية.

SPSC 400

اجلانب النفسي واالجتماعي لأللعاب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر هذا املقرر للطلبة فرصة االطالع عىل تأثري األلعاب والرياضة عىل السلوك
الشخيص واالجتامعي ،كذلك يركز املقرر عىل تقييم اللعب واأللعاب والرياضة
من أجل التمتع بها ،والتحدي ،واألداء ،والتعبري عن الذات و /أو التفاعل
االجتامعي.

متطلب /مقرر سابق
PSYC 206

SPSC 401

حتليل وتقييم األداء
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األساس العلمي لتحليل وتقييم األداء ،وسريكز املقرر عىل
تكييف القلب واألوعية الدموية يف غري موسمها ،استعدادًا للموسم الجديد،
ويف املوسم الحايل .وسيتم استخدام معدات املختربات لقياس األداء البرشي،
وتحديد وتفسري نتائج اختبارات األداء املختلفة ،سيتم تناول استخدام املعدات
املناسبة لتكييف القلب واألوعية الدموية والتدريب عىل املقاومة.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 206

SPSC 403

الرياضة والسمنة ومرض السكري
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مسببات السمنة ،واألسباب الجينية ،واالختالفات البيئية،
ومسببات مرض السكري ،والجوانب الوراثية ،والعوامل البيئية ،ومخازن الطاقة
يف الجسم لدى األطفال والبالغني .وفهم نظرية السمنة ومرض السكري،
ومعرفة وظائف األعضاء والفيزيولوجيا املرضية ،وتطبيق النشاط البدين فيام
يتعلق السمنة ،ودور مامرسة الرياضة يف إدارة السمنة .وتطبيق النشاط البدين
فيام يتعلق مبرض السكري ،ودور مامرسة الرياضة يف عالج مرض السكري.
والنظرية والعملية والتجارب املعملية لحساب استهالك الطاقة.

متطلب /مقرر سابق
SPSC 203

SPSC 404

الرياضة وأمراض القلب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر األسباب الكامنة واملحتملة لإلصابة مبرض القلب و/أو ارتفاع
ضغط الدم ،كام يقدم معرفة شاملة بعلم وظائف األعضاء والفيزيولوجيا
املرضية ،ويصف الرياضة املناسبة (وأسسها) لألفراد الذين يعانون من أمراض
القلب أو ارتفاع ضغط الدم .كام يتناول أمراض القلب األمراض التنكسية
كالسبب الرئييس األكرث شيو ًعا للوفاة بني البالغني ،واالختالفات األساسية بني
أمراض القلب .ويركز املقرر عىل كيفية التعرف عىل أمراض القلب ومتطلبات
اإلرشاف الطبي ،واألدوية ،ووصف الرياضة املناسبة ،ومدى اشتداد مرض القلب
أو أمراض القلب واألوعية الدموية ،ورصد التقدم والتغريات ،ورصد واختبار
مرىض القلب ،والخربة العملية يف إعادة التأهيل القلبي.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 306

SPSC 405

اإلختبار ووصف التمارين
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر قدرة تحمل العضالت واألنسجة يف جسم اإلنسان أثناء
األنشطة الرياضية ،كام يتناول الجوانب الوبائية لإلصابات الرياضية مع الرتكيز
بشكل خاص عىل آليات اإلصابة النموذجية ،والجوانب والتدخالت الوقائية.
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SPSC 409

ويتناول أسباب ضعف الجوانب الحركية (اضطراب) وتوصيفها من الناحية
العصبية الفسيولوجية ،والجوانب الوبائية يف صحة اإلنسان مع االهتامم الخاص
بتأثري قلة النشاط البدين عىل جسد اإلنسان وقدرته عىل الحركة ،ويوضح املقرر
التأثري الوقايئ للنشاط البدين والرياضة ،وجوانب وظائف جهاز حركة اإلنسان،
وطرق تحليل العجز العصبي العضيل (اختبارات أقىص قدر من القوة ،اختبارات
وظائف العضالت) ،وأساليب التدريب الوقائية (تدريب القوة والتنسيق
واملرونة) واسرتاتيجيات لتحسني العجز أو اإلرهاق ،وبرامج خاصة لتدريب
الظهر.

يتناول هذا املقرر سالمة الرياضة ومفاهيم التقييم يف الرياضة ،كام يتناول
االتصاالت وتطوير العالمة التجارية يف مجال األعامل الرياضية التجارية .كذلك
يتناول تسويق فعاليات الرياضة عالية الجودة ،وتخصصات التسويق الريايض يف
إدارة الرياضة (التخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف ،والتوجيه والضبط).

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

SPSC 406

SPSC 410

االحكام الرياضية و االقتصاد 2

يوفر هذا املقرر مقدمة ملفاهيم الصحة واللياقة البدنية األساسية وكافة
املواضيع ذات الصلة ،مبا يف ذلك اإلنعاش القلبي الرئوي ،ويتم الرتكيز عىل
تطوير برامج اللياقة البدنية الفردية ،خاصة مواضيع مثل متارين اإليروبيك،
والتغذية ،والنظام الغذايئ ،وإدارة اإلجهاد ،وأساليب وإجراءات التقييم.
وهذا املقرر هو مزيج من املحارضات ونشاط املخترب ،وهو يتناول الجوانب
البيولوجية واالجتامعية ،والسلوكية ملامرسة الرياضة والنشاط البدين عند كبار
السن من أجل وضع برامج لكبار السن لتحسني و /أو الحفاظ عىل صحتهم.
ويتضمن املقرر أيضً ا طرق قياس النشاط البدين وتقييم الحالة الوظيفية لكبار
أساسا للعمل مع كبار السن يف برامج ومواقع مامرسة الرياضة و/
السن ،ويقدم ً
أو النشاط البدين.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 303

SPSC 407

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SPSC 305

SPSC 206

مفاهيم اللياقة والتغذية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التسويق واإلدارة الرياضية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يدرس هذا املقرر املنظامت الرياضية مع الرتكيز عىل كل من هياكل وعمليات
إدارة املحرتفني والهواة ،والهدف من هذه الدورة هو تطوير معارف الطلبة
بشأن القطاع الريايض والسياسات واألطر التشغيلية والقيادية التي يعمل فيها.
كام يركز املقرر عىل هيكل وإدارة الرياضة يف مجموعة متنوعة من املجاالت
مبا يف ذلك البطوالت املهنية للفرق الرياضية ،والحركة األوملبية ،واالتحادات
الرياضية الدولية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 407

SPSC 449

تدريس التربية البدنية في املدارس االبتدائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر رشح ملوارد االقتصاد يف الرياضة (دور وآثار جمع التربعات،
واملتطوعني ،والدعم) وآثارها عىل الجوانب االقتصادية إلدارة الرياضة ،ووسائل
االعالم الريايض ،وحقوق وسائل اإلعالم وعواقب اآلثار االقتصادية عىل إدارة
الرياضة ضمن موضوعات أخرى.

يهدف هذا املقرر إىل تطوير قدرات املرشحني كمدرسني لجميع األنشطة يف
املدارس االبتدائية ،ويركز هذا املقرر أيضً ا عىل قدرة املرشحني املعلمني عىل
فهم وتطبيق مامرساتهم الرتبوية يف مجموعة من األنشطة اإلبداعية والتنافسية
عىل مستوى املدرسة االبتدائية .وسوف يدرك املرشحون املعلمون ويفهمون
كيفية مشاركة واستجابة األفراد يف هذه السن يف حاالت مختلفة ،وبعد
ذلك سيكونون قادرين عىل البدء يف تطبيق ما تعلموه عىل مستوى املدرسة
االبتدائية.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

االحكام الرياضية و االقتصاد 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

SPSC 305

SPSC 399
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SPSC 475

تدريس التربية البدنية في املدارس الثانوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تطوير قدرات املرشحني كمدرسني لجميع األنشطة يف
املدارس الثانوية ،ويركز هذا املقرر أيضً ا عىل قدرة املرشحني املعلمني عىل فهم
وتطبيق مامرساتهم الرتبوية يف مجموعة من األنشطة اإلبداعية والتنافسية عىل
مستوى املدرسة االبتدائية .وسوف يدرك املرشحون املعلمون ويفهمون كيفية
مشاركة واستجابة األفراد يف هذه السن يف حاالت مختلفة ،وبعد ذلك سيكونون
قادرين عىل البدء يف تطبيق ما تعلموه عىل مستوى املدرسة الثانوية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 399

SPSC 490

مشروع علوم الرياضة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

سيقوم الطلبة بتجربة كيفية تنظيم وتشغيل مرشوع علوم الرياضة ،ويعطي
مثل هذا املرشوع للطلبة فرصة تجربة دورة كاملة من التطور ،والتصميم،
وكذلك تنفيذ مرشوع العلوم الرياضية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 206

SPSC 499

مقرر التدريب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا التدريب هو تدريس للطلبة تحت إرشاف األستاذ يف املدارس االبتدائية
والثانوية ،وسيقوم الطلبة بقضاء  6أسابيع للتدريب يف املرحلة االبتدائية ،و6
أسابيع تدريب يف املدارس الثانوية ،ويوفر مقرر التدريب هذا الخربة امليدانية
يف مجاالت مختارة للرتبية البدنية يف املدارس القطرية أو الدولية ،ويشمل
تدريس الطلبة لتطبيق معرفة املحتوى ،واملعرفة الرتبوية والترصف.

متطلب/مقرر سابق

 SPSC 449و  SPSC 475و EDEC 411

STAT 101
اإلحصاء 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يغطي هذا املقرر املفاهيم األساسية املتعلقة باإلحصاء كاملجتمع وأنواع

البيانات ،وأساليب أخذ العينات والجداول والرسوم البيانية ،واإلحصاء الوصفي،
واملفاهيم األساسية لالحتامالت ،كالتجربة العشوائية ،وقوانني االحتامالت،
واالحتامالت الرشطية واستقالل الحوادث  ،واملتغريات العشوائية املنفصلة
واملتصلة ،وتوزيعات املعاينة ،والتوزيع الطبيعي و توزيع ت ومربع كاي.
والتقدير بنقطة وفرتة ملتوسط واحد و ،واختبار الفرضيات االحصائية .وسوف
يستخدم برنامج إحصايئ مثل برنامج “ SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتامعية” أو برنامج  Minitabأو إكسل يف املعمل.
STAT 102
اإلحصاء 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر إجراءات وتوزيعات مربع كاي ،،وصالحيته لالختبار،
والجداول الثنائية  ،والروابط ،واختبار مربع كاي لالستقالل ،وتوزيع إف،
والتصميم للتجارب العشوائية ،،واملقارنات املتعددة ، ،ومعادلة االنحدار
البسيط ،واالستدالل عن كميات االنحدار ،واالحصائيات الالمعلمية ،واختبار
ويلكوكسون ،واختبار كروسكال واليس ،واختبار فريدمان ،ومعامل ارتباط
سبريمان ،واستخدام الربامج اإلحصائية مثل برنامج  Minitabوإكسل.

متطلب/مقرر سابق

 STAT 101أو STAT 153

STAT 151

مقدمة في اإلحصاء التطبيقي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مفاهيم جمع البيانات والعينات ،وتنظيم وعرض الرسومات،
واملعدالت والنسب ،ومقاييس النزعة املركزية والتشتت ،والتوزيعات املنفصلة
واملتصلة ،،وتوزيع العينات ،وتقدير النقاط والفرتات ،،واختبار الفرضية
االحصائية عن الوسط الحسايب والنسب والفروق ،واالنحدار الخطي البسيط
واالرتباط ،وتحليل التباين ،وتحليل البيانات الفئوية.
STAT 153

مدخل لإلحصاء
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر مفاهيم وتعاريف املصطلحات االحصائيات ،وطرق عرض
البيانات اإلحصائية األساسية ،ومقاييس النزعة املركزية والتشتت ،والنسب
املئوية والربعية ،ومفاهيم االحتامالت األساسية ،واملتغريات والتوزيعات
العشوائية املنفصلة واملتصلة ،،واختبار الفرضية االحصائية عن الوسط الحسايب
والنسب والتباين..
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STAT 221

متطلب/مقرر سابق

اإلحصاء الرياضي 1

STAT 102

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

STAT 156

يتناول هذا املقرر التوزيع الطبيعي متعدد الحدود ومتعدد املتغريات ،ووظائف
املتغريات العشوائية ،وتقنيات التحول ،وأخذ توزيعات العينات ،وتوزيع
نظام إحصايئ واحد ،والتوزيع املشرتك بني اثنني من إحصاءات النظام ،وتوزيع
مهام إحصاءات النظام ،وحدود النظريات ،والتقارب يف التوزيع ،والتقارب
يف االحتامالت ،وقوانني األعداد الكبرية ،والحد من التوزيعات ،ونظرية الحد
املركزي.

اإلحصاء-الصيدلة
الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يتناول هذا املقرر املفاهيم اإلحصائية ،وتنظيم واستخالص الخالصة من
البيانات ،واالحتامالت األساسية وتوزيع ذات الحدين ،والتوزيع الطبيعي
وتوزيع ت و مربع كاي واف .وتقدير واختبار الفرضيات للوسط الحسايب
والنسب و التباين.

متطلب/مقرر سابق

STAT 211

 STAT 211أو  STAT 251و MATH 251

مقدمة في نظرية االحتماالت
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

STAT 222

اإلحصاء لإلدارة2

يتناول هذا املقرر التجربة العشوائية ،والفضاء العيني والحوادث  ،وبديهيات
وقواعد االحتامالت ،والعينات املحتملة ،وتقنيات العد،واالحتامالت
الرشطية ،واملتغريات العشوائية ،والقيم املتوقعة ،وطريقة توليد االحتامالت،
وتوزيعات االحتامالت املوحدة ،وبرنويل ،والهندسية ،وذي الحدين السلبية
واإليجابية،وجاما وبيتا والتوزيع الطبيعي . .كذلك يتناول املقرر املتغريات
العشوائية ذات املتغريين املنفصلني واملستمرين ،والتوزيعات املشرتكة،
والهامشية والرشطية.

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تحليل االنحدار املتعدد مع الرتكيز عىل بناء منوذج يف مجال
األعامل واالقتصاد التطبيقي للمستهلك ،والرشكات واألسواق واإلحصاءات غري
املعلمية ،وتحليل السالسل الزمنية والتنبؤ باألعامل املطبقة عىل املبيعات،
والطلب ،واإليرادات ،واالستهالك ،وأسعار األسهم ،وأسعار الرصف ،وأساسيات
تحليل التاميز وتحليل العوامل التي يتم تطبيقها عىل بحوث التسويق.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

( STAT 101أو  )STAT 153و MATH 102

 STAT 220أو

STAT 220

STAT 155

STAT 231

اإلحصاء لإلدارة 1

حتليل االنحدار التطبيقي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تقنيات الرسوم الوصفية والتدابري العددية ،وتوزيعات
االحتامالت وتطبيقها عىل أسواق األسهم ،وموثوقية اإلنتاج والنظم ،وتوزيعات
يتناول هذا املقرر تحليل االنحدار البسيط الخطي ،وتحليل البواقي ،واالرتباط
الخطي
أخذ العينات ،والتقديرات ،واالستدالل مع تطبيق تجزئة السوق ،واالنحدار
الذايت ،واالنحدار املتعدد ،وتقدير واختبار العامل املتغري ،ومنوذج إجراءات
البسيط وعالقته بالتطبيق عىل املحاسبة ،واالقتصاد ،واألعامل املرصفية ،والتأمني.
االختيار ،واالنحدار متعدد الحدود ،ومتغريات املؤرشات ،والقيم املتطرفة،
ومراقبة التأثريات ،واستخدام الربامج اإلحصائية مثل برنامج  Minitabأو
برنامج  SPSSاو ار.
متطلب/مقرر سابق
( ENGL 004 OR ENGL 111 OR ENGL 202TOEFL Internet-
based Test 061 OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR Int
Eng Lang Test Syst-IELTS 5.5 OR TOEFL Computer-based
)Test 173 OR OR ENGL F073 OR ENGL 040

متطلب/مقرر سابق

 STAT 102و  STAT 211أو STAT 251
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STAT 322

STAT 241

اإلحصاء الرياضي 2

اإلحصاء احليوي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر طرق أخذ العينات يف الدراسات الطبية ،وتلخيص وعرض
البيانات الطبية ،واالحصائيات الدميوغرافية ،واالستدالل املعلمي والالمعلمي
من خالل الجداول متعددة املتغريات مع التطبيقات عىل بيانات طبية .كام
يتناول هذا املقرر االرتباط اللوجستي ،،وانحدار بواسون وكوكس وتطبيقها عىل
البيانات الطبية ،وتحديد حجم العينة ،واستخدام الربامج اإلحصائية مثل برنامج
 Minitabو .Excel

يتناول هذا املقرر االتساق واإلكتفاء ،وأشكال التوزيعات املختلفة ،واكتامل
أنواع التوزيعات ،ونظرية التقدير النقطي ،،ومعايري الحكم عىل مربع الخطأ
والتباين ،والتحيز ،ونظرية راو بالكويل ،والحد األدىن من التباين ،واملعلومات،
والحد األقىص لطريقة االحتامالت ،وطريقة املربعات األقل ،واملقارنات بني
األساليب املختلفة ،والكميات املحورية ،واختبار الفرضيات ،واالختبارات
املتتابعة ،واختبارات العينات الكبرية ضمن العديد من املوضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 STAT 102أو

STAT 221

STAT 151

STAT 332

STAT 242

تصميم التجارب
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

االحصاء السكاني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر مبادئ التصميم التجريبي ،والتصاميم العشوائية ،والتصاميم
الكاملة العشوائية ،وتصاميم الكتل غري املكتملة ،وتحليل التباين املشرتك ضمن
موضوعات أخرى .ويتم استخدام الربامج اإلحصائية مثل برنامج Minitab
وبرنامج “ SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية”.

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية ،ومعنى املجتمع واملعدالت الدميوغرافية.
كام يتناول معدالت الفرتة ،وسنوات العمر للشخص ،ومعدل النمو ،ومفهوم
النمو السكاين  ،ومعدل الوفيات الخام ،ومعدالت الوفيات يف الفئة العمرية
املحددة ،والرسم التخطيطي ليكسيس ،ومعدالت الوفيات ،ومؤرشات الفشل،
ومعدالت الوفيات املوحدة ،وجداول الحياة ،وجداول متعددة لتناقص الحياة،
والخصوبة واإلنجاب ،وأمناط منذجة العمر.

متطلب/مقرر سابق

 STAT 102و  STAT 211أو STAT 251

متطلب/مقرر سابق
STAT 102

STAT 333

السالسل الزمنية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

STAT 312

العمليات العشوائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر عنارص العمليات العشوائية ،وسالسل ماركوف منفصلة
التوقيت ،والسري العشوايئ ،والعمليات املتفرعة ،وعمليات بواسون ،وعمليات
الوالدة واملوت ،ونظم الطابور ،وعمليات التجديد .كام يتناول النظرية األساسية
ملؤرش ستوكاستيك والحركة الرباونية ،وتطبيقات النمذجة املالية إىل مؤرش
ستوكاستيك.

متطلب/مقرر سابق

يناقش هذا املقرر تحليل بيانات السالسل الزمنية واستخدامها يف التنبؤات،
ويعرض املقرر األساليب املختلفة مبا يف ذلك السلسلة الزمنية و االنحدار،،
وتقنيات التجانس ،ومنهجية بوكس جينكينز ،مع التأكيد عىل الجانب التطبيقي
لهذا املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج  ،“ SPSSوبرنامج ،R
وبرنامج .Minitab

متطلب/مقرر سابق

 STAT 231أو STAT 231

( STAT 211أو  )STAT 251و MATH 251
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STAT 361

STAT 341

االحصاء اإلكتواري 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

مناهج اختيار العينات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يناقش هذا املقرر النامذج االكتوارية وتصنيفها و بناء التوزيعات ،والتواتر
والشدة مع مناذج التغطية ،وحدود السياسة والتأمني املشرتك .كام يتضمن
املقرر مناذج الخسارة ،والنامذج املركبة ،وحوسبة توزيعات املطالبات اإلجاملية،
واملقارنة بني مختلف أساليب الحوسبة ضمن موضوعات أخرى.

يتناول هذا املقرر مبادئ أخذ العينات ،وتصميم االستبيانات ،وأخذ العينات
العشوائية البسيطة ،وأخذ العينات العنقودية والطبقية ،،وأخذ العينات
املنتظمة ،وأخذ العينات متعددة املراحل ،وتحديد حجم العينات ،والتعديالت
عىل عدم االستجابة وأخطاء املعاينةضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 STAT 102و  STAT 211أو STAT 251

 STAT 102و  STAT 211أو STAT 251

STAT 343

STAT 371

احلزم اإلحصائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

حتليل البقاء التطبيقي
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر تفاصيل استخدام واالستغالل الكامل للحزم اإلحصائية مثل
برنامج  ،”“ SPSSوبرنامج  ،MINITABوبرنامج ساس “ ”SASوبرنامج ار “R
يف التعامل مع البيانات .وتشمل املوضوعات إدخال البيانات ،والتحقق منها،
والتحكم فيها والتحليل .كذلك يتضمن املقرر املقارنة بني الربامج املختلفة ،
ومزاياها وعيوبها ،ونقاط الضعف ونقاط القوة ،واالستخدام الفعال للحزم
اإلحصائية يف حل مشاكل الحياة الحقيقية ،وامليزات املتقدمة للحزم اإلحصائية.

يتناول هذا املقرر بيانات الرقابة ،وأنواع الرقابة ،وأمثلة لتحليل بيانات
االستدامة ،واقرتانات االستدامة ،واقرتانات الخطر ،والطرق غري املعلمية،
وجداول الحياة ،وتقدير املنتج  -الحدود الوظيفية االستدامة ،املقارنة بني اثنني
من توزيعات االستدامة (اختبار مانتيل وهينزيل) ،وتوزيعات حدود االستدامة
واالستدالل ضمن موضوعات أخرى .مع التأكيد عىل الجانب التطبيقي لهذا
املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج  “ SPSSوبرنامج “ ، R
وبرنامج Minitab

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 STAT 231أو

 STAT 102أو STAT 258

STAT 372

STAT 344

ضبط اجلودة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

STAT 258

احملاكاة اإلحصائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتناول هذا املقرر تحليل املخططات البيانية لضبط املتغريات واالتجاهات،،
وتحليل الرسم البياين ،والقدرة العملية ،ومعيار قبول خطط العينات ،وموثوقية
العملية ،مع االستشهاد بالجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام برنامج
الحزم اإلحصائية  “ SPSSوبرنامج .Minitab

يتضمن هذا املقرر توليد املتغريات العشوائية املتفصلة واملتصلة  ،وتقنيات
تقليل التباين ،وتصميم النموذج ،واملحاكاة مع التطبيقات مبا يف ذلك وضع
قامئة االنتظار والتطبيقات األخرى ،والتحقق من صحة النموذج .مع التأكيد
عىل الجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج
 SPSSوبرنامج Minitab

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

 STAT 102و  STAT 211أو STAT 251

 STAT 211أو STAT 251
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STAT 442

STAT 381

االحصاء اإلكتواري 2

حتليل البيانات الفئوية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر بناء مناذج تطبيقية ،وطرق تجميع البيانات املجمعة
وتعديلها ،وتقديرات كرينيل للكثافة .واألساليب اإلحصائية املعلمية  ،وتقدير
النامذج االكتوارية .واختيار النموذج ،واألساليب البيانية ،ونظرية املصداقية،
ومحاكاة النامذج االكتوارية ،ضمن موضوعات أخرى وأمثلة عىل دراسة حالة.

يتضمن هذا املقرر جداول االحتامالت ،والطرق الدقيقة واملقاربة لـجداول
االحتامالت الثنائية ،ومناذج االنحدار االحتاملية واللوجستية للبيانات الثنائية،
ومناذج للجداول متعددة االتجاهات .مع التأكيد عىل الجانب التطبيقي لهذا
املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج  SPSSوبرنامج  Rوبرنامج
Minitab

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

STAT 341

STAT 231

STAT 445

STAT 382

املوثوقية واختبارات احلياة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

املناهج الغير معلمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر مفاهيم املوثوقية ،والعنرص ونظام املوثوقية ،وتوزيع
وظائف مدى الحياة ،واملخاطر ،وأنواع الرقابة ،ووظيفة املوثوقية ،وتقديرات
كابالن ماير ونيلسون ،وإجراءات االستدالل املحدودة ،وتسارع اختبارات الحياة،
ومناذج إجهاد القوة .مع التأكيد عىل الجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام
الحزم اإلحصائية مثل برنامج  SPSSوبرنامج  ”، Rوبرنامج Minitab

يتضمن هذا املقرر املفاهيم األساسية لألساليب غري املعلمية ،والتقدير
واالختبار لعينة واحدة او عينتني مستقلتني او غري مستقلتني .ومسائل تقدير
النزعة املركزية والتشتت ،ومسائل االرتباط واالنتشار ،واختبارات االتجاهات،
وتحليل التباين للبيانات التصنيفية ضمن موضوعات أخرى .التأكيد عىل
الجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج SPSS
“ وبرنامج  Rوبرنامج Minitab

متطلب/مقرر سابق

متطلب/مقرر سابق

STAT 464

322 STAT

STAT 221

STAT 434

اإلحصاءات البيئية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

النماذج اخلطية العامة الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يتضمن هذا املقرر التوزيعات يف األرسة األسية وخصائصها  ،والنامذج الخطية
املعممة ،واألمثلة ،واالستدالل املعمم للنامذج الخطية ،واإلنحراف اإلحصايئ،
واالنحدار اللوجستي الثنايئ ،وترتيب االنحدار اللوجستي ضمن موضوعات
أخرى .مع التأكيد عىل الجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام الحزم
اإلحصائية مثل برنامج  “ SPSSوبرنامج  ، Rوبرنامج Minitab

متطلب/مقرر سابق

يتضمن هذا املقرر العمليات العشوائية يف البيئة ،ومناذج االحتامالت املناسبة
للبيانات البيئية ،ومنوذج بواسون وتطبيقاتها .والنموذج ذي الحدين السالب،
وطريقة االلتقاط  -االعادة ،وأخذ عينات املسافات ،وأخذ العينات املركبة،
ومجموعة طرق أخذ العينات ،وأخذ العينات العنقودية ضمن موضوعات
أخرى.

متطلب/مقرر سابق

(  STAT 312أو  ) STAT 357و ( STAT 361أو ) STAT 452

STAT 322
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STAT 499

STAT 481

مشروع التخرج
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

التحليل متعدد املتغيرات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يجمع هذا املقرر بني عدد من املهارات املعتمدة يف املناهج ،فمن املتوقع أن
يعمل الطلبة من خالل مجموعة متنوعة من دراسات الحاالت ،ومن املتوقع أن
يجمع الطلبة ويحللون البيانات بشكل فردي ،ويتوجب عليهم تقديم التقارير
البحثية الشفهية والخطية يف شكل ومحتوى مناسبني.

يتضمن هذا املقرر تنظيم البيانات متعددة املتغريات ،والتوزيعات متعددة
املتغريات ،والتحليل متعدد املتغريات ،والتباين واالنحدار ،وتقنيات الحد من
البيانات ،والتاميز وتحليل التصنيفات ضمن موضوعات أخرى ،مع التأكيد عىل
الجانب التطبيقي لهذا املوضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج SPSS
وبرنامج ، Rوبرنامج Minitab

TRAN 201

متطلب/مقرر سابق

مبادئ و استراتيجيات الترجمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

 STAT 322و MATH 231

يوفر هذا املقرر تدريبًا متقد ًما يف مبادئ وأساليب الرتجمة من اللغة اإلنجليزية
إىل اللغة العربية والعكس .وسيتم عرض مجموعة من النظريات واملبادئ
األساسية وتناول مجموعة متنوعة من أنواع النصوص ،كاملقاالت الصحفية
والنصوص القانونية  ،وذلك من أجل تدريب الطلبة عىل كيفية تطبيق هذه
املفاهيم النظرية عىل النصوص املختلفة .ويتم عرض مفهوم التكافؤ يف
الرتجمة ومناقشته ثم تطبيقه عملياً عىل النصوص املختلفة.

STAT 482

طرق بيز اإلحصائية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يتضمن هذا املقرر طبيعة احصائيات بيز  ،واستدالل النظرية االفرتاضية،
ووظيفة الخسارة الرتبيعية وتقديرات بيز” واختباراتها  ،وطرق بييز وبعض
التوزيعات األخرى ،وطرق “بييز” التقريبية ،وأساليب ينديل وتريين – كادين،
وسلسلة ماركوف وطرق مونت كارلو ضمن موضوعات أخرى.

TRAN 202

مناذج نظرية وعملية للترجمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب/مقرر سابق

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل أحدث النظريات يف حقل الرتجمة
ومنها التكافؤ الشكيل (كاتفورد) ،التكافؤ الدينامييك (نايدا) ،التكافؤ
الرباغاميت (كولر) ،والتكافؤ عىل مستوى النص والسياق (بوجراند) .وتستخدم
كلها يف ترجمة مجموعة متنوعة من أنواع النصوص ،ومعظمها من اللغة
العربية إىل اللغة اإلنجليزية ،ويعطى الطلبة األدوات الالزمة لتحديد وتحليل
وحل مشاكل الرتجمة املعقدةباالستناد إىل تلك النظريات.

STAT 322

STAT 497

دراسة مستقلة
الساعات الدراسية املعتمدة 1 :أو 3

هذا املقرر هو للطلبة الذين يرغبون يف مواصلة املزيد من القراءة يف موضوع
معني يف اإلحصاء تحت إرشاف أحد أعضاء هيئة التدريس ،ويطلب من كل
طالب أن يقدم تقييم تحلييل لقراءاته للمرشف عليه من هيئة التدريس.

TRAN 301

الترجمة اإلعالمية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

STAT 498

موضوعات خاصة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

هذا املقرر يقدم دراسات ملواضيع يف اإلحصاءات التي ال تشكل جز ًءا من
املقررات العادية ،وسيتم اختيار املواضيع من قبل أعضاء هيئة تدريس اإلحصاء
وفقًا لالقتضاء.

يقدم املقرر للطلبة فرصة للتخصص يف ترجمة مجموعة متنوعة من النصوص
املنتقاة من الصحافة املطبوعة وغريها من وسائل اإلعالم السمعية أو البرصية،
مع الرتكيز عىل القضايا املتعلقة باألزمات الدولية ،والتنمية والتعاون بني
الدول .وسيقوم الطلبة باستكشاف اسرتاتيجيات الرتجمة ذات الصلة بوسائل
اإلعالم و التعرف إىل املشاكل العملية الشائعة يف عملية ترجمة التقارير
واالفتتاحيات والعناوين اإلخبارية.
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TRAN 311

متطلب /مقرر سابق
 TRAN 201و

قواعد اللغة اإلجنليزية للمترجمني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

TRAN 202

TRAN 302

التخصصية 1

الترجمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يوفر املقرر تدري ًبا مرك ًزا يف ترجمة النصوص يف مجاالت العالقات الدولية والقانون
والصحافة (العلوم االجتامعية والعلوم اإلنسانية) من وإىل العربية واإلنجليزية.
ويتم التعامل مع مثل هذه النصوص عىل ضوء النظريات التي يغطيها مقرر
 TRAN 201و من خالل املفاهيم االصطالحية وتطبيقاتها يف هذه املجاالت.

مع العوملة التي تؤثر بشكل متزايد عىل كثري من جوانب حياتنا ،أصبح التواصل
عرب الحدود الثقافية جز ًءا من املهارات الالزمة لألفراد املثقفني وذلك لرتسيخ
االحرتام املتبادل وتقليل العداء .والثقافة هينظامسيميايئ معقد من الرموز
واملعتقدات والقيم والعادات وقواعد السلوك .وألن اللغة منسوجة يف الثقافة،
فبالتايل من املستحيل الرتجمة بني اللغات دون وعي واضح بالقضايا الثقافية
املتعلقة بكل ترجمة .ويوفر هذا املقرر نظرة متعمقة للطريقة التي تؤثر بها
الثقافة عىل أسلوب التواصل .،وتشمل املوضوعات التي يتم تناولها :االختالفات
والنظرة إىل العامل والهوية و أساليب التواصل اللفظية وغري اللفظية  ،وتأثري
االنحياز ونظم القيم املتعارضة عىل التواصل بني الثقافات.

متطلب /مقرر سابق
TRAN 201

TRAN 310

قواعد اللغة العربية للمترجمني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تطوير كفاءة الطالب يف استخدام اللغتني بشكل صحيح،
وذلك بالرتكيز عىل القواعد ،والنحو ،وبناء الجملة الوظيفية ،واستخدام اللغة
يف أبعادها البنائية الوظيفية .وميكن املقرر الطالب من اشتقاق األفعال وفقًا
للدالالت ،واشتقاق أشكال مختلفة من جذورها ،و بناء الجملة والدالالت
املختلفة للمعاين استنادا ً إىل املفاهيم املختلفة لعلم النحو .مثل التشكيل
والجمل الوصفية والقواعد االستثنائية واإلنكار وبناء الجملة .كام يوفر املقرر
عددًا من النصوص العملية لتوضيح النقاط النحوية والرصفية املختلفة لتمكني
الطلبة من استخدام اللغة العربية املعارصة بشكل مناسب.

TRAN 312

املقارنة اللغوية بني العربية واإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

TRAN 303

التواصل بني الثقافات
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل رشح قواعد اللغة اإلنجليزية من منظور الرتجمة ،وهو
يبني أن قواعد اللغة يجب أن ينظر إليها باعتبارها جز ًءا ال يتجزأ من السياقات
التواصلية ملساعدة الطلبة عىل استيعاب بنية النصوص اإلنجليزية .وسيتم
تطوير فهم للخصائص الرئيسية والتفاصيل األساسية لقواعد اللغة اإلنجليزية
ضمن السياق ،جن ًبا إىل جنب مع املهارات الالزمة يف تطبيق الجوانب النحوية
والداللية وذلك لتقييم وتحسني جودة النصوص املرتجمة.

يتناول املقرر كيفية املقارنة بني اللغتني اإلنجليزية والعربية عىل مستويات
مختلفة من التنظيم اللغوي ومنها علم األصوات والرصف وبناء الجملة
واملنظور الرباغاميت الخطايب ،جنبًا إىل جنب مع النهج الوظيفي لقواعد النحو،
ويسعى املقرر لتمكني الطلبة من إلقاء نظرة عىل الطريقة التي يتم بها بناء
النصوص لتحقيق أغراض محددة.
TRAN 313

حتليل اخلطاب للمترجمني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر بهدف تعريف الطلبة مببادئ ومهارات تحليل النصوص،
والسامح لهم بتطبيق هذه املفاهيم يف تحليل مجموعة متنوعة من النصوص.
وسيتم تناول مفاهيم النص والتناص ،وكذلك الشكل واملضمون .وسوف يشمل
املقرر تحليالت للنصوص املكتوبة واملنطوقة ،كام سيتم تدريب الطلبة عىل
استخدام الحاسوب لتحليل النص باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات .ويتم
تدريب الطلبة أيضً ا عىل فهم نوايا كاتب النص ،وأساليب إظهار أو حجب تلك
النوايا .كام يتم تحليل النواحي الثقافية وتأثريها عىل بنية النصوص املرتجمة.

متطلب /مقرر سابق
 TRAN 201و

TRAN 202

TRAN 314

الترجمة اإلعالمية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يبني هذا املقرر عىل مقرر الرتجمة اإلعالمية  ،1مع الرتكيز عىل وسائل االعالم
غري املطبوعة (السينام والتلفزيون) .وهو يهدف اىل تزويد الطلبة بالتامرين يف
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خالل أسس تركيب الجمل واالستخدام الحايل مع الرتكيز عىل االتصال الشفهي.
وتركز الدورة عىل االستامع والتحدث ،والقراءة ،والكتابة عىل حد سواء.

مجال الرتجمة السمعية البرصية (الدوبالج ،ترجمة األفالم ،والرسد بالصوت)
وتكنولوجيا الرتجمة التي تساعد عىل تطوير وعي نقدي لآلثار الثقافية
واأليديولوجية الواسعة عرب الرتجمة اإلعالمية .كام سيتم مناقشة أهم املواضيع
يف وسائل اإلعالم ودراسات الرتجمة ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل استخدام
الرتجمة للتواصل بني الثقافات يف وسائل اإلعالم العاملية.

TURK 201

لغة تركية 2

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق

هذا املقرر هو إمتداد ملقرر  .TURK 101وهو مصمم لتحسني جوانب
مختلفة من املهارات اللغوية والكتابية ،ويهدف اىل تحسني مهارات التخاطب
عند الطلبة ،وتوفري مجموعة متنوعة من القراءات لفهم املواد املكتوبة؛ ومهارة
نحوية جيدة ،وتحسني مهارات االستامع ،و إىل تعريف الطلبة عىل بعض األمثلة
من الثقافة الرتكية.

TRAN 301

TRAN 315

التخصصية 2

الترجمة
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

UNIV 100

يوفر هذا املقرر تدري ًبا مكثفًا يف ترجمة النصوص يف مجاالت األعامل والعلوم
والتكنولوجيا من وإىل العربية واإلنجليزية ،و يتم التعامل مع هذه النصوص
استنادا ً إىل املفاهيم النظرية التي يغطيها منهاج  302 TRANومن خالل
املفاهيم االصطالحية وتطبيقاتها يف هذه املجاالت.

مقرر سيمينار السنة االولى
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

متطلب /مقرر سابق
TRAN 302

TRAN 401

البالغة اخلطابية للمترجمني
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتزويد طلبة السنة األوىل باملعارف واملهارات الالزمة
لنموهم الشخيص ونجاحهم األكادميي ،وذلك لتيسري انتقالهم من مرحلة
الدراسة الثانوية إىل مرحلة الدراسة الجامعية .ويتمحور هذا املقرر يف ثالثة
مكونات :اعرف نفسك ،واعرف جامعتك ،واعرف مجتمعك والعامل .ويُبنى
املقرر عىل مشاركة الطلبة يف األنشطة التي
تعزز مهارات التفكري الناقد لديهم من خالل القراءة الحرة واإلجبارية،
واملشاركة املجتمعية ،واملوضوعات البحثية ذات الصلة باملجتمع القطري ،وقد
جاء ذلك للتأكيد عىل دور الطلبة بوصفهم مواطنني فاعلني يف املجتمع ،ولتنمية
املهارات التي يحتاجون إليها للتعلم مدى الحياة.

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل أساليببالغة العربية ومصطلحاتها
ومقارنتها مع املصطلحات البالغية األخرى يف اللغة اإلنجليزية ،وذلك بهدف
متكني الطالب من ترجمة النصوص بكفاءة .ويوضح املقرر املجاالت الثالثة
األكرث أهمية للخطابة يف اللغة العربية ونظريتها اإلنجليزية وهيالدالالت
والبالغة والكالم .ويعتمد هذا املقرر أمثلة من النصوص السياسية باللغة
العربية و غريها من األدب اإلنجليزي مع الرتكيز عىل الجوانب البالغية ،واللغة
التصويرية ،واألسلوب واملصطلحات.

مقدمة إلى القرآن والسنة
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يوفر هذا املقرر للطلبة اإلطار العام للموضوعات القرآنية ودراسات الحديث
النبوي ،واالستعداد الذهني لدراسة النص القرآين.

TURK 101

USUL 211

لغة تركية 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة املبتدئني باللغة الرتكية ،وتطوير املهارات
الشفهية والكتابية فهامً وتعبريا ً .وتؤكد املهارات اللغوية عىل ما ييل :الفهم،
والقراءة ،والكتابة ،والتحدث .ويقدم هذا املقرر أسس تعلم اللغة الرتكية ،من

USUL 101

التفسير املوضوعي 1

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل حصول الطلبة عىل وجهة نظر معمقة للقضايا التي
تناولتها القرآن الكريم .وهناك جانبان للهدف من التفسري :الجانب النظري
والجانب العميل.
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USUL 213

نقل عن األدلة العقالنية والدينية .وسوف يكتسب
وتقاليد األنبياء ،وذلك ً
الطلبة مهارة اإلثبات والدفاع عن العقيدة اإلسالمية من خالل الدليل العلمي
والعقالين.

التفسير التحليلي 1

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

USUL 234

يف هذا املقرر ،سوف يكتسب الطلبة املعرفة بوحدة هدف ومتاسك السورة
القرآنية ،وسوف يتمكن الطلبة من تطوير مهارات املخزون من الكلامت يف
اللغة يف دراسات القرآن الكريم ،وسوف يتمكنون من مامرسة األداء الصويت
لآليات القرآنية.

األديان املقارنة 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل دراسة تطور هذه الديانات والقواسم املشرتكة بينهام.

USUL 219

USUL 236

أسس األحكام 1

الساعات الدراسية املعتمدة3 :

منهجية البحث
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يهدف هذا املقرر ملساعدة الطلبة عىل اكتساب سلوكيات العبادة الصحيحة.
وسيتم دراسة أسس الطهارة والصالة من حيث التقاليد والنصوص ،مع إيالء
اهتامم خاص لآلراء الفقهية املختلفة.

يتناول هذا املقرر مجالني :ويهدف املجال األول إىل متكني الطلبة من اكتساب
املعرفة النظرية والعملية بالبحوث العلمية ،وأساليبها ،وأسسها وقواعدها .كام
يهدف املقرر أيضً ا إىل تدريب الطالب عىل كيفية القيام بعمل البحوث.

USUL 222

أسس األحكام 2

USUL 301

الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

أصول التفسير
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من اكتساب الرؤى األخالقية واالجتامعية
من خالل تحليل األسس املتعلقة باألحكام.

يهدف هذا املقرر إىل تثقيف الطلبة بالقواعد العلمية األساسية للتفسري،
وخصائصه ،واملبادئ التي يحتاجون لاللتزام بها ،وآراء مختلف مدارس الفكر
واملنهجيات املتعلقة بالتفسري القرآين.

USUL 231

األديان املقارنة 1

الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل:
أول :إكتساب الطلبة معرفة أساليب دراسات األديان .وسوف يتعرف الطلبة
ً
إىل التعددية الدينية ،وموقف اإلسالم املتسامح منها .وسوف يتمكن الطلبة من
إجراء املقارنات واستخالص النتائج .ثان ًيا :سيقوم الطلبة بدراسة املصطلحات
واألساليب ،وسوف يتعرف الطلبة عىل الطبيعة األصلية للتدين وعىل حق
األشخاص يف اختيار دينهم .وسيقوم الطلبة أيضً ا بدراسة الكتب املقدسة لألديان
اإلبراهيمية الثالثة .ويتعرف الطلبة يف هذا املقرر بالقضايا الكربى املشرتكة
لألديان ،مثل االميان بالله ،واألنبياء ،والقيم املدنية وحقوق اإلنسان ووضع
املرأة ،كام يدرسون تأثري هذه األديان عىل أتباعها.
USUL 232

الدين اإلسالمي 2

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بأساسيات الدين اإلسالمي وفقًا للقرآن

USUL 302

علم الكالم
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بعلم الكالم ،وأسباب ظهوره ،واملذاهب
الهامة ،ووجهات نظرهم ومنهجياتهم .كام يسعى لخلق االنسجام بني مختلف
املدارس الالهوتية بعد الفهم الدقيق للفكر اإلسالمي.
USUL 308

حديث موضوعي (أحاديث األحكام)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بطرق استخالص األحكام الرشعية
اإلسالمية من مصادرها األصلية ،وأحكام الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بالطعام
والرشاب وحقوق اإلنسان يف اإلسالم .ويعد هذا املقرر الطلبة لإللتزام بأحكام
نصا ورو ًحا.
الرشيعة ً
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USUL 311

اإلسالمي وتوسيع منظورهم الفكري .وسوف يكتسب الطلبة املهارات التحليلية
الهامة والرتشيد يف ضوء معرفتهم بأساسيات العقيدة اإلسالمية.

التفسير التحليلي 2

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

USUL 335

وسوف يكون مطلوبًا من الطلبة حفظ وتالوة الجزء  29من القرآن الكريم.

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالدراسات املعارصة يف القرآن والسنة يف
الرشق األوسط ،ومتكني الطلبة من الفهم الدقيق لبعض الشكوك التي تثار حول
القرآن الكريم والسنة يف أبعادهام املختلفة بطريقة أكادميية ،وطرق الدفاع
األكادميي كذلك .كام سيتم تعريف الطلبة عىل املنهجيات الحديثة واملعارصة
التي يجري استخدامها يف دراسة القرآن والسنة.

يهدف هذا املقرر إىل تعميق فهم الطلبة للتأويل والتفسري ،وتعريفهم بتطوره
التاريخي.

USUL 337

يف هذا املقرر سيكون الطلبة قادرين عىل تحليل النصوص القرآنية ،واستخراج
الدراسات املعاصرة في القرآن والسنة
الدالالت ،واستخالص النتائج ،وتطبيق هذه النصوص عىل الظروف املحيطة .وسوف
الساعات الدراسية املعتمدة3 :
يدرس الطلبة السور واآليات القرآنية للجزء  29وفقا لألساليب التحليلية للتأويل.

USUL 312

منهاجية التفسير
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

املذاهب اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

USUL 313

التفسير التحليلي 3

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطلبة عىل طرق قراءة وفهم النصوص
الكالسيكية يف أكرث من حقل واحد من الثقافة اإلسالمية ،وذلك بهدف فهم
وتجاوز الخالفات .وسوف يتمكن الطلبة من تحقيق الفهم املوضوعي
للمذاهب الدينية ،وسوف يكتسبون نظرة موضوعية ستمكنهم من مناقشة
االتجاهات الحديثة يف الفكر.

الساعات الدراسية املعتمدة 0 :أو 3

يهدف هذا املقرر إىل إرشاد الطلبة بشأن العالقات االجتامعية السليمة من
خالل دراسة عالقة الرسول محمد (صىل الله عليه وسلم) مع أرسته واملجتمع
ككل .ويتناول املقرر أرسة الرسول محمد (صىل الله عليه وسلم) باستخدام
أساليب التفسري التحلييل ،وبتسليط الضوء عىل أهداف القواعد االجتامعية.

USUL 339

املنطق القدمي واحلديث
الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

USUL 314

آيات األحكام 1

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من اكتساب مهارة إيجاد العالقة بني
املعامالت االجتامعية كام وردت يف القرآن وكيفية استقاء األحكام من النصوص.

يتناول هذا املقرر توجهات العقل وطرق التفكري .ويهدف لتطوير قدرات
الطلبة لتمكينهم من الوصول إىل املعرفة من خالل األساليب السليمة ،كام
يهدف أيضً ا إىل مساعدة الطلبة عىل تطوير مهارات البحث والكتابة.

USUL 322

USUL 340

الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

حتليل احلديث الشريف 2

الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

دراسات في األديان
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من فهم التحليل البالغي للحديث ،وذلك
لتطوير قدرتهم عىل استخراج القيم القياسية.

يهدف هذا املقرر إىل مساعدة الطلبة عىل تطوير مهارات املقارنة املوضوعية يف
دراسة الدين ،وتثقيف الطلبة يف فهم األديان والتعددية الثقافية.

USUL 330

USUL 341

الفلسفة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بجانب هام من جوانب الرتاث العريب

األخالق واملسؤولية االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالنظريات األخالقية املختلفة وتطبيقاتها
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USUL 409

يف الحياة العملية ،وخاصة يف مجال التجارة واألعامل.

متطلب /مقرر سابق

ENGL 004 OR ENGL F073TOEFL Internet-based Test 061
OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR Int Eng Lang Test
Syst-IELTS 5.5 OR TOEFL Computer-based Test 173 OR
OR ENGL 202

الفلسفة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة بفهم لتاريخ الفلسفة اإلسالمية واملدارس
الفلسفية املختلفة والنظريات يف اإلسالم.

USUL 411

آيات األحكام 2

USUL 344

الساعات الدراسية املعتمدة 2 :أو 3

الفكر اإلسالمي احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطلبة عىل استقاء األحكام الصحيحة من اآليات
التالية املائدة  ،1-7،87-108واألنفال  ،15-18 ،1-4والتوبة 1-29

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بتفاعل وتطور الفكر اإلسالمي منذ أول
تفاعل مع الحضارة األوروبية ،وسوف يتعرف الطلبة عىل بعض كبار املفكرين
األوروبيني.

USUL 423

حتليل األحاديث 3

الساعات الدراسية املعتمدة2 :

USUL 403

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالقيم اإلنسانية النبيلة من خالل دراسة
مختارات من األحاديث واآلداب األخرى .وتشمل تلك القيم اإلنسانية :اإلحسان،
والعطف عىل الجريان ،والوفاء بالوعود ،وحسن الخلق ،والتواضع ،والصدق،
والكرم ،ويتم ربط كل ذلك مع واقع العامل اإلسالمي وتوضيح آثاره عىل إصالح
األفراد واملجتمعات.

مناهج احملدثني :النظرية والتطبيق
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

تم تصميم هذا املقرر لتعليم الطلبة طريقة تخريج األحاديث فيام يتعلق
مبكانها يف مصادر الحديث ،ومن ثم ليكونوا قادرين عىل الحكم عىل الروايات
سواء فيام يتعلق بالنص أو تسلسل رواية الحديث.

USUL 424

USUL 405

منهاجية دراسات احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

اإلعجاز في القرآن
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة عىل مفهوم اإلعجاز يف القرآن الكريم،
وأهميته ودوره يف اإلقرار مبصدر الوحي ،وتوظيف األهداف القرآنية يف ضوء
متطلبات العرص الحديث.

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطلبة عىل استخدام أجهزة الحاسوب لتتبع
التقاليد .ويعطي هذا املقرر ملحة عامة عن اإلسناد وطرقه التسلسلية ،كام
سيتم تدريب الطلبة عىل طرق اإلسناد ،ومتكينهم من استخدام املصادر
املعتمدة والرجوع للعلامء املحدثني.

USUL 407

USUL 437

تفسير موضوعي (آيات األحكام)
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من فهم أهداف القرآن الكريم من خالل
دراسة آيات من سورة البقرة واملائدة وسورة النساء ،ودراسة آراء العلامء من
مختلف املدارس الفقهية .وعالوة عىل ذلك ،فإنه يهدف إىل تعليم تطبيق النص
عىل الوضع الحايل ،واشتقاق األحكام الرشعية من اآليات القرآنية.

الفلسفة احلديثة
الساعات الدراسية املعتمدة2 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالنظريات واملدارس الفلسفية الحديثة،
وبتعريفهم أيضً ا عىل تأثري الفلسفة الحديثة عىل الحضارة والفكر األورويب.
وسوف ميكن هذا املقرر الطلبة من االستفادة من مزايا هذه الفكر ومعرفة
عيوبه يف ضوء العقيدة اإلسالمية.
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USUL 439

العالم اإلسالمي املعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة3 :

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة باملجتمعات املسلمة يف العامل من خالل
ثقافتهم الدينية واالجتامعية والسياسية .كام يقوم بتحديد معنى “العامل
اإلسالمي” و”األمة املسلمة” ،والتنوع الثقايف للعامل اإلسالمي .وسوف يساعد
هذا املقرر الطلبة يف فهم التحديات التي يواجهها العامل املعارص ومواقف العامل
اإلسالمي يف هذا الصدد.
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