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إدارة اجلامعة

مجلس األمناء 

يعترب جمل�س اأمناء اجلامعة اأعلى �سلطة اإدارية يف جامعة قطر حيث ي�رشف 
على كافة ال�سيا�سات والعمليات باجلامعة، ويتوىل اعتماد امليزانية ال�سنوية 
للجامعة واأية تعديالت رئي�سية يف �سيا�سات اجلامعة، وبراجمها الأكادميية 

واأية ت�سكيالت اإدارية ولوج�ستية اأخرى.

الرئيس
سمو الشيخ/ عبداهلل بن حمد آل ثاني 

نائب الأمري 

نائب الرئيس
سعادة الدكتور/ عبد اهلل بن علي آل ثاني

الع�سو املنتدب مبركز قطر للقيادات
رئي�س جلنة الإدارة التنفيذية ملجل�س اأمناء جامعة قطر

أعضاء مجلس األمناء

سمو الشيخ/ عبداهلل بن حمد آل ثاني 
رئي�س املجل�س 

سعادة الدكتور/ عبد اهلل بن علي آل ثاني
نائب رئي�س املجل�س

سعادة الشيخ/أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني
وزير القت�ساد والتجارة

ع�سو

سعادة الدكتورة/ حصة سلطان اجلابــر
وزير الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

ع�سو

سعادة الدكتور/ صالح محمد النابت
وزير التخطيط التنموي والإح�ساء

ع�سو

سعادة الدكتور/ محمد عبدالواحد احلمادي
وزير التعليم والتعليم العايل

الأمني العام للمجل�س الأعلى للتعليم
ع�سو

كلمة رئيس الجامعة

ي�سعدين ويطيب يل اأن اأرحب بكم يف جامعة قطر. اإنه ملن دواعي �رشوري البالغ اأن اأقدم لكم هذه الوثيقة التي تعر�س حمتويات برنامج جامعتنا املميز للطلبة. 
وعند ا�ستخدامكم لدليل الطالب هذا، �سوف جتدون ثروة من املعلومات املفيدة التي ت�ساعدكم على اختيار م�سار درا�ستكم.

 
وتتناول حمتويات هذه الوثيقة الركائز الرئي�سية لر�سالة جامعة قطر، وهي توفري تعليم عايل اجلودة وال�سعي لتحقيق دور فّعال يف تنمية املجتمع القطري. 

وقد مت ت�سميم املقررات املوجودة يف هذا الدليل، ومراجعتها وتقييمها بحيث تلبي اأعلى املعايري التعليمية، مع تركيز اأ�سا�سي على املعرفة، وتطوير املهارات 
الالزمة للخريج كي يكون قادًرا على املناف�سة يف �سوق العمل اليوم و يف م�ساعيه ملوا�سلة تعليمه العايل. اإن ما تقدمه جامعة قطر هو جمموعة وا�سعة من 

الربامج الدرا�سية، ح�سل الكثري منها على العتماد اخلارجي امل�ستقل من الهيئات املهنية املعرتف بها، وقد مت و�سع هذه الربامج لتلبية احتياجات �سوق 
ا يف ت�سع كليات توفر جمموعة وا�سعة من اخليارات املتعلقة واملفيدة التي تنا�سب  العمل، والتوجهات التنموية الطموحة للبالد. وهناك اأكرث من �ستني تخ�س�سً

اهتماماتكم. كما تفتخر جامعة قطر بوجود جمتمع متنوع من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة من املنطقة وخارجها، يعملون جميعا مًعا يف جو يت�سم بالت�سامح 
والحرتام واملهنية، والأهداف امل�سرتكة.

 
اإن احلياة اجلامعية تقدم لكم ما هو اأكرث بكثري من جمرد ال�سعي للح�سول على درجة جامعية، فهناك جمموعة متنوعة من الأن�سطة والربامج املتعلقة باحلياة 
الطالبية واخلدمات، والتي اآمل اأن ت�ستفيدوا منها. و�ستجدون فرق العمل يف القطاع الأكادميي واحلياة الطالبية يعملون �سويًا لدعمكم لتتمتعوا بتجربة �ساملة 

ومميزة يف جامعة قطر ،كخطوة اأوىل يف عملية التعلم والتطور مدى احلياة.
 

اأمتنى اأن ت�ستفيدوا ا�ستفادة كاملة من هذا الدليل ملعرفة كل ما يتعلق باجلامعة وبراجمها وخدماتها التي �سممت خلدمة الطالب.
 

نحن هنا جميًعا لتقدمي امل�ساعدة لكم يف هذه الرحلة، والتي اأمتنى اأن تكون جتربة غنية ومثمرة لكم يف امل�ستقبل.

 

حسن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر

سعادة الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني
رئي�س رابطة رجال الأعمال القطريني

ع�سو

سعادة الشيخ الدكتور/خالد بن ثاني بن عبداهلل ال ثاني
رئي�س جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي

 
الدكتور/ حسن راشد الدرهم

رئي�س جامعة قطر
ع�سو  بحكم املن�سب

األستاذ الدكتور/ عبد العزيز السعيد البيومي
ا�ستاذ وم�ست�سار اأكادميي لرئي�س جامعة قطر

اأمني �رش جمل�س اأمناء جامعة قطر

الرئيس

الدكتور / حسن راشد الدرهم 

يعترب الدكتور ح�سن را�سد الدرهم اأحد امل�ساهمني يف دفع الن�ساط البحثي 
لالأمام، �سواء على م�ستوى اجلامعة، اأو الدولة. فقبل تعيينه لتويل من�سب 
رئي�س جامعة قطر بتاريخ 15 يونيو 2015، �َسَغل الدكتور ح�سن الدرهم 

من�سب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث منذ عام 2007 ومتكن خالل تلك 
الفرتة من دفع عجلة البحث يف اجلامعة، لت�سل اإىل ما هي عليه الآن كموؤ�س�سة 

اأكادميية رائدة يف جمال حتقيق التميز البحثي يف منطقة اخلليج، بدللة 
النجاح امل�ستمر للجامعة يف احل�سول على  اأعلى ن�سبة من املنح البحثية 
�سمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة 

اجلامعيني بدعم من ال�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
�َسَغل الدكتور ح�سن الدرهم عدة منا�سب يف اجلامعة مبا يف ذلك م�ساعد نائب 

رئي�س اجلامعة للبحث، ورئي�سا لق�سم الهند�سة املدنية يف كلية الهند�سة.
ح�سل الدكتور على درجة الدكتوراه  يف اإدارة امل�ساريع الإن�سائية من جامعة 
غالمورغان )حاليا جامعة �ساوث ويلز( باململكة املتحدة، بعد ح�سوله على 

درجة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية من جامعة جورجيا تك بالوليات 
املتحدة. قبل ذلك ح�سل الدكتور ح�سن على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة 

املعمارية من جامعة ولية نورث كارولينا  الزراعية والتقنية بالوليات 
املتحدة.

لعب الدكتور ح�سن الدرهم دوًرا حمورًيا يف ر�سم خريطة البحث على م�ستوى 
اجلامعة والدولة. اأثناء عمله كنائب لرئي�س اجلامعة للبحث، طّور ونفذ بكل 

جناح �سيا�سات اجلامعة البحثية واإجراءاتها واأولوياتها، وكذلك ر�سم خريطة 
طريق للبحث العلمي يف اجلامعة  مبا يحقق الأولويات وال�سرتاتيجيات 

الوطنية.
عالوة على ذلك، مت تاأ�سي�س العديد من املراكز اأثناء توليه من�سبه ال�سابق، 
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منها مركز اأبحاث الغاز، ومركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية ومركز قطر 
لالبتكارات التكنولوجية )كيومك(، وخمترب الكندي لبحوث احلو�سبة، ومركز 

اأبحاث حيوانات املخترب، ومركز اأبحاث احليوية الطبية.  كما اأ�رشف الدكتور 
ح�سن على تد�سني مبنى جممع مراكز الأبحاث بجامعة قطر .

ت�سمل جهود واهتمامات الدكتور ح�سن الدرهم البحثية اإنتاجية امل�ساريع 
الإن�سائية، وحت�سني امل�رشوع، العقود القانونية وامل�سرتيات. فاز يف عام 

2009 مع فريقه البحثي، باأف�سل ورقة بحثية لتلك ال�سنة يف جملة هند�سة 
واإدارة الإن�ساءات التي ت�سدرها جمعية  املهند�سني املدنيني الأمريكية ، وهو 

ع�سو يف العديد من اجلمعيات واملنظمات املهنية الدولية.

نواب الرئيس

الدكتور / خالد بن ناصر اخلاطر
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الإدارة

يتوىل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الإدارة م�سوؤولية الإ�رشاف العام على 
ال�سوؤون الإدارية و املالية. 

ح�سل الدكتور اخلاطر على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة 
قطر، عام 1989، وعلى درجة املاج�ستري من جامعة �سانت لوي�س- اأمريكا، 

يف العام 1996، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة دندي- بريطانيا يف 
العام 1999. كما ح�سل على جائزة الدولة الت�سجيعية يف جمال املحا�سبة 

يف العام 2012. ويعمل حاليًا عميداً لل�سوؤون الأكادميية بكلية اأحمد بن 
حممد الع�سكرية، واأ�ستاذاً م�ساركًا يف ق�سم املحا�سبة بكلية الإدارة والقت�ساد 
بجامعة قطر. كما عمل عميداً بالإنابة لكلية الإدارة والقت�ساد بجامعة قطر 

)٢٠٠٣/٦ - ٢٠٠٥/٢( ووكياًل للكلية وم�ساعداً للعميد )٢٠٠٠-٢٠٠٥(. كما 
عمل مديراً لربنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال باجلامعة )2005-2003(، 

واأ�ستاذاً زائراً بجامعة هيو�سنت يف 2006، وقد توىل رئا�سة جمل�س اإدارة 
اجلمعية العلمية للمحا�سبة )2004-2009(، ورئي�سًا ملجل�س اإدارة جمعية 

املحا�سبني القانونيني القطرية )2008 -2011(.
�سارك يف الكثري من اللجان على م�ستوى جامعة قطر. وقد اأجنز العديد من 

الأبحاث والدرا�سات والندوات يف جمال مهنة املحا�سبة واملراجعة والتعليم 
يف دولة قطر، وعمل ع�سو جمل�س اإدارة يف العديد من املجالت العلمية، وع�سو 

جلنة التظلمات بهيئة قطر لالأ�سواق املالية، وع�سو جلنة التظلم ال�رشيبي، 
وع�سو جمل�س اإدارة مركز الدوحة الدويل حلوار الأديان )2014-2008(، 

وع�سو جلنة م�رشوع اخلدمة الوطنية القطري )2009 -2011(، وع�سو جلنة 
اإن�ساء هيئــة �سمــان للجودة والعتمــاد يف التعليم العالـي )2016-2015(. 

وهو حاليًا ع�سو جلنة �سيا�سات التعليم العايل، وع�سو جلنة الإطار الوطني 
للموؤهالت يف وزارة التعليم والتعليم العايل.

الدكتور /  عمر األنصاري 
نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية

التحق الدكتور عمر الأن�ساري بكلية الهند�سة يف جامعة قطر حيث ح�سل 
على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية يف �سنة ١٩٩٠. مت تعيينه بعد 

التخرج معيداً يف ق�سم الهند�سة املدنية حيث �سافر ليلتحق بربنامج املاج�ستري 
يف جامعة تك�سا�س يف مدينة اأو�سنت يف الوليات املتحدة المريكية وح�سل 

على املاج�ستري يف الهند�سة املدنية يف �سنة ١٩٩٣ ثم بعد ذلك على درجة 
الدكتوراه يف الهند�سة املدنية من نف�س اجلامعة يف �سنة ١٩٩٩.

مت تعيينه بعد احل�سول على درجة الدكتوراه وما زال اأ�ستاذاً يف ق�سم الهند�سة 
املدنية يف جامعة قطر، حيث تقلد عدداً من املنا�سب الإدارية خالل هذه 

الفرتة. فقد مت اختياره من�سقًا لربنامج ال�سنة التاأ�سي�سية يف كلية الهند�سة من 
٢٠٠١اإىل ٢٠٠٣، ومت تعيينه بعد ذلك عميداً ل�سئون الطالب يف اجلامعة يف 

٢٠٠٣ وم�ساعداً لنائب الرئي�س ل�سئون الطالب يف �سنة ٢٠٠٤. يف �سنة ٢٠٠٧ 
مت تعيينه نائبًا لرئي�س اجلامعة ل�سئون الطالب وا�ستمر يف عمله حتي ٢٠١٥.

وي�سغل حاليا من�سب نائب الرئي�س لل�سوؤون الكادميية بالنابة. خالل فرتة 
عمله �سارك يف عدد من امل�ساريع واللجان على م�ستوى اجلامعة والدولة مثل 
م�رشوع تطوير جامعة قطر وجلنة معادلة ال�سهادات وهو كذلك ع�سو يف عدد 

من اجلمعيات والنقابات املهتمة مبجالت التعليم والهند�سة.

الدكتور / خالد اخلنجي 
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب

يتوىل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب م�سوؤولية الإ�رشاف العام على 
قطاع �سوؤون الطالب يف جامعة قطر، مبا يف ذلك مهام القبول، والت�سجيل، 
وال�سجالت الأكادميية، واحلياة الطالبية، والأن�سطة داخل احلرم اجلامعي، 

والدعم الأكادميي للطلبة، وكافة اخلدمات الطالبية ذات ال�سلة. 
�سغل الدكتور خالد اخلنجي من�سب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب يف 

جامعة حمد بن خليفة، حيث كان يتوىل الإ�رشاف على �سوؤون الطالب، مبا يف 
ذلك ا�ستقطاب الطالب، القبول والت�سجيل، بالإ�سافة اإىل بع�س جوانب احلياة 
الطالبية. وقبل ذلك، كم�ست�سار اأول يف مكتب التطوير املوؤ�س�سي التابع ل�سبكة 

اجلزيرة، توىل م�سوؤولية تنفيذ مبادرة التخطيط ال�سرتاتيجي يف ال�سبكة. 
كما عمل مديراً ملركز الإر�ساد الطالبي يف جامعة قطر، واأ�رشف على تطوير 

ا�سرتاتيجية �سوؤون الطالب بدءاً من تطوير املفاهيم عرب �سل�سلة من ور�س العمل 
وو�سوًل اإىل تنفيذ ال�سرتاتيجية على م�ستويات خمتلفة. كما عمل كع�سو يف 

الهيئة التدري�سية لق�سم العلوم النف�سية بجامعة قطر.
يحمل الدكتور اخلنجي �سهادة البكالوريو�س يف الرتبية من جامعة قطر. كما 

اأنه حا�سل على  درجة املاج�ستري يف الإر�ساد وتنمية املوارد الب�رشية من 
جامعة كولورادو، وعلى درجة الدكتوراه يف علم النف�س الإر�سادي من جامعة 

متبل يف فيالدلفيا، بالإ�سافة اإىل �سهادة ماج�ستري اإدارة الأعمال من كلية 
لندن لالأعمال. 

يتمتع  الدكتور خالد خربات وا�سعة يف جمالت التعليم العايل و�سوؤون الطالب، 
واإدارة وو�سع ال�سرتاتيجيات والتطوير املوؤ�س�سي،  بالإ�سافة اإىل تنمية 

املوارد الب�رشية  والتدريب والإر�ساد  الفردي و الإر�ساد املهني.

األستاذة الدكتورة / مرمي علي املعاضيد
نائب رئي�س اجلامعة للبحث والدرا�سات العليا 

اأ. د. مرمي العلي املعا�سيد، عملت كمديرة مركز املواد املتقدمة يف جامعة 
قطر اأ�س�ست برنامج املاج�ستري يف علوم  وتكنولوجيا املواد.  تلقت �سهادة 

الدكتوراه يف الفيزياء )علوم املواد( من جامعة الإ�سكندرية، م�رش يف عام 
2001 وان�سمت اىل ق�سم الفيزياء يف جامعة قطر يف العام نف�سه. 

و اأ. د. مرمي لديها خربة طويلة ومعرتف بها دوليا يف جمال البوليمرات 
وتو�سيفها وكذلك يف جمال املركبات الدقيقة  وتقنيات وتكنولوجيا النانو. 

ولديها اكرث من 120  بحث دويل يف مطبوعات عاملية وموؤمترات دولية و 
حملية بالإ�سافة اىل جمموعة من الف�سول والكتب املطبوعة وبراءات الخرتاع 

. اأ. د. مرمي لديها العديد من املنح البحثية وهي باحث رئي�سي وم�سارك يف 
م�ساريع مع العديد من اجلامعات واملوؤ�س�سات وال�رشكات املحلية والعاملية 

وهي ع�سو يف جمموعة من اجلمعيات يف جمال العلوم والدارة.
قامت بتدري�س العديد من املقررات الدرا�سية على م�ستوى اجلامعة والدرا�سات 

العليا بالإ�سافة اىل ا�رشافها على العديد من ر�سائل الدرا�سات العليا يف 
جامعة قطر وخارجها.

وقدمت اأ. د. املعا�سيد العديد من ال�ست�سارات  وحلقات العمل ملجموعة 
متنوعة من املنظمات مثل: ال�سناعة ووزارات الدولة واملجتمع. تراأ�ست 

وكانت ع�سوة يف العديد من اللجان يف الدولة وخارجها  كما عملت كمحكمة 
للعديد من املجالت العلمية واملوؤمترات.

من بني اجلوائز العديدة التي تلقتها جائزة الدولة يف الفيزياء يف 2010 
وجائزة التميز يف البال�ستيك من الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات يف 2014 

وجائزة التميز القيادي للمراأة )الر�ساد( من املوؤمتر واملعر�س الهند�سي 
لل�رشق الو�سط يف 2015. بالإ�سافة اىل كونها ع�سو قيادي يف فريق 

 World Innovation Summit for البريق للتعليم احلا�سل على جائزة
Education يف 2015.

الدكتور / درويش العمادي 
رئي�س ال�سرتاتيجية والتطوير

بداأ الدكتور دروي�س العمادي م�سريته املهنية يف حقل التعليم العايل منذ 
30 �سنة، معظمها يف جامعة قطر حيث �سغل منا�سب اأكادميية قيادية 

خمتلفة.  بعد تخرجه من جامعة اأدنربة، اإ�سكتلندا، ونيله �سهادة الدكتوراه يف 
اللغويات فيها عام 1986، عنّي الدكتور العمادي اأ�ستاذاً م�ساعداً يف العام 

1986، ثم اأ�ستاذاً م�ساركًا يف العام 1992 يف ق�سم اللغة الإجنليزية واللغات 
الأوروبية احلديثة. يف تلك الفرتة، تبواأ الدكتور العمادي اأي�سًا عدداً من 

الأدوار الأكادميية القيادية العليا يف جامعة قطر، ومنها من�سب نائب العميد 
)1992( ومن�سب العميد )1995-2000( يف كلية العلوم والإن�سانيات 

وعميد الدرا�سات العليا )2003-2000(. 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأول برنامج للخريجني يف جامعة قطر - ماج�ستري 

اإدارة الأعمال - قد اأطلق خالل وليته عام 2002. اأما يف العام 2008، فقد 
اأ�سبح الدكتور دروي�س املدير املوؤ�س�س ملعهد البحوث امل�سحية الجتماعية 

والقت�سادية يف جامعة قطر، وهو مركز مزدهر للبحوث مكّلف باإجراء م�سوح 
اأكادميية عالية اجلودة يف جمالت تهّم املجتمع القطري. هذا و�سغل الدكتور 

العمادي �سنة 2014 من�سب نائب الرئي�س امل�ساعد لعمليات البحث حيث كّلف 

بالإ�رشاف على عمل مراكز الأبحاث اخلم�سة و يف العام 2015 �سغل من�سب 
نائبًا لرئي�س اجلامعه للبحث بالإنابة. مت تعيني الدكتور العمادي رئي�سا 

لال�سرتاتيجية و التخطيط  باجلامعة يف عام 2016  .
ويف خارج اإطار جامعة قطر، عنّي الدكتور العمادي بني العامني 2003 
و2004 مديراً ملعهد التعليم يف املجل�س الأعلى للتعليم الذي كان حديث 

املن�ساأ حينذاك، علمًا اأن معهد التعليم قد تطّور خالل وليته لي�سبح منظمة 
قوية ت�سّم 200 موظفا واأق�سامًا متعددة. 

تعك�س اهتمامات الدكتور العمادي يف جمال الأبحاث، ومن�سوراته، وعرو�سه 
يف املوؤمترات، اهتمامه بعلم اللغويات الجتماعية، وموؤخراً مبجال البحث 
امل�سحي. يرتاأ�س الدكتور دروي�س حاليًا اللجنة ال�ست�سارية العلمية لرابطة 

م�سح القيم العاملية، وهو ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية العلمية لكل من مبادرة 
الباروميرت العربي واملعهد اجلامعي الأوروبي. 

 
الدكتور / إيغون توفت

نائب رئي�س اجلامعة لتعليم الطب وال�سحة

ياأتي الدكتور توفت جلامعة قطر بخربات قيمة يف قيادة وتاأ�سي�س كليات 
الطب حيث كان العميد املوؤ�س�س لكلية الطب بجامعة اآلبورغ )2010 - 

2014م( وهي اأحدث كلية طب اأ�س�ست يف الدمنارك. �سغل �سابقًا من�سب العميد 
امل�ساعد لكلية الهند�سة والعلوم والطب، ومن اأهم م�ساهماته خالل تلك املرحلة 
ا�ستحداث ودمج امل�سار الطبي بالتخ�س�سات ال�سناعية )2006م(، وا�ستحداث 

تخ�س�سي العلوم الريا�سية )2007م( وماج�ستري العلوم ال�رشيرية والتقنية 
)2008م(.

لعب دورا رياديًا يف املجال الطبي حيث �سغل عدة منا�سب قيادية مب�ست�سفى 
جامعة اآلبورغ منذ عام 1996م، اأهمها مدير كلية البحث العلمي الرائدة 
يف جمال تكنولوجيا ال�سحة. ا�ستحدث يف دوره كعميد موؤ�س�س، برنامج 

بكالوريو�س يف الطب قائم على )منهجية درا�سة احلالة( ويعتمد على اأ�سلوب 
يتكامل فيه املقرر الدرا�سي مع اخلربة العملية يف معاينة احلالت املر�سية 

منذ بداية الف�سل الدرا�سي الأول. كما قام اأي�سا بو�سع برنامج ماج�ستري 
مدته 3 �سنوات يرتكز على معاجلة احلالت وفق منهجيات )درا�سة احلالة( 

و)امل�ساكل واحللول(. 
الدكتور توفت طبيب اأخ�سائي يف اأمرا�س القلب منذ عام )1994م( وهو اأي�سا 

حا�سل على درجة دكتوراه العلوم الطبية عام 1995م من جامعة كوبنهاغن.
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دليل الجامعة

البريد اإللكترونيالهاتفالمكاتب

ITS44033456helpdesk@qu.edu.qa - مكتب امل�ساعدة

foundation@qu.edu.qa 44035300الربنامج التاأ�سي�سي

hhashad@qu.edu.qa 44035050الطوارئ ال�سحية

hhashad@qu.edu.qa 3290/44033285العيادة الطبية

44033010labibg@qu.edu.qaاملكتب القانوين

44034050library@qu.edu.qaاملكتبة

44033160housing@qu.edu.qaاإدارة الإ�سكان اجلامعي

44033800studentactivities@qu.edu.qaاإدارة الأن�سطة الطالبية

44033099اإدارة التدقيق الداخلي

44033777registrationdir@qu.edu.qaاإدارة الت�سجيل

44033838studentservices@qu.edu.qaاإدارة اخلدمات الطالبية

44033050ccer@qu.edu.qaاإدارة العالقات اخلارجية

44033500bodhelpdesk@qu.edu.qaاإدارة العمليات واملرافق اجلامعية

44033737admissiondir@qu.edu.qaاإدارة القبول

44033111Finance@qu.edu.qaاإدارة املالية

44033222Procurement@qu.edu.qaاإدارة امل�سرتيات

44033240hroffice@qu.edu.qaاإدارة املوارد الب�رشية

44034990quhonors@qu.edu.qaبرنامج التميز الأكادميي

44034960sportscience@qu.edu.qaبرنامج العلوم الريا�سية

44034584arabicprogram@qu.edu.qaبرنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها

4044/44034043quccprogram@qu.edu.qaبرنامج املتطلبات العامة

44033333info@qu.edu.qaجامعة قطر - البدالة

44033400helpdesk@qu.edu.qaخدمات تكنولوجيا املعلومات

44036999طوارئ الأمن

44033999طوارئ احلريق

manmark@qu.edu.qa 5034/44035033ق�سم الإدارة والت�سويق

2752/44033751studentrecruitment@qu.edu.qaق�سم الإر�ساد والتوجيه

44034860ق�سم الإعالم وعلم املعلومات
headdepmasscommunication@

qu.edu.qa

44034900malghadeer@qu.edu.qaق�سم الأدب الإجنليزي والل�سانيات
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44033813studentexchange@qu.edu.qaق�سم التبادل الطالبي

3745/44033744transfer@qu.edu.qaق�سم التحويل

3789/44033740registrations@qu.edu.qaق�سم الت�سجيل

44033806studentdevelopment@qu.edu.qaق�سم التطوير الطالبي

44034444studenthelp@qu.edu.qaق�سم التوا�سل مع الطلبة

3785/44033791schedules@qu.edu.qaق�سم اجلداول الدرا�سية

3790/44033862primaryservices@qu.edu.qaق�سم اخلدمات الأولية

44033865foodservices@qu.edu.qaق�سم اخلدمات الغذائية وال�سيافة

islamicstudies@qu.edu.qa 44034470ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

44034450dawa@qu.edu.qaق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية 

44033807sports@qu.edu.qaق�سم الريا�سة والرتفيه

math-physics@qu.edu.qa 44034600ق�سم الريا�سيات والإح�ساء والفيزياء

3775/44033796records@qu.edu.qaق�سم ال�سجالت والأر�سيف

iap@qu.edu.qa 4941/44034957ق�سم ال�سوؤون الدولية

3869/44033868internationalstudents@qu.edu.qaق�سم الطلبة الدوليني

44034750headdeptsocsci@qu.edu.qaق�سم العلوم الجتماعية

headdephumanities@qu.edu.qa 44034700ق�سم العلوم الإن�سانية

44034530biology@qu.edu.qaق�سم العلوم البيولوجية والبيئية

44034800health@qu.edu.qaق�سم العلوم ال�سحية

44035200psych@qu.edu.qaق�سم العلوم النف�سية

44034340architecture-urban@qu.edu.qaق�سم العمارة والتخطيط العمراين

44033826annualevents@qu.edu.qaق�سم الفعاليات والربامج اخلا�سة

3741/44033733admission@qu.edu.qaق�سم القبول

44033750graduate@qu.edu.qaق�سم القبول يف الدرا�سات العليا

3849/44033840textbooks@qu.edu.qaق�سم الكتب الدرا�سية

44034650headdepchemistry@qu.edu.qaق�سم الكيمياء وعلوم الأر�س

headdeparabic@qu.edu.qa 44034820ق�سم اللغة العربية

44035080fin-econ@qu.edu.qaق�سم املالية والقت�ساد

accounting@qu.edu.qa 44035051ق�سم املحا�سبة ونظم املعلومات

3748/44033747scholarships@qu.edu.qaق�سم املنح الدرا�سية

electrical@qu.edu.qa 44034200ق�سم الهند�سة الكهربائية

44034130che@qu.edu.qaق�سم الهند�سة الكيميائية

civil@qu.edu.qa 44034170ق�سم الهند�سة املدنية

 44034300mecheng@qu.edu.qaق�سم الهند�سة امليكانيكية

44033843/3854specialneeds@qu.edu.qaق�سم ذوى الحتياجات اخلا�سة

44035972/5963studentfund@qu.edu.qaق�سم �سندوق الطلبة وامل�ساعدات املالية 

alumni@qu.edu.qa 44033059/3071ق�سم عالقات اخلريجني

44034240cs@qu.edu.qaق�سم علوم وهند�سة احلا�سب

 44035000bus-econ@qu.edu.qaكلية الإدارة والقت�ساد

44034500cas@qu.edu.qaكلية الآداب والعلوم

44035100Dean-Edu@qu.edu.qaكلية الرتبية

44034400shariadean@qu.edu.qaكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية

44035550pharmacy@qu.edu.qaكلية ال�سيدلة

44035252law@qu.edu.qaكلية القانون

44034100/4104dean-eng@qu.edu.qaكلية الهند�سة

44034018qu.edu.qa@fs22جمل�س اأع�ساء هيئة التدري�س

studenthelp@qu.edu.qa 44034444مركز الت�سال الطالبي

44033875caar@qu.edu.qaمركز الإر�ساد الأكادميي وا�ستبقاء الطالب

44033755studentcounseling@qu.edu.qaمركز الإر�ساد الطالبي

44033883careerservices@qu.edu.qaمركز اخلدمات املهنية

44033939esc@qu.edu.qaمركز الدرا�سات البيئية

44033870learningcenter@qu.edu.qaمركز دعم تعلم الطالب

44034370gpc@qu.edu.qaمركز معاجلة الغاز

44035347writinglab@qu.edu.qaمعمل الكتابة

44033020sesri@qu.edu.qaمعهد البحوث الجتماعية والقت�سادية امل�سحّية

44033919olfat@qu.edu.qaمكتب البحث الأكادميي

aploa@qu.edu.qa 44034007مكتب الربامج الأكادميية وتقييم خمرجات التعليم 

quscholarships@qu.edu.qa 44034009مكتب البعثات

continuingeducation@qu.edu.qa  3925-4403مركز التعليم امل�ستمر

44034030ofid@qu.edu.qaمكتب التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم

44033366hrdesk@qu.edu.qaمكتب امل�ساعدة - املوارد الب�رشية 

44033913oqm@qu.edu.qaمكتب اإدارة اجلودة

44033000president@qu.edu.qaمكتب رئي�س اجلامعة
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1   مبنى الأن�سطة الطالبية للبنني
2    مبنى الأن�سطة الطالبية للبنات

3    مبنى الإدارة العليا
4    مبنى القبول والت�سجيل

5    مبنى البدع
6    خمزن الكتب الدرا�سية

7    اإدارة العمليات
8    مواقف البا�سات

9    مركز احلا�سب الآيل
10    مبنى كلية الآداب والعلوم للبنني
11    مبنى كلية الآداب والعلوم للبنات

12    مبنى ال�سوؤون الإدارية
13    كلية القانون وال�رشيعة للبنات

14    مبنى كلية الدارة والقت�ساد
15    مبنى كلية الرتبية

16    مبنى كلية الهند�سة

17    مبنى كلية الهند�سة 
18    كلية القانون
19    كلية ال�سيدلة

20    ور�سة كلية الهند�سة
21    معامل الفنون اجلميلة

22     مبني التاأ�سي�سي بنني / مكتب البحث العلمي   
/ امل�سرتيات

23    مبنى التاأ�سي�سي للبنات
24    مركز درا�سات اخلليج - التعليم املوازي 

والتعليم امل�ستمر 
25    ال�سالة الريا�سية للبنات

26    قاعة ابن خلدون
27    خدمات تكنولوجيا التعليم / مكتب امل�ساعدة 

28    مكتبة البنني
29    خمزن الكتب الدرا�سية

30    مبنى املكتبة

31    مبنى البنني الرئي�سي
32    مبنى البنات الرئي�سي

33    املدخل الرئي�سي
34    العيادة الطبية

35    امل�سجد
36    مدخل ومواقف البنات

37    قاعة ال�سالة
38    جممع املطاعم بنات

39    جممع البحوث
40    املالعب الريا�سية

41    جممع الريا�سات املائية
42    ملعب كرة التن�س

43    ا�ستاد اجلامعة

مكتب م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة للمرافق اجلامعية وتكنولوجيا 
44033107avpadmin@qu.edu.qaاملعلومات

44033100vpadmin@qu.edu.qaنائب الرئي�س ل�سوؤون الإدارة

44033900vpr@qu.edu.qaنائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث

44033700vpstudents@qu.edu.qaنائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب

44033670vpipd@qu.edu.qaنائب رئي�س اجلامعة للتخطيط والتطوير املوؤ�س�سي

44034000vpacademic@qu.edu.qaنائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية

academicsupport@qu.edu.qa 44033870وحدة الدعم الأكادميي

44033927clu@qu.edu.qaوحدة املختربات املركزية

44503746transportation@qu.edu.qaوحدة املوا�سالت

44033768/5967parents@qu.edu.qaوحدة برنامج اأولياء الأمور

44033988وحدة تكنولوجيا املواد
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إخالء مسؤولية

الهدف من دليل الطالب هذا هو اأن يت�سمن ال�سيا�سات الأكادميية احلالية، والإجراءات، والدرجات العلمية املقدمة، وتو�سيف املقررات، وغريها من املعلومات 
ذات ال�سلة بدرا�سة درجة البكالوريو�س يف جامعة قطر. ويحدد هذا الدليل متطلبات احلد الأدنى لاللتحاق باجلامعة، فقد تت�سمن الربامج الفردية متطلبات 

اإ�سافية. ويجب على الطلبة الت�ساور مع كليتهم و/اأو مدير الربنامج للح�سول على قائمة �ساملة ملتطلبات الربامج /التخ�س�س الرئي�سي.

وحيث اأنه من غري املمكن لوثيقة بهذا احلجم اأن تت�سمن جميع القوانني، وال�سيا�سات، وغريها من املعلومات التي تتعلق بالطلبة وبجامعة قطر، لذلك ميكن 
احل�سول على مزيد من املعلومات احلالية اأو الكاملة من الكلية، اأو الق�سم الأكادميي، اأو املكتب الإداري.

ودليل الطالب ملرحلة البكالوريو�س يحتوي على اأحدث املعلومات الدقيقة املتاحة للطلبة يف اجلامعة. ولكن نظًرا للم�ساكل املحتملة عند الن�رش، نود حتذير القراء 
مما يلي:

1. الأخطاء املطبعية اأو التحريرية اأو امل�ساكل التكنولوجية التي قد تكون موجودة ب�سبب عملية الن�رش، واجلامعة ل تتحمل اأية م�سوؤولية عن مثل هذه الأخطاء.
2. قد يكون هناك تاأخري بني الوقت الذي تتم فيه املوافقة على �سيا�سات جديدة وظهورها يف دليل الطالب.

3. تعترب الحكام الواردة يف دليل الطالب �سارية املفعول وتطبق على الطلبة الراغبني يف احل�سول على درجة جامعية اعتبارا من الف�سل الدرا�سي الأول من 
قيدهم. اأما الطلبة الذين يعيدون القيد، ف�سوف يخ�سعون لالأحكام وال�رشوط اجلديدة النافذة يف الف�سل الدرا�سي الأول لعودتهم اإىل اجلامعة.

4. حتتفظ اجلامعة بحق تغيري اأي من اأحكام هذا الدليل يف اأي وقت، مبا يف ذلك، ولكن لي�س على �سبيل احل�رش، املقررات العلمية املقدمة، ومتطلبات الدرجات 
العلمية، والر�سوم، وقوائم التقومي الدرا�سي، وفًقا ملا هو مطلوب من قبل جامعة اأو دولة قطر.

5. دليل الطالب ملرحلة البكالوريو�س متاح ب�سكل مطبوع واإلكرتوين على www.qu.edu.qa/students/catalog.php. ويف حال اختالف املعلومات 
الواردة يف دليل الطالب الإلكرتوين عن دليل الطالب املطبوع، يعترب دليل الطالب الإلكرتوين هو الوثيقة التي حتكم وتنظم �سري العام الأكادميي احلايل.

6. يعترب حمتوى هذا الدليل لال�ستخدام الداخلي فقط.
7. ورغم ذلك، فاإن الدليل قد ي�سبح يف متناول الآخرين خارج اجلامعة، لذا حتتفظ جامعة قطر بجميع حقوق حمتويات هذه الوثيقة. ملزيد من املعلومات، 

.http://www.qu.edu.qa يرجى زيارة املوقع التايل
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مصطلحات الجامعة

املرشد األكادميي
هو ع�سو هيئة التدري�س اأو موظف اجلامعة املكلف بتقدمي الن�سح والإر�ساد 

للطلبة ب�ساأن امل�سائل الأكادميية. الطالب ي�سمى " متلقي الن�سيحة اأو 
املن�سوح".

 
التقومي األكادميي

القائمة ال�سنوية جلميع التواريخ واملواعيد النهائية الر�سمية للعام الأكادميي. 
 

العبء األكادميي 
جمموع ال�ساعات املعتمدة التي مت ت�سجيل الطالب فيها لف�سل درا�سي معني.

  
السجل األكادميي

ال�سجالت املرتبطة مبا�رشة بتعليم الطالب واملحفوظة يف اإدارة الت�سجيل.
 

وضع الطالب األكادميي
حتدده اللوائح الأكادميية التي حتكم و�سع الطالب من حيث كونه جيدا، اأو 

منذر اأكادمييا اأو  مطو قيده.
 

العام األكادميي
هو الفرتة الزمنية التي تبداأ من اليوم الأول للدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول 
) خريف ( والف�سول الدرا�سية الالحقة، حتى اآخر يوم قبل اليوم الأول للدرا�سة 

يف الف�سل الدرا�سي الأول ) خريف( من ال�سنة التالية. 
 

فترة احلذف واإلضافة 
هي الفرتة الزمنية التي ميكن للطلبة خاللها تعديل جداولهم من خالل حذف 
اأو اإ�سافة املقررات اأو تغيري جمموعات ملقرر ما من دون اأي غرامة مالية يف 

بداية كل ف�سل درا�سي.
 

القبول
القبول الر�سمي كطالب.

 
اخلريجون

الطلبة الذين تخرجوا من جامعة قطر. 
 

التظلم من طي القيد
هو اآلية ت�سمح لطالب البكالوريو�س ممن مت طي قيدهم ب�سبب �سعف الأداء 

الأكادميي اأن يتقدموا بطلب التظلم من طي القيد يف غ�سون 10 اأيام عمل من 
تاريخ ابالغهم بطي القيد.

 
حضور مقرر دراسي كمستمع

هو اإذن للح�سور وامل�ساركة يف مقرر درا�سي دون احل�سول على �ساعات 
درا�سية معتمدة.

درجة البكالوريوس
درجة جامعية عدد ال�ساعات املطلوب اجتيازها ل يقل عن 120.

 
سنة قبول الطالب في اجلامعة

تدل �سنة قبول الطالب يف اجلامعة على جمموعة حمددة من متطلبات التخرج 
التي �سوف تطبق على الطالب. وما مل يتم تغيريها، فاإن �سنة قبول الطالب يف 

اجلامعة هي ال�سنة التي مت قبول الطالب فيها للدرا�سة يف جامعة قطر.
 

االختبارات املوحدة
هي اختبارات املقررات التي بها جمموعات متعددة يتم حتديدها يف وقت 

موحد بناء على طلب الكلية/الق�سم.
 

التخصص الدقيق 
هو جمموعة من املقررات التي ت�سمح للطالب بالرتكيز على جانب معني من 

جمال تخ�س�سه الرئي�سي يف الدرا�سة. 

املتطلبات العامة
هي املتطلبات امل�سرتكة جلميع طالب البكالوريو�س، وهي تهدف لتوفري 

التو�سع يف برامج درجاتهم الأكادميية. 

مقرر متزامن
مقرر مطلوب درا�سته بالتزامن مع مقرر اآخر.

مقرر
هو وحدة درا�سية قد ت�ستخدم املحا�رشة واملناق�سة، واملخترب، واحللقة 

الدرا�سية، والدرا�سة امل�ستقلة، والتدريب، اأو غريها من اأ�سكال التدري�س املماثلة 
لت�سهيل تعلم الطالب. 

اجلدول الدراسي
هو قائمة باملقررات املقدمة خالل الف�سل الدرا�سي حتدد الأيام، وال�ساعات، 

ومواقع القاعات الدرا�سية، واأ�سماء املدر�سني.

ساعة دراسية معتمدة
هي تعادل حما�رشة ملدة 50 دقيقة، اأو �ساعتني اإىل ثالث �ساعات يف املخترب 

اأ�سبوعًيا ملدة ف�سل درا�سي منتظم.

المنهج الدراسي
هو جمموعة هيكلية من الأهداف التعليمية مت بناوؤها �سمن جمموعة حمددة 

من املقررات.

مراجعة وتدقيق الدرجة اجلامعية
الفح�س املنهجي ومراجعة مدى امتثال الطلبة ملتطلبات درجتهم اجلامعية.

قسم 
وحدة اأكادميية يف كلية اأو وحدة اإدارية يف اجلامعة.

طي القيد
انهاء �سجل الطالب من اجلامعة ب�سبب �سلوك غري مقبول اأو حت�سيل درا�سي 

غري مر�سي.

مقرر اختياري
هو مقرر يتم اختياره وفًقا لتقدير الطالب، وقد يتطلب موافقة املر�سد 

الأكادميي.
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األنشطة الالمنهجية
اأن�سطة تطوير وتنمية املهارات القيادية التي هي جزء من حياة الطالب ولكنها 

لي�ست جزًءا من الربنامج الدرا�سي، مثل الأن�سطة الطالبية، واألعاب القوى 
واملو�سيقى.

الرسوم
ر�سوم يدفعها الطالب مقابل خدمات ل ت�سمل ر�سوم تدري�س املقررات.

طلبة السنة األولى
الطلبة الذين مت قبولهم يف جامعة قطر، ممن مل يلتحقوا بجامعة اأبًدا، اأو ممن 

ح�سلوا على اأقل من 24 �ساعة معتمدة يف جامعة اأخرى. 

مقررات البرنامج التأسيسي
هي مقررات تاأ�سي�سية ملا قبل درجة البكالوريو�س بدًءا من املقرر رقم 099 

واأدناه. وميكن اعفاء الطلبة من هذه املقررات بعقد اختبارات حتديد امل�ستوى. 
ومقررات الربنامج التاأ�سي�سي ل يتم احت�سابها يف ال�ساعات املعتمدة اخلا�سة 
بالدرجة العلمية، لكن يتم احت�سابها يف املعدل الرتاكمي للربنامج التاأ�سي�سي.

طالب بدوام كامل 
وهو الطالب اجلامعي الذي يقوم بت�سجيل عدد من ال�ساعات ل يقل عن من 12 

�ساعة معتمدة يف ف�سل درا�سي معني ما عدا الف�سل الدرا�سي ال�سيفي .

وضع الطالب األكادميي )جيد( غير منذر 
و�سع الطالب الأكادميي يعترب "جيد" )غري منذر اأكادمييا( لطالب 

البكالوريو�س الذي مل يح�سل بعد على 25 �ساعة حمت�سبة يف املعدل الرتاكمي 
العام  )GPA Hours( اأو حقق املعدل الرتاكمي العام 2.00 اأو اأعلى بعد 

 )GPA Hours(  ح�سوله على 25 �ساعة حمت�سبة يف املعدل الرتاكمي العام
فاأعلى.

 
املعدل التراكمي العام

املعدل الرتاكمي العام لدرجات مقررات جامعة قطر �سمن م�ستوى معني من 
الدرا�سة.

نقاط الدرجة
القيمة العددية املرتبطة بكل درجة.

طالب الدراسات العليا
الطالب الذي يدر�س لالنتهاء من م�ستوى درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه.

تعليق للتسجيل
اآلية ملنع الطالب من الت�سجيل يف مقررات درا�سية اأو تلقي خدمة جامعية. 

وت�سمل اأنواع مانع الت�سجيل الأكرث �سيوًعا مانع الت�سجيل من القبول، ومانع 
الت�سجيل من الق�سم، ومانع الت�سجيل من املر�سد الأكادميي، ومانع الت�سجيل 
ب�سبب الر�سوم الدرا�سية. ويجب على الطالب مراجعة الق�سم الذي و�سع مانع 

الت�سجيل من اأجل الو�سول اإىل حل ما.

مقرر التميز األكادميي
هو مقرر من �سمن جمموعة من املقررات التي يتم من خاللها تلبية متطلبات 

برنامج التميز الأكادميي و/اأو الربنامج الأكادميي الرئي�سي . يحق لطلبة 
برنامج التميز الأكادميي فقط من الت�سجيل يف مقررات التميز الأكادميي.

البطاقة اجلامعية
هي بطاقة هوية الطالب اجلامعي التي تنظم وتوفر ا�ستخدام املرافق 

واخلدمات اجلامعية وال�ستفادة منها. 

غير مكتمل
درجة موؤقتة قد يطلبها الطالب من املدر�س اإذا كان يح�رش املحا�رشات ولكنه 

مل يتمكن من ح�سور المتحان النهائي اأو ا�ستكمال جميع متطلبات املقرر.

التخصص الرئيسي
اأحد مكونات املنهاج الدرا�سي لربنامج اأكادميي ، وهو يهدف اإىل توفري درا�سة 

متعمقة يف تخ�س�س ما اأو جمال مهني معني يف الدرا�سة. 

التخصص الفرعي
املكون الثانوي للمنهاج الدرا�سي لربنامج اأكادميي ، وهو يهدف اإىل توفري 

تعمق حمدود و/ اأو تو�سع يف الدرا�سة يف تخ�س�س اأو جمال مهني يف الدرا�سة. 

طالب دراسة املقررات
ت�سمية ت�ستخدم للطلبة الذين مت قبولهم يف جامعة قطر والذين مت ت�سجيلهم يف 

مقررات ولكن ل ي�سعون للح�سول على درجة جامعية. 

طلب
هو طلب خطي للتنازل عن، اأو ا�ستثناء، لأحد لوائح اجلامعة، اأو �سيا�ساتها اأو 

موعد نهائي.

اختبار حتديد املستوى
هو اختبار فح�س الكفاءة لتحديد قدرة الطالب يف جمال معني. ونتائج اختبار 
حتديد امل�ستوى هي التي حتدد ما اإذا كان �سيلتحق الطالب باملقرر التح�سريي 

املتعلق بالختبار اأم ل.

متطلب سابق 
هو مقرر مطلوب اإكماله قبل الت�سجيل يف مقرر اآخر معني.

اإلنذار األكادميي
هي حالة الو�سع الأكادميي لأي طالب يف مرحلة البكالوريو�س بحيث يكون 
 GPA( قد اأكمل على الأقل 25 �ساعة درا�سية حمت�سبة يف املعدل الرتاكمي

Hours( وح�سل على معدل تراكمي اأقل من 2.00. 

اإلنذار التأديبي
اإ�سعار ر�سمي يوؤثر على الو�سع غري الأكادميي للطالب وهو ناجت عن �سلوك غري 

مر�سي.

إعادة القبول
هي اإعادة قبول طالب بكالوريو�س الذي ترك جامعة قطر ل�ستئناف درا�سته 

اجلامعية من جديد. 

التسجيل
عملية الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية.

الطالب املنتظم/املقيد

طالب ي�سعى للح�سول على درجة جامعية.

طلب إعادة االلتحاق
اآلية ت�سمح لطالب البكالوريو�س ممن مت طي قيدهم ب�سبب �سعف الأداء 

الأكادميي بتقدمي طلب اإعادة اللتحاق بعد انق�ساء احلد الأدنى من فرتة 
الإيقاف وتكون ف�سل درا�سي واحد.

املقررات املطلوبة
مقررات اأخرى غري املواد الختيارية احلرة التي حتددها الكلية/التخ�س�س 

على اأنها �رشورية ل�ستكمال برنامج درجة جامعية معينة.

طالب درجة البكالوريوس الثانية
هو الطالب الذي يحمل درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س معني، ومت قبوله يف 

جامعة قطر للح�سول على �سهادة بكالوريو�س يف تخ�س�س خمتلف. 

الفصل الدراسي
كال الف�سلني ) اخلريف اأو الربيع ( هما فرتتان متتد كل منها ملدة 16 اأ�سبوًعا 

درا�سيا، وتليها فرتة الختبارات التي تق�سم العام الدرا�سي اإىل ق�سمني. اأما 
الف�سل الدرا�سي ال�سيفي فيتم البت فيه وتقدميه على اأ�سا�س �سنوي. 

تصنيف الطلبة
يتم ت�سنيف الطلبة يف جامعة قطر اإما كطالب منتظم/مقيد اأو كطلبة زائرين/

طلبة درا�سة املقررات.

اجلدول الدراسي للطالب
هو قائمة باملقررات التي يدر�سها الطالب يف ف�سل درا�سي معني، وهو يحدد 

الأيام، وال�ساعات، واأماكن القاعات الدرا�سية واأ�سماء املدر�سني. 

الدراسة في اخلارج
امكانية درا�سة طالب جامعة قطر يف جامعة اأخرى خالل الف�سل الدرا�سي.

كشف الدرجات
النتيجة الر�سمية للتح�سيل الأكادميي للطالب.

الساعات احملولة
ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة من املقررات والتي ا�ستكملت يف موؤ�س�سة اأخرى 

وهي مقبولة يف جامعة قطر، و قد تكون اأو ل تكون مقبولة يف ال�سعي 
للح�سول على درجة علمية حمددة من جامعة قطر. 

الطالب احملول
هو الطالب الذي در�س يف جامعة اأخرى �سابًقا ومت قبوله يف جامعة قطر بعد 

ا�ستيفائه ل�رشوط قبول الطالب املحول يف جامعة قطر. وال�ساعات الدرا�سية 
املعتمدة يف اجلامعة التي كان بها الطالب �سابًقا قد تكون اأو قد ل تكون قابلة 

للتحويل اإىل جامعة قطر.

الرسوم الدراسية
الر�سوم املفرو�سة على كل مقرر يف كل ف�سل درا�سي .

طالب البكالوريوس 
الطالب الذي يدر�س من اأجل احل�سول على درجة البكالوريو�س.

الطالب الزائر
هو طالب من موؤ�س�سة معتمدة اأخرى يخطط للتخرج من تلك املوؤ�س�سة وقد مت 

قبوله يف جامعة قطر لفرتة حمدودة. 

تنبيه أكادميي
هو اإ�سعار ر�سمي للطلبة الذين مل يتمكنوا يف ف�سل درا�سي معني من حتقيق 

معدل ف�سلي ل يقل عن احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي املطلوب لو�سع الطالب 
اجليد/غري منذر.

إنذار تأديبي
هو اإ�سعار ر�سمي باأن �سلوك الطالب ينتهك قانون النزاهة الطالبية.

االنسحاب من مقرر دراسي
بعد فرتة احلذف/ الإ�سافة، ميكن للطلبة الن�سحاب من مقرر درا�سي اأو اأكرث 

قبل املوعد النهائي لالن�سحاب اخلا�س بالف�سل الدرا�سي بغرامة مالية، 
�رشيطة اأن ل يقل العدد الإجمايل لل�ساعات الدرا�سية املعتمدة عن احلد الأدنى 

املطلوب لل�ساعات الدرا�سية املعتمدة يف الربنامج.

االنسحاب من الفصل الدراسي
الن�سحاب من جميع املقررات امل�سجلة يف الف�سل الدرا�سي بطلب ر�سمي قبل 

انق�ساء املوعد املحدد املعلن من قبل مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 
الطالب.

االنسحاب من اجلامعة
تعليق اللتحاق بجامعة قطر بعد املوافقة على ذلك ر�سميا.

إجازة غياب
طلب اإذنا ر�سميا لرتك اجلامعة لفرتة حمددة. ول يجوز للطالب اأن يرتك 

اجلامعة لأكرث من اأربعة ف�سول درا�سية متتالية اإل حتت ظروف قهرية بعد 
احل�سول على موافقة نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. ول حتت�سب الفرتة 
التي يق�سيها الطالب يف اإجازة الغياب املعتمدة �سمن احلد الأق�سى ل�سنوات 

الت�سجيل باجلامعة.

شهادة ملن يهمه األمر
وثيقة ر�سمية تبني اآخر حالة درا�سية للطالب، كما ميكن اأن حتتوي على 

مواعيد الختبارات النهائية اإن ُوجدت.
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الفصل 1

معلومات عن اجلامعة

عملت جامعة قطر منذ اإن�سائها يف عام 1973 كاأبرز موؤ�س�سة وطنية يف دولة 
قطر للتعليم العايل، وُتعترب منارة للتميز الأكادميي والبحثي يف املنطقة. 

وت�سم اجلامعة اأكرث من 15000 طالب توفر لهم بيئة جامعية للتعليم 
والتعلم تتميز بكادر اأكادميي على م�ستوى عال من الكفاءة، وباأف�سل املرافق 
وامل�سادر واخلدمات الطالبية، التي تعزز الأداء الأكادميي وترفع من م�ستوى 

الطلبة. 

توجد باجلامعة ثمان كليات: كلية الآداب والعلوم، وكلية الإدارة والقت�ساد، 
وكلية الرتبية، وكلية الهند�سة، وكلية القانون، وكلية ال�سيدلة، وكلية ال�رشيعة 

والدرا�سات الإ�سالمية، وكلية الطب التي مت اإن�ساءها حديثًا، وتقدم تلك الكليات 
ا يف مرحلة البكالوريو�س، وهو املعدل الأعلى للربامج  اأكرث من 70 تخ�س�سً

الأكادميية يف دولة قطر.

وتلتزم جامعة قطر بتلبية احتياجات �سوق العمل من حمرتفني متخ�س�سني 
وتطلعات وطنية نحو اقت�ساد قائم على املعرفة من خالل ا�ستحداث جمموعة 
من برامج الدرا�سات العليا والتي و�سل عددها 33 برناجًما حتى الآن، وت�سم 

25 برناجما يف املاج�ستري، و4 برامج يف الدبلوم، وبرنامج دكتور �سيدلة 
)PharmD(، و3 برامج يف الدكتوراه )PhDs(، وجميعها تغطي الق�سايا 

الراهنة والبارزة يف دولة قطر واخلليج. وتتوزع هذه الربامج يف: كلية الآداب 
والعلوم )7 برامج يف املاج�ستري وبرناجمني يف الدكتوراه PhD(، وكلية 
الإدارة والقت�ساد )3 برامج يف املاج�ستري(، وكلية الرتبية )3 برامج يف 

املاج�ستري و4 برامج يف الدبلوم(، وكلية الهند�سة )7 برامج يف املاج�ستري 
وبرنامج يف الدكتوراه PhD(، وكلية القانون )برناجمني يف املاج�ستري(، 

 ،)PharmD وكلية ال�سيدلة )برنامج يف املاج�ستري وبرنامج دكتور �سيدلة
وكلية الطب )برنامج دكتور يف الطب MD(، وكلية ال�رشيعة والدرا�سات 

الإ�سالمية )برناجمني يف املاج�ستري(.

يركز الربنامج التاأ�سي�سي املعاد هيكلته عام 2012 على حت�سني مهارات اللغة 
والريا�سيات للطلبة، ويلبي الحتياجات التعليمية الفردية للطلبة، وي�سهل 

على الطالب النتقال من م�ستوى اإىل م�ستوى اآخر متقدم. ل يتطلب الربنامج 
ح�سول الطلبة على احلد الأدنى من درجات الختبارات القيا�سية IELTS اأو 

TOEFL ، بل يكفي للطالب احل�سول على درجة جناح بن�سبة 70% على الأقل 
للت�سجيل يف الكلية/الربنامج التي مت قبوله فيه.

وقد خ�س�ست جامعة قطر موارد كبرية لتطوير البنية التحتية للقاعات 
الدرا�سية واحلرم اجلامعي وتزويدها بامل�سادر القائمة على التكنولوجيا 

احلديثة مثل نظام ت�سوير املحا�رشات، ونظام البالك بورد، ونظام 
�سي�سكو ويبك�س )CiscoWebEx(، و و�سائل التكنولوجيا امل�ساعدة لذوي 

الحتياجات اخلا�سة، وخمتربات الأبحاث املتقدمة، واملباين احلديثة ال�سديقة 
للبيئة، ومرافق املكتبة املجهزة جتهيًزا جيًدا. وقد اأثر هذا ب�سكل اإيجابي على 

اأ�ساليب التدري�س وا�ستمتاع الطلبة ببيئة التعلم.

وي�سم املجتمع الطالبي تنوعا كبريا لأكرث من 52 جن�سية، معظمهم من 
املواطنني القطريني، يف حني ت�سكل الطالبات حوايل 77% من العدد الجمايل 

للطلبة.

فيما بلغ عدد اخلريجني يف جامعة قطر  اأكرث من 33،000 خريًجا، وتفتخر 
اجلامعة برابطة خريجي جامعة قطر والتي تتكون من 15 فرعًا حيويًا وفعاًل. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�ستاذة الدكتورة / �سيخة عبداهلل امل�سند، الرئي�س 
اخلام�س للجامعة، هي خريجة جامعة قطر �سمن دفعة 1977. ومن �سمن 
اأبرز خريجي جامعة قطر �ساحبة ال�سمو ال�سيخة / موزا بنت نا�رش امل�سند 

من دفعة 1986 اإ�سافة اإىل القادة يف جمالت الأعمال وال�سناعة، ويف 
املوؤ�س�سات احلكومة، والتعليم، واملجتمع املدين.

الرؤية

اأن ت�سبح جامعة قطر منوذجا للجامعة الوطنية يف املنطقة، تتميز بنوعية 
التعليم والأبحاث، وبدورها الرائد يف التنمية القت�سادية والجتماعية.

الرسالة

جامعة قطر هي اجلامعة الوطنية للتعليم العايل يف دولة قطر التي تقدم 
برامج اأكادميية ذات جودة عالية للتعليم اجلامعي والدرا�سات العليا، وتقوم 

باإعداد خريجني اأكفاء قادرين على امل�ساهمة بفعالية يف �سنع م�ستقبل 
وطنهم واأمتهم، كما ت�سم نخبة متميزة ومتنوعة من اأع�ساء هيئة التدري�س 

امللتزمني بتجويد عملية التعليم واإجراء الدرا�سات والبحوث ذات ال�سلة 
بالتحديات املحلية والإقليمية وتقدم املعرفة، والإ�سهام الإيجابي يف حتقيق 

احتياجات املجتمع وتطلعاته.

التاريخ

بداأت جامعة قطر بكلية الرتبية يف عام 1973، والتي تاأ�س�ست مبوجب مر�سوم 
اأمريي كاأول موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل ان�سئت يف دولة قطر، وقد �سهد 

النمو القت�سادي املزدهر يف البالد دفعة نحو اإ�سالح التعليم لتوفري فر�س 
التعليم ما بعد املرحلة الثانوية للمواطنني القطريني بهدف بناء قوة عاملة 

وماهرة من اخلريجني املتخ�س�سني مبا يتما�سى مع احتياجات �سوق العمل، 
واللتزام مببادئ روؤية قطر الوطنية 2030، ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية، 

وال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة، وال�سرتاتيجية الوطنية للبحوث.

ونظًرا ملكانة جامعة قطر  ومركزها املتميز كموؤ�س�سة للتميز الأكادميي 
والبحثي بتطبيق اأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية، تتم�سك اجلامعة 

باحلفاظ على اللغة العربية، والتاريخ، والتقاليد الثقافية لدولة قطر والعامل 
الإ�سالمي.

اإلصالح في جامعة قطر

�رشعت جامعة قطر يف م�رشوع اإ�سالح �سامل منذ عام 2003، مع الرتكيز 
على ثالثة اأهداف رئي�سية هي: ال�ستقاللية، والإ�سالح الأكادميي، والإ�سالح 

الإداري واملايل. وكان الهدف هو حتديث براجمها الأكادميية، وحتويل 
عملياتها واإجراءاتها الإدارية بحيث ت�سبح لمركزية، وذلك مع بقاء الهدف 
املحوري املتمثل يف ال�سعي لتحقيق الكفاءة ال�ساملة وخلق جتربة اأكادميية 

عظيمة وحمفزة لطالبها.

وقاد هذا امل�رشوع فيما بعد اأمري دولة قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ، 
ورئي�س اجلامعة الأ�ستاذة الدكتورة / �سيخة عبداهلل امل�سند، ومكتب التخطيط 
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والتطوير املوؤ�س�سي.

وقد اأف�ست جهود الإ�سالح اإىل اإن�ساء جمل�س الأمناء الذي يوجه �سيا�سات 
وعمليات جامعة قطر ب�سكل اأ�سا�سي. وكانت خطة الإ�سالح �سابقة للخطة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة للجامعة 2009-2013، والتي �سلطت ال�سوء على 

الرتكيز على اأولوية تعزيز جودة التعليم والأبحاث وخدمة املجتمع، والكفاءة 
املوؤ�س�سية. و�سعت جامعة قطر اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 2016-2013 

والتي ترتكز على اأربعة جوانب رئي�سية وهي اإثراء جتربة الطلبة وتعزيز 
الفاعلية املوؤ�س�سية وبناء �سمعة دولية وحتقيق التميز الأكادميي.

وكان اأحد اجلوانب الهامة لعملية الإ�سالح هو تعزيز التزام اجلامعة جتاه 
طالبها. فمن خالل تنفيذ عدد من املبادرات وال�سرتاتيجيات مثل الربنامج 

التاأ�سي�سي املعاد هيكلته، وال�سيا�سات املعدلة لالإنذارات الأكادميية وا�ستبقاء 
الطلبة، وبرنامج اخلربة اجلامعية لطلبة ال�سنة الأوىل يف اجلامعة، فاإن جامعة 

قطر تعزز من فر�س حتفيز وجناح الطلبة.
كما تت�سمن تلك املبادرات مركز دعم تعلم الطلبة، و مركز  الإر�ساد الأكادميي 

وا�ستبقاء الطالب، ونظام �سكاوي الطلبة، وتدري�س الأقران، واإ�رشاف املعلم 
على الطالب، والإر�ساد الطالبي. ُتعترب هذه اجلهود جزًءا من ا�سرتاتيجية 

التطوير املوؤ�س�سي التي ت�سع اهتمامات كل طالب على قائمة خططها من 
خالل دعم تطوير املهارات التعليمية وتعزيز كفاءتهم كطلبة اأوًل وخريجني 

فيما بعد من اأجل املناف�سة يف �سوق العمل.
وتتج�سد م�ساركة الطلبة يف احلياة اجلامعية يف جامعة قطر يف املجل�س 

التمثيلي الطالبي، والذي اأن�سئ خلدمة م�سالح الطلبة واملجتمع اجلامعي. 

نظام التعليم في جامعة قطر

 ي�ستند نظام التعليم يف اجلامعة على النظام الأمريكي للف�سل الدرا�سي والذي 
يتكون من فرتتني درا�سيتني هما اخلريف والربيع، يتم ح�ساب املقررات 

بال�ساعات الدرا�سية املعتمدة. ويتاألف الف�سل الدرا�سي من 16 اأ�سبوًعا 
من الدرا�سة بالإ�سافة اإىل الف�سل ال�سيفي، ويتم و�سع ال�ساعات الدرا�سية 

املعتمدة اعتماًدا على جمال املقرر.

وقد تختلف مدة فرتة الدرا�سة يف جامعة قطر وفًقا ملتطلبات كل برنامج، 
بحيث ل تتجاوز مدة الدرا�سة ثماين �سنوات من تاريخ القبول يف مرحلة 

البكالوريو�س واأربع �سنوات من تاريخ القبول يف الدرا�سات العليا. ول ي�سمل 
ذلك الفرتة التي يق�سيها الطالب يف الربنامج التاأ�سي�سي.

ويتم منح الدرجة العلمية لكل طالب حقق جميع املتطلبات الأكادميية يف 
برناجمه الأكادميي مع معدل تراكمي ل يقل عن 4/2.00، يف حني تقام 

حفالت التخرج ب�سكل �سنوي.

لغة التواصل

دخلت العديد من التغيريات حيز التنفيذ يف جامعة قطر ابتداء من ربيع عام 
2012. فتم اإعفاء طلبة الربامج التي تدر�س باللغة العربية من متطلبات 

الربنامج التاأ�سي�سي، و�سيتم تقدمي برامج اأخرى لغة تدري�سها اللغة العربية 
لدرجات علمية اإ�سافية، مبا يف ذلك ال�سوؤون الدولية والإدارة والقت�ساد. 

وتبقى اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للتوا�سل الإداري يف اجلامعة.

وت�سعى اجلامعة اإىل توفري العديد من �ساعات املقررات بقدر الإمكان، ا�ستناًدا 

اإىل ال�سعة ال�ستيعابية يف التخ�س�سات املختلفة. كما ي�ستمر القبول يف جميع 
برامج اجلامعة بناء على القدرة التناف�سية للمتقدمني وال�سعة ال�ستيعابية 

للربنامج الأكادميي، ومع ذلك،  فيجب على جميع الطلبة الت�سجيل يف مقررات 
املتطلبات العامة. وميكن الطالع على املعلومات اخلا�سة باملتطلبات العامة 

على املوقع الإلكرتوين جلامعة قطر.

وتوا�سل اجلامعة م�سوؤولية تعزيز اللغة العربية، والتاريخ، والثقافة، والتقاليد 
من خالل الربامج التي تقدمها كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية، وبرنامج 

اللغة العربية، و املنا�سبات والحتفالت ومنها يوم اللغة العربية والقرية 
الثقافية.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ميتد دور جامعة قطر من خالل برنامج اللغة العربية لغري 
الناطقني بها، والذي يدر�س فيه طلبة من خمتلف اأنحاء العامل، وهو عبارة 

عن برنامج مكثف يف اللغة العربية ملدة عام، وينظم ب�سكل متزامن زيارات 
اإىل املواقع الثقافية والتاريخية يف دولة قطر. ويقدم الربنامج عدة م�ستويات 
منها مبتداأ ومتو�سط و متقدم، وهو يركز على وظائف اللغة ومهارات التوا�سل 

املتعلقة بالتحدث، والقراءة، والكتابة، وال�ستماع والفهم.

البحث

تعترب جامعة قطر البحث العلمي جماًل له اأولوية ق�سوى ويتطلب التطوير 
والتو�سع ل�سالح الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س واجلامعة ككل، بل واملجتمع 
القطري ب�سكل عام. ويتجلى ذلك وا�سًحا من خالل دمج البحث يف كل جانب 
من جوانب التجربة الأكادميية؛ وهي حقيقة انعك�ست يف متويل اأبحاثها الذي 

بلغ 200 مليون دولر اأمريكي يف العام الأكادميي 2011-2012 وو�سل 
التمويل اإىل 56 مليون دولر اأمريكي يف العام الأكادميي 2013-2012.

ا من خالل منتدى جامعة  ويتاأكد التزام اجلامعة بتعزيز ثقافة البحث اأي�سً
قطر ال�سنوي للبحث، واإدخال العديد من مراكز البحث املتخ�س�سة اجلديدة 
املتميزة، وافتتاح جممع البحوث والعديد من املراكز البحثية املتخ�س�سة، 

وتركز تلك املراكز التي و�سل عددها 12 مركًزا على جمموعة وا�سعة من 
املجالت البحثية، مثل البيئة، واملحافظة على البيئة البحرية، وجمع 

البيانات، والتحليل الإح�سائي، والطرق وال�سالمة املرورية، ومعاجلة املواد، 
والبتكارات التكنولوجية، واإدارة املختربات وال�سالمة، وتطوير املعلمني.

وهناك مبادرات تفتح اآفاقا جديدة مثل م�رشوع الوقود احليوي، وحمطة 
لتحلية املياه، ودرا�سة اإعادة ا�ستخدام املياه، وكلها من امل�ساريع البحثية يف 

جامعة قطر املوجهة نحو معاجلة الق�سايا التي تطرح نف�سها يف دولة ت�سهد 
منًوا مطرًدا.

وحافظت جامعة قطر على مركزها الأول يف الفوز بدورات جوائز برنامج 
الأولويات الوطنية للبحث العلمي، برنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني، 

والذي فازت به اجلامعة يف اإطار ال�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي. 
ويف الدورة ال�ساد�سة لربنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي ، فاز باحثو  

جامعة قطر بعدد من اجلوائز بلغ 63 جائزة من اأ�سل 137 جائزة نتيجًة 
ملقرتحات امل�ساريع البحثية املقدمة والتي متثل اأكرب ن�سبة )بلغت حوايل 

46%( ملقرتحات امل�ساريع البحثية مقارنًة باملوؤ�س�سات الأكادميية الأخرى.

ا ن�سبة جناح بلغت 31.9% يف الدورة 13 لربنامج  كذلك حققت اجلامعة اأي�سً
خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني، فح�سلت على متويل لنحو 29 بحثا من اأ�سل 

91 مقرتح م�رشوع بحثي.

ا يف �رشاكات مع املوؤ�س�سات  وقد وظفت اجلامعة اأولوياتها البحثية اأي�سً
احلكومية وقطاع الأعمال وال�سناعة ومنظمات املجتمع املدين. وقد �سمل 

ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رش، اإن�ساء كرا�سي اأ�ستاذية يف املجالت البحثية 
املختلفة، واتفاقيات، ومذكرات تفاهم تعزز فر�س التعاون للطلبة والكليات.

 
الطلبة

تفخر جامعة قطر بطالبها وخريجيها، وكانت قد بداأت بعدد 150 طالًبا يف 
عام 1973، وتزايد عددهم اإىل ما جمموعه حوايل 15،000 طالبا يف العام 

الأكادميي 2012-2013. وتلتزم اجلامعة ب�سمان منط احلياة يف احلرم 
اجلامعي كبيئة ثرية لت�سجيع العمل التطوعي، وامل�سوؤولية املدنية، والقيادة. 

 
وي�سارك طلبة جامعة قطر بفعالية يف العديد من املنا�سبات الوطنية 

ون�ساطات خدمة املجتمع مثل معر�س قطر املهني، وتخطيط وتنفيذ امل�ساريع 
اخلريية يف الأعياد، وتنظيم حفل اليوم الوطني يف جامعة قطر، بالإ�سافة اإىل 

العديد من اجلمعيات والأندية الأكادميية والال�سفية. كما اأ�سبحت العديد من 
الفعاليات الطالبية والأن�سطة الال�سفية، مثل القرية الثقافية، ويوم الرعاية 
والتدريب، وكذلك يوم الأندية الطالبية، �سمن الفعاليات الدائمة يف التقومي 

الأكادميي.

وميثل املعر�س ال�سنوي للدرا�سة يف اخلارج والذي ينظمه مكتب البعثات 
الطريقة التي �سجعت بها اجلامعة الطلبة القطريني املتميزين ملتابعة 

درا�ساتهم العليا يف اجلامعات العاملية املرموقة.

ومتا�سًيا مع التزام اجلامعة بالتقطري، ي�سهل مكتب البعثات احتياجات الطلبة 
وطموحاتهم يف احل�سول على درا�سات املاجي�ستري والدكتوراه باأف�سل 

اجلامعات على م�ستوى العامل، وذلك من خالل تعيني جمموعة من الباحثني 
يف جامعة قطر بعد التخرج حيث ي�ساهمون بخرباتهم يف بيئة التعليم والتعلم 

يف اجلامعة.

هناك اليوم 52 باحثا قطريًا يدر�سون يف جامعات خمتلفة باخلارج و 20 
طالبا يح�رشون لالن�سمام اإىل برنامج البعثات يف العديد من الدرا�سات 

الأخرى التي �ست�سيف قيمة كبرية للكادر الأكادميي يف اجلامعة. وقد ان�سم 
موؤخًرا 13 باحثا اإىل اجلامعة موؤهلني باخلربات واملعارف الكبرية التي 

اكت�سبوها من درا�ساتهم باخلارج.

يتميز مكتب الدرا�سات العليا بدور حموري يف دعم الدرا�سات العليا والبحث 
العلمي واملنح الدرا�سية. ويعترب امللتقى ال�سنوي لطلبة الدرا�سات العليا 

واأع�ساء هيئة التدري�س من�سة لبناء عالقات فعالة بني الطلبة واأع�ساء هيئة 
التدري�س من اأجل تطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون.

خالل العام الأكادميي 2012-2013، قدمت جامعة قطر منحا طالبية 
داخلية بلغت قيمتها اأكرث من 11 مليون ريال قطري، وقد خلقت تلك املنح 

بيئة تناف�سية اإيجابية، و�سجعت الطلبة على امل�ساركة والتفوق يف امل�ساريع 
ذات الأهمية الأكادميية واملجتمعية، وكذلك تعزيز �سمعة اجلامعة من خالل 

طالبها املوهوبني.

ا على تبادل الزيارات مع اجلامعات الأجنبية  وت�سجع جامعة قطر اأي�سً
والرحالت التدريبية والعلمية، حتى يتمكن الطلبة من اكت�ساب املعرفة وتبادل 

وجهات النظر على امل�ستوى الدويل.

هيئة التدريس

تهدف جامعة قطر ل�ستقطاب الكوادر املهنية واخلرباء من ذوي اخلربة 
الوا�سعة يف امليادين املختلفة ل�سمان التميز الأكادميي امل�ستمر يف جميع 

كلياتها، و�سمان جودة وتنوع اخلربات والتجارب الطالبية. وت�سم هيئة 
التدري�س يف جامعة قطر )بح�سب املوؤهل( اأ�ساتذة، اأ�ساتذة م�ساركني، واأ�ساتذة 
م�ساعدين. ويتم دعم هذه املنا�سب من قبل املحا�رشين وم�ساعدي التدري�س. 

ا خربات ت�ساف اإىل خربة التعليم/التعلم. كما يجلب الأ�ساتذة الزائرون اأي�سً

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاخلرباء املعينني يف منا�سب كر�سي الأ�ستاذية يف 
جامعة قطر ي�رشفون على بحوث الدرا�سات العليا والأن�سطة التدريبية 

بالتعاون مع �رشكات ال�سناعة لتزويد الطلبة باخلربات العملية يف املواقع 
امليدانية وبيئات العمل.

خدمة اجملتمع

ُتعد خدمة املجتمع اأولوية ذات مكانة عالية من اأولويات جامعة قطر. و 
كاأولوية مثل البحث العلمي يف اجلامعة، حتتل خدمة املجتمع جزًءا من بيئة 

التعلم، تعزز احلياة الأكادميية للطلبة واحلياة الال�سفية يف اجلامعة.

اإن تقدمي خدمات جمتمعة متميزة هو جزء ل يتجزاأ من اخلطة ال�سرتاتيجية 
للجامعة، ويتما�سى هذا الهدف مع اأهداف اأخرى مو�سحة يف روؤية قطر 

الوطنية 2030 وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية )2011-2016(، وُيعد هذا 
الهدف من �سمن متطلبات و�رشوط الرابطة اجلنوبية للكليات واملدار�س، وهي 

الهيئة العتمادية التي ت�سعى جامعة قطر للح�سول على العتماد منها. 

وتت�سمن خمتلف ن�ساطات خدمة املجتمع التي تقدمها جامعة قطر على 
م�ستوى اجلامعة والكليات، والأق�سام، واأع�ساء هيئة التدري�س والطالب، بناء 

قدرة وطنية كبرية، وفر�سة مل�ساركة اخلريجني، والتدريب على التطوير 
املهني، وحمالت �سحية، وبرامج التوعية باملدار�س الثانوية، واملحافظة على 

البيئة، وم�سادر املكتبات، وخدمات الدعم الإر�سادية والبحث والتعاون.

االعتماد

تنظر جامعة قطر لالعتماد الدويل كخطوة حا�سمة يف حتقيق هدفها كموؤ�س�سة 
للجودة والتميز. ومع اأخذ ذلك يف العتبار، فقد �رشعت اجلامعة يف م�رشوع 

طويل الأمد لتحقيق العتماد الدويل لكلياتها وبراجمها ومقرراتها. وقد جنحت 
اجلامعة يف احل�سول على العتماد من هيئات العتماد الدولية الرائدة.
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الفصل 2

خدمات الحرم الجامعي

احلرم اجلامعي

تقع جامعة قطر على احلافة ال�سمالية من مدينة الدوحة، على ُبعد 16 كيلومرت 
تقريبا من مركز املدينة. وبالإ�سافة اإىل احلرم اجلامعي الرئي�سي، متتلك 

اجلامعة مزرعة للتجارب تقع على بعد 65 كيلومرت اإىل ال�سمال من مدينة 
الدوحة.

مت بناء احلرم اجلامعي الرئي�سي يف جامعة قطر على م�ساحة اإجمالية قدرها 
8 كيلو مرت مربع، مع ت�سميم هند�سي معماري يجمع بني التميز واحلداثة مع 
احلفاظ على املثل العليا للت�ساميم القطرية التقليدية. وتقدم للطلبة جمموعة 

وا�سعة من اخلدمات يف احلرم اجلامعي بهدف اإثراء خرباتهم الأكادميية 
والجتماعية �سواء اأثناء دوامهم اأو بعد �ساعات الدرا�سة.

تكنولوجيا املعلومات

تلتزم خدمات تكنولوجيا املعلومات بتوفري اأف�سل البنى التحتية، والتطبيقات، 
واخلدمات لكل من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة وموظفي جامعة قطر. 

وميكن جلميع الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني من الو�سول الآمن اإىل 
خدمات اجلامعة التالية:

البوابة الإلكرتونية )myQU(: وهي البوابة الإلكرتونية جلامعة قطر، وهي 
اإطار عمل على �سبكة الإنرتنت يوفر الو�سول املركزي اإىل الربيد الإلكرتوين، 

والتقومي، واخلدمات الإدارية واأدوات القاعات الدرا�سية، ومعلومات اأخرى 
من خالل ا�سم م�ستخدم واحد وكلمة مرور واحدة. وللو�سول اإىل البوابة 

الإلكرتونية، ميكن ا�ستخدام اأي مت�سفحات الإنرتنت الرئي�سية للذهاب اإىل 
http://my.qu.edu.qa وت�سجيل الدخول با�ستخدام رقم القيد وكلمة املرور 

اخلا�سة بكل م�ستخدم.

نظام اخلدمة الذاتية )myBanner(: بانر هو نظام معلومات فعال يقوم 
بتمكني الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني من الو�سول اإلكرتونيا 

لت�سجيل املقررات، وخدمات احلذف والإ�سافة، واجلداول الدرا�سية، والطالع 
على الدرجات، ودفع الر�سوم الدرا�سية اإلكرتونيا.

 
الربيد الإلكرتوين: توفر اجلامعة لكافة الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س 

واملوظفني ح�ساًبا للربيد الإلكرتوين باجلامعة. وميكن الو�سول اإىل هذا 
احل�ساب عن طريق برامج الربيد الإلكرتوين امل�ستخدمة اأو من خالل البوابة 

الإلكرتونية. ويعد ح�ساب الربيد الإلكرتوين اجلامعي و�سيلة التوا�سل الر�سمية 
بني اجلامعة والطلبة واملوظفني.

البالك بورد: نظام البالك بورد للتعلم هو نظام اإدارة املقررات، والذي يوفر 
للطلبة مواد وملفات املقررات، وم�ساحة للنقا�س، واملحادثات الفرتا�سية، 

والتقييم الإلكرتوين، ومركز خم�س�س للم�سادر الأكادميية. وميكن للطلبة 
الدخول اإىل البالك بورد با�ستخدام رقم القيد وكلمة املرور اخلا�سة بكل منهم 

 http://mybb.qu.edu.qa :من خالل املوقع التايل
ال�سبكة الال�سلكية: ال�سبكة الال�سلكية يف احلرم اجلامعي هي اأكرب �سبكة 

ل�سلكية يف اأي حرم جامعي يف دولة قطر، وهي تتيح للطلبة واأع�ساء هيئة 

التدري�س، واملوظفني الت�سال بالإنرتنت من اأي مكان داخل احلرم اجلامعي.

مكتب امل�ساعدة: يقوم مكتب امل�ساعدة خلدمات لتكنولوجيا املعلومات 
مب�ساعدة الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني ب�ساأن الأ�سئلة املتعلقة 

بالكمبيوتر املكتبي واملحمول، تثبيت الربامج / التطبيقات املرخ�سة، وما 
يتعلق بالت�سال عن بعد، والت�سال ب�سبكة اجلامعة الداخلية، ومعلومات 

ت�سجيل الدخول وكلمة املرور، والربيد الإلكرتوين، والفريو�سات واأي م�سائل 
اأخرى. 

نظام ت�سجيل املحا�رشات: يتم تزويد كافة قاعات املحا�رشات بنظام ت�سجيل 
املحا�رشات املتكامل مع نظام البالك بورد، وذلك من اأجل تعزيز التعليم 

اجلامعي وجتربة التعلم. وبعد كل حما�رشة، تتاح املحا�رشات امل�سجلة 
للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س كملف فيديو بوا�سطة البالك بورد. ويتم 

رفع املحا�رشات على النرتنت ب�سكل دائم، لذلك ميكن للطلبة الرجوع اإىل 
حما�رشة حمددة يف اأي وقت خالل مدة التحاقهم باملقرر يف اجلامعة.

نظام اح�رش جهازك اخلا�س BYOD: باإمكان الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س 
يف اجلامعة اح�سار اأجهزتهم اخلا�سة بهم، حيث ميكنهم ت�سجيل وتو�سيل ما 
ي�سل اإىل اأربعة اأجهزة ل�سلكية خمتلفة كحد اأق�سى ب�سبكة اجلامعة الال�سلكية 

.)Wi-Fi(

معلومات الت�سال مبكتب امل�ساعدة خلدمات لتكنولوجيا املعلومات
الهاتف : 3456 - 4403)974+(

helpdesk@qu.edu.qa : الربيد الإلكرتوين
http://its.qu.edu.qa : املوقع

�ساعات العمل: 
7:30 �س اإىل 7:30 م، اأيام الأحد اإىل الأربعاء

8:00 �س اإىل 3:00م، ايام ال�سبت

املرافق واملوارد

األلعاب الرياضية
توفر جامعة قطر للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س، واملوظفني، واملجتمع 

القطري جمموعة كبرية من املرافق الريا�سية والرتفيهية لإثراء جتربتهم 
الأكادميية. وتتوفر العديد من املعدات الريا�سية و�سالت الألعاب والتدريب 

التي متكنهم جميًعا من ق�ساء وقت ممتع. وتدعم جامعة قطر العديد من 
املرافق الريا�سية مبا يف ذلك ملعب كرة القدم، وجممع الريا�سيات املائية 

الذي يقدم جمموعة متنوعة من الآلت الريا�سية لتحفيز وتن�سيط القلب 
ا  والأوعية الدموية، وكذلك الأوزان احلرة، والت تخفيف الوزن، وهناك اأي�سً

مرافق ريا�سية للطالبات حتتوي جمموعة وا�سعة من الألعاب والأن�سطة، 
و�سالة لالألعاب الريا�سية.

وجميع هذه املرافق متاحة طوال اأيام الأ�سبوع من 8:00 �سباًحا حتى 
10:00 م�ساًء. ملزيد من املعلومات، يرجى الت�سال بق�سم الريا�سة والرتفيه 

على sports@qu.edu.qa اأو 44033800.

اخلدمات املصرفية
يتوفر للطلبة واملوظفني �سهولة الو�سول اإىل اخلدمات امل�رشفية من خالل 
فرعني للبنوك املحلية وعدد من اأجهزة ال�رشاف الآيل يف املواقع الرئي�سية 
باحلرم اجلامعي. ويقدم بنك قطر الوطني وبنك الريان جمموعة كاملة من 

اخلدمات، وفروعهما باحلرم اجلامعي مفتوحة طوال اأيام الأ�سبوع من 8:00 
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�سباًحا اإىل 1:00 ظهرا.

مكتبة بيع القرطاسية
تقع املكتبة يف مبنى جممع املطاعم يف ق�سم الطالبات، وتبيع جمموعة 

وا�سعة من القرطا�سية واللوازم الدرا�سية الأخرى، واأدوات الدرا�سة والبحث، 
وعلب الطالء واملواد الفنية، والكتب باللغتني العربية والإجنليزية، ف�ساًل عن 

املجالت وم�ستلزمات احلوا�سيب. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارتنا على 
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/general_ :سفحتنا�

services/index.php

خدمات الطباعة والتصوير وخدمة الطباعة الذاتية 
توفر جامعة قطر خدمات الطباعه والت�سوير، والتي تقع يف مباين اجلامعه 

بنني وبنات  ملزيد من املعلومات عن اخلدمة والأ�سعار، يرجى زيارة الرابط 
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/general_ :التايل

services/copy_center.php

قاعات اإلنترنت
تتوفر قاعات الإنرتنت للطلبة يف مباين الأن�سطة الطالبية يف ق�سمي البنني 
ا الت�سال الال�سلكي بالإنرتنت، وهي  والبنات، وتوفر قاعات الإنرتنت اأي�سً

متاحة طوال اأيام الأ�سبوع من 8:00 �سباًحا اإىل 05:00 م�سًاء. ملزيد من 
املعلومات، يرجى زيارة الرابط التايل:

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/general_
services/index.php

اخلزائن
توفر جامعة قطر خزائن يف خمتلف املباين يف اأق�سام الطالب والطالبات. 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/general_

services/index.php

املفقودات واملوجودات
تعترب خدمة املفقودات واملوجودات امل�سوؤولة عن الحتفاظ وت�سليم اأي 

مادة مفقودة داخل احلرم اجلامعي. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة الرابط 
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/general_  :التايل

services/index.php

الكتب الدراسية
توفر ق�سم الكتب الدرا�سية لكل من اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة كافة الكتب 
الدرا�سية والإلكرتونية امل�سممة لدعم املناهج الدرا�سية اخلا�سة بهم. وكجزء 

من مبادرة اجلامعة لتعزيز اكت�ساب املهارات التعليمية وتعزيز البحوث، ت�سهم 
اجلامعة بن�سبة 50% من ال�سعر الجمايل للكتب الدرا�سية والإلكرتونية التي 

يفوق �سعرها 50 ريال قطري. وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط: 
http://www.qu.edu.qa/students/services/textbooks/index.

. php

 اخلدمات الغذائية
تقدم جامعة قطر مرافق وا�سعة لتناول الوجبات داخل حرمها اجلامعي  وهي 

تنا�سب العديد من الذواق. ي�سم ق�سم البنات جممع املطاعم و 14 كافترييا. 
بينما ي�سم ق�سم البنني 9 كافيترييات منف�سلة. كما ي�سم احلرم اجلامعي 

مقاهي عاملية مثل �ستاربك�س، وكويف تامي، وكويف بني وتي ليف، وكو�ستا. 

بطاقة الطالب اجلامعية
بطاقة الطالب اجلامعية هي جزء من برنامج البطاقة الواحدة، وت�ستخدم يف 
احلرم اجلامعي لإثبات هوية الطالب واأغرا�س اأخرى هامة، مثل: الدخول اإىل 
مرافق اجلامعة، ا�ستعارة مواد املكتبة، �رشاء الكتب الدرا�سية، ا�ستخدام خدمة 

الطباعة الذاتية ، بالإ�سافة اإىل احل�سول على العديد من اخلدمات الأخرى 
يف اجلامعة. للح�سول على معلومات اإ�سافية حول بطاقة الطالب اجلامعية، 

يرجى زيارة موقعنا على الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/campus-card 

املسجد
ل يقت�رش دور م�سجد اجلامعة فقط كمركز ديني، ولكنه معلم معماري يقع 

على حافة احلرم اجلامعي، وفيه يتج�سد تراث دولة قطر. وعلى الرغم من اأن 
ق�سم الطالبات ل يوجد فيه م�سجد مركزي اأو مكان خم�س�س لل�سالة، اإىل اأن 
غرف ال�سالة تتوفر يف العديد من املباين وهي موؤثثة ب�سكل منا�سب لإقامة 

ال�سلوات وخم�س�سة لالإناث فقط.

مكتب البريد
مكتب الربيد يف احلرم اجلامعي هو فرع من فروع كيوبو�ست، والذي يقدم 
جمموعة متنوعة من احللول لتلبية الحتياجات الربيدية للطلبة اأو لهيئة 

التدري�س، �سواء اأكانت اإر�سال الربيد العاجل اأو الطرود اأو الربيد الدويل. ويقع 
هذا املكتب يف مبنى اأن�سطة الطالبات.

وحدات ومراكز ومعاهد البحث

 تلتزم جامعة قطر ب�سعيها الرا�سخ يف دعم التقدم العلمي، حيث ت�ست�سيف 
عدداً كبرياً ومتزايداً من مراكز الأبحاث املتطورة واملرافقة املجهزة لت�ساهم 

ب�سورة ملمو�سة نحو حتقيق التقدم اإقليميًا وعامليًا. يوجد يف جامعة قطر 
اأربعة مراكز اأبحاث: وحدة املخترب املركزي، ومركز اأبحاث الغاز، ومركز 
الدرا�سات البيئية، ومركز املواد املتقدمة ومركز الكندي لبحوث احلو�سبة.

مركز املواد املتقدمة 
مت تاأ�سي�س املركز باعتباره مركز بحثي متعدد التخ�س�سات، وهو يجمع بني 
اأحدث الأجهزة واملرافق واملوظفني اخلرباء. ومركز املواد املتقدمة هو حمور 

الأن�سطة البحثية لعلوم املواد الهند�سية يف دولة قطر، ويهدف اإىل تطوير 
قاعدة معلوماتية يف جمال الت�سميم، والتوليف، والتو�سيف وكذلك املعاجلة 

الذكية للمواد املتقدمة.

ولتلبية احتياجات التطبيقات التكنولوجية املحتملة، يهتم مركز املواد 
املتقدمة بالبحوث التطبيقية يف جمالت تقنية النانو، واملركبات، والتاآكل 

نتيجة التفاعالت الكيميائية اأو الإلكرتوكيميائية، ومواد البناء، وتقييم دورة 
ا برناجًما متكاماًل لتدريب اخلريجني ركز على  احلياة. وقد نفذ املركز اأي�سً
كال من توليف وتو�سيف املواد والتقنيات التي تغطي جمموعة وا�سعة من 
املواد والتحقيقات التجريبية. وعالوة على ذلك فاإن مركز املواد املتقدمة 

يقدم خدمات امل�سئولية املجتمعية وكذلك الدورات التدريبية املهنية لل�رشكات 
ال�سناعية. ملزيد من التفا�سيل والتطبيقات، يرجى زيارة موقع املركز التايل:

http://www.qu.edu.qa/offices/research/CAM/index.php

مركز الدراسات البيئية 
يقود مركز الدرا�سات البيئية العديد من جوانب التحليل البيئي على النباتات 

واحليوانات يف املناطق الطبيعية الهامة. وغالًبا ما تتعاقد احلكومة اأو 
املوؤ�س�سات اخلا�سة خارج اجلامعة مع املركز لتقدمي ال�ست�سارات وتقييم 

الأثر املحتمل للتنمية ال�سناعية. وي�ستخدم املركز جمموعة وا�سعة من 
املعدات التقنية، مبا يف ذلك �سفينة الأبحاث املتطورة لإجراء التجارب وجمع 

البيانات.

مركز أبحاث الغاز 
يدعم مركز اأبحاث الغاز احتاد كبري من ال�رشكات ال�سناعية الوطنية 

واملتعددة اجلن�سيات، ويتناول معاجلة امل�ساكل والتحديات والفر�س التي 
تواجه قطاع معاجلة الغاز يف دولة قطر. ويقوم املركز باإجراء البحوث 

والتطوير يف املجالت املتعلقة باحتياجات اأع�ساء الحتاد، ويقوم بتوجيه 
موارده نحو جمالني: اإدارة الأ�سول/ حت�سني العمليات، والتنمية امل�ستدامة. 

ويقدم مركز اأبحاث الغاز برناجًما تدريبًيا مكثًفا بالإ�سافة اإىل النخراط مع 
."GASNA املجتمع ككل من خالل امل�سابقة ال�سنوية "غازنا

مركز الكندي لبحوث احلوسبة
يدعم مركز الكندي لبحوث احلو�سبة الأبحاث العلمية يف جمال علوم وهند�سة 

احلا�سب وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة قطر عن طريق تعزيز جودة 
الربامج البحثية ملعاجلة الق�سايا ذات ال�سلة، وتفعيل دور الباحثني والطالب 

يف جامعة قطر، وال�ستفادة من ال�رشاكات املحلية والدولية القائمة. كما 
يقوم املركز باإجراء بحوث على طراز عاملي تهدف خلدمة جمتمع اجلامعة 

واملجتمع القطري. ا�سم املركز )KINDI( هو اخت�سار يرمز اإىل الذكاء 
املعريف، والبيانات ال�سبكية، والبحوث متعددة التخ�س�سات والتي متثل 

اأبرز مو�سوعات املركز. كما ي�سري ا�سم املركز اإىل اأحد اأ�سهر علماء امل�سلمني 
وهو اأبو يو�سف يعقوب ابن اإ�سحاق الكندي والذي كان طبيبًا ورائداً يف 

جمال الت�سفري مما ينعك�س على جمالني من جمالت تخ�س�س املركز وهما 
املعلوماتية ال�سحية والأمن الإلكرتوين.

وحدة اخملتبر املركزي 
توفر وحدة املخترب املركزي الدعم التحليلي والتقني، وال�ست�سارات خلدمات 

ا على حت�سني  الأن�سطة البحثية واحتياجات الختبار. وتعمل الوحدة اأي�سً
ورفع م�ستوى الأداء العملي للموظفني الفنيني والطلبة، وكذلك لتوفري التدريب 

العملي يف ا�ستخدام الأدوات التحليلية لأع�ساء اجلامعة.

مكتب البحث األكادميي 
اأن�سئ مكتب البحث الأكادميي يف عام 2007، ويعمل حتت مظلة مكتب نائب 
رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث. ومنذ ذلك احلني، عمل مكتب البحث الأكادميي 

كم�سدر حيوي لهيئة التدري�س فيما يتعلق باإعداد وتقدمي املقرتحات، 
وامل�سادر، وفر�س التمويل، ومراجعة امليزانيات، والتقيد ب�سيا�سات واإجراءات 

اجلامعة والرعاة، وتعزيز التكنولوجيا يف اجلامعة.

مكتب إدارة اجلودة 
ي�سعى مكتب اإدارة اجلودة لتعزيز الفعالية املوؤ�س�سية، وتو�سيع قدراتها، وغر�س 

ثقافة التح�سني امل�ستمر والأداء املتميز، وذلك بالتعاون مع نائب رئي�س 
اجلامعة ل�سوؤون البحث، والإدارة العليا وموظفي املراكز والوحدات التابعة 

ملكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون البحث.
وكان مكتب اإدارة اجلودة قد اأن�سئ ل�سمان وجود �سيا�سات وممار�سات 

اإدارية مت�سقة، والربط بني الختبار ونتائج مراقبة اجلودة، وت�سجيع اأف�سل 
املمار�سات يف جمال تبادل اخلربات، والق�ساء على الزدواجية يف اجلهود. 
اإن مكتب اإدارة اجلودة يعمل على امل�ساعدة يف توجيه املراكز والوحدات يف 
رحلتهم نحو التميز يف الأداء. ومن اأجل حتقيق اأداء متميز، يعمل املكتب مع 

مراكز البحوث والوحدات للقيام با�ستثمارات مثمرة يف م�سادرنا القيمة، 
وعلى راأ�سهم اأبناء الوطن، بحيث نرتجم ر�سالة جامعة قطر بتقدمي خدمات 

عالية اجلودة لعمالئنا.

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية
تاأ�س�س معهد البحوث الجتماعية والقت�سادية امل�سحية يف عام 2008 

ويعمل حتت مظلة مكتب رئي�س اجلامعة. وتتمحور ر�سالته حول اإجراء البحوث 
عالية اجلودة ب�ساأن الق�سايا املتعلقة بتنمية ورفاه املجتمع القطري يف 

املجالت الجتماعية والقت�سادية والثقافية. ومع وجود وحدة م�سح متطورة 
للعمليات وموظفني ذوي اخلربة من الباحثني وم�ساعدي الباحثني، يقوم معهد 

البحوث الجتماعية والقت�سادية امل�سحية باإجراء درا�سات وطنية واإقليمية 

مواعيد بدء وانتهاء الدوامالكافيتيريا

البنات

7:00 �س – 7:00 م و 7:00 �س – 6:30 ممبنى البنات الرئي�سي 106 و 161

7:00 �س – 7:00 م و 7:00 �س – 4:30 مكلية الآداب والعلوم 1 و 2

4:30 م7:00 �سمبنى الأن�سطة - بنات

7:00 م7:00 �سجممع املواقف

4:00 م7:30 �سمبنى ال�سالة الريا�سية

8:30 م7:00 �سكلية الإدارة والقت�ساد

7:00 م7:00 �سكلية الرتبية

9:30 م7:00 �ساأن�سطة البنات

7:00 م7:30 �سجممع املطاعم

9:30 م7:00 �ساملكتبة اجلديدة

البنني

8:00 م7:00 �سكلية الهند�سية – ممر رقم 8

7:00 �س – 7:00 م و 7:00 �س – 4:30 ممبنى البنني الرئي�سي 135 و 138

6:00 م7:00 �سمبنى الأن�سطة للبنني

4:00 م7:00 �سمبنى التاأ�سي�سي - بنني

8:30 م7:00 �سكلية الإدارة والقت�ساد

9:00 م9:30 �سجممع الريا�سات املائية

9:30 م7:00 �ساملكتبة اجلديدة

ساعات العمل ) منافذ توفير اخلدمات الغذائية(: 

املقر الرئي�سي: جممع املطاعم، طابق امليزانني، املكتب رقم 2.
الهاتف: 5975\5970\4403-3865

foodservices@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
QUFSS@ :ح�ساب تويرت

www.facebook.com\QUFSS :ح�ساب الفي�سبوك
�ساعات العمل )ق�سم اخلدمات الغذائية(: الأحد - اخلمي�س 7:30 �س - 2:30 م
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ت�ستند اإىل اأف�سل املمار�سات يف جمال البحث امل�سحي. وهو يزود هيئة 
التدري�س والطلبة املهتمني مبن�سة للتعاون يف م�ساريع متنوعة مع املوا�سيع 

التي ترتاوح بني التعليم والقيم اإىل النوع الجتماعي وال�سحة وهجرة اليد 
العاملة.

ويتم ت�سجيع الطلبة الراغبني يف متابعة البحوث يف اجلامعة لزيارة ومعرفة 
املزيد عن هذه املراكز، والعمل مع املدربني لتطوير امل�ساريع التي تتنا�سب 

مع اأهدافهم. وتقدم جامعة قطر عدًدا من املنح وم�سادر التمويل، بالإ�سافة 
اإىل دورها البارز يف احل�سول على املنح اخلارجية والعرتاف من الهيئات 
املتخ�س�سة مثل برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج خربة 

الأبحاث للطلبة اجلامعيني. وتتوفر معلومات اإ�سافية على موقع اجلامعة على 
الرابط التايل:

 http://www.qu.edu.qa/offices/research/index.php

مركز  أبحاث حيوانات اخملتبر
ميثل مركز حيوانات املخترب بجامعة قطر املركز الأول والفريد  من نوعه 

بالدولة  فهو م�سمم على اأف�سل و اأحدث الطرز الهند�سية و التجهيزات 
احلديثة  التي توفر  حتكم كامل و دقيق  يف البيئة الداخلية للمركز للحفاظ 

عليها  واإبقاوؤها معقمه وذلك لدعم و توفري  فر�سة عظيمة للباحثني يف 
جمال الأبحاث احليوية و الطبية من علماء و اأع�ساء هيئة تدري�سة وطالب  

لال�ستفادة من  حيوانات املخترب باعتبارها ر�سيدا قيما للبحث العلمي 
واأنتاج البيانات العلمية يف املجالت احليوية واحليويه الطبية . ومتثل 

منوذجا  لدرا�سة العمليات احليوية ، والبحث يف اأ�سباب الأمرا�س والعالجات 
املتوفره  واختبار عالجات جديدة مبا يعود بالفائده على �سحة الن�سان 

و احليوان. كما يوفر املركز برامج تدريبية اأ�سا�سية  يف الرعاية وطرق  
التعامل مع حيوانات املخترب. جميع الإجراءات والعمليات يف املركز حتكمها 

ال�سيا�سات والإجراءات الأخالقيه  املتبعة عامليا وحمليا و موؤ�س�سيا. 

مركز التعليم املستمر

يعمل مركز التعليم امل�ستمر بجامعة قطر على دعم وتطوير وتلبية احتياجات 
املجتمع حيث ت�سعى اجلامعة مع �رشكاءها على ربط نف�سها باملجتمع من 

خالل درا�سة احتياجاته،  اأفرادا وموؤ�س�سات ، وعلى ال�سعي اىل النهو�س 
بقدراتهم  العلمية و التقنية، و تطوير معارفهم ومهاراتهم ، �سواء على 

امل�ستوى ال�سخ�سي اأو امل�ستوى املهني.                         

يعد مركز التعليم امل�ستمر حلقة ربط بني اجلامعة و املجتمع من خالل 
ا�سطالعه بتوفري برامج تدريبية عامة  ومتخ�س�سة تلبي الحتياجات 

التدريبية الفعلية للمجتمع، بالإ�سافة اإىل الربامج التح�سريية لمتحانات 
ال�سهادات املهنية والدولية  وامتحانات القبول للجامعات على اختالف 

انواعها ،  وذلك لإتاحة الفر�سة لأكرب عدد من املجتمع لال�ستفادة من اخلربات 
والتجارب و املوارد املتاحة يف اجلامعة،  حيث ي�سعى املركز من خالل 

الربامج املهنية والعامة والتعاقدية التي يقدمها لتنمية املهارات واخلربات 
الالزمة وتوفري البيئة  الداعمة وامل�سجعة �سواء من حيث النظرية واملمار�سة، 

ويتم تقدمي هذه الربامج باللغتني العربية و الإجنليزية ومبا يتنا�سب مع 
طبيعة كل دورة بجانب برامج اللغات املختلفة مثل برنامج اللغة الجنليزية 

العامة وبرنامج اللغة الجنليزية لالأعمال واللغة الفرن�سية واللغة الرتكية 
واللغة ال�سبانية وال�سينية واليابانية .

ميثل مركز التعليم امل�ستمر جهة رئي�سة يف تقدمي الربامج ذات ال�سفة  غري 
الأكادميية بالتعاون مع اأكرث من 30 هيئة و موؤ�س�سة يف دولة قطر حيث مت  

خالل العام الكادميي 2016-2017 تقدمي اأكرث من 4000 �ساعة تدريبية 
لأكرث من 2000 م�سارك من خالل اأكرث من 150 دورة تدريبية ت�سمنت ت�سعة 

برامج ل�سهادات مهنية عاملية.
 

عمل مركز التعليم امل�ستمـر منذ ان�سائـه على ت�سميم وتنفيذ الربامـج وور�س 
العمل التدريبية اخلا�سـة  ذات اجلودة العالية  وذلك بالتعاون مع خمتلف 

الأق�سام الأكادميية وفقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع،  وقد اكت�سبت  هذه 
الربامج �سمعة كبرية انعك�ست على زيادة الطلب من قبل الأفراد واملوؤ�س�سات 

على تقدمي املزيد منها.
. ملزيد من املعلومات حول هذه الربامج وكيفية التقدمي، يرجى زيارة موقع 

مركز التعليم امل�ستمر على الرابط التايل: 
  www.qu.edu.qa/offices/ceo

اأو الت�سال على 44033925 اخلط ال�ساخن 66546333

مكتبة اجلامعة

حتت�سن جامعة قطر مكتبة حديثة لتلبية احتياجات الطلبة واملوظفني 
واملجتمع القطري. ت�سعى املكتبة اىل التميز الأكادميي واحلفاظ على الثقافة 

العربية وتو�سيع انت�سارها.
مت تد�سني مبنى املكتبة اجلديد يف اأكتوبر 2012، وهو م�سمم ملجاراة التو�سع 
يف الربامج الأكادميية بجامعة قطر وتزايد اأعداد الطلبة فيها. تقع املكتبة يف 
اجلزء امل�ستحدث من احلرم اجلامعي، وتتاألف من خم�سة طوابق م�سممة ل�سعة 
ق�سوى تبلغ مليون كتاب. وخ�س�س الطابقان الأر�سي والأول ملكتبة البنات 

يف حني مت تخ�سي�س الطابق الثاين ملكتبة البنني.

ي�ستطيع اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، واملوظفني والطلبة ا�ستعارة، وحجز، 
وطلب الكتب والدرا�سات من املكتبات الأخرى من خالل خدمتي تو�سيل 

الوثائق والإعارة التبادلية بني املكتبات.
كما تتوافر يف املكتبة خدمة الت�سوير وجمموعة من اخلدمات املرتبطة 
بالبحث عن املعلومات والو�سول اإليها. تعمل املكتبة من ال�ساعة 7:30 

�سباحا حتى 10:00 م�ساء خالل اأيام الأ�سبوع ومن ال�ساعة 8:00 �سباحا 
حتى الثالثة ع�رشا اأيام ال�سبت. كذلك حتتوي مكتبة جامعة قطر على جمموعة 

كبرية ومتخ�س�سة من امل�سادر اللكرتونية وقواعد البيانات الأجنبية 
والعربية، مبا يف ذلك ال�سرتاك يف العديد من الدوريات الأكادميية، والكتب 

واملطبوعات اللكرتونية الأخرى. وميكن الو�سول اىل هذه امل�سادر من 
خالل موقع املكتبة الإلكرتوين من داخل اجلامعة ومن خارجها، وملزيد من 

املعلومات عن املكتبة وخدماتها، يرجى زيارة الرابط التايل:
http://library.qu.edu.qa  

العيادة الطبية

عيادة اجلامعة هي عيادة خارجية لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأولية 
للطالب، اأع�ساء هيئة التدري�س، املوظفني والزائرين وفقا ل�سيا�سات املجل�س 

الأعلى لل�سحة.
ت�سم العيادة الطبية طاقم من الأطباء، املمر�سات وال�سيادلة لتاأمني ال�سالمة 
للحالت الطارئة، توفري الرعاية الطبية وامل�ساهمة يف برامج التوعية ال�سحية 

ملنت�سبي اجلامعة. 

خدمات العيادة
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 تقدمي الإ�سعافات الأولية للحالت الطارئة يف اأماكن حدوثها. 
 حتويل احلالت احلرجة اإىل طوارئ م�ست�سفى حمد العام مبرافقة اإحدى 

ممر�سات العيادة. 
 تقدمي اخلدمات العالجية للحالت املر�سية والتي ت�سمل اإجراء الك�سف الطبي، 

و�سف و�رشف العالج املنا�سب. 
 خدمة متابعة احلوامل للعناية بالأم احلامل وجنينها اأثناء احلمل. 

 برنامج الرعاية ال�سحية لأطفال مركز الطفولة املبكرة.
 حتويل املر�سى للعيادات التخ�س�سية املختلفة التابعة للمجل�س الأعلى 

لل�سحة.
توفري الدعم الطبي الالزم خالل فرتات المتحانات، وفعاليات اجلامعة واأيام 

التخرج اذا اقت�ست احلاجة.
 امل�ساهمة يف ن�رش الوعي والتثقيف ال�سحي بني منت�سبي اجلامعة من خالل: 

تنظيم واإقامة الندوات وور�س العمل ال�سحية. 
توفري الن�رشات والكتيبات وتقدمي ال�ست�سارات الطبية. 

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

العيادة الرئيسية )بنات(: تقع بال�ساحة الرئي�سية مببنى البنات، تقدم 
العيادة خدماتها للطالبات، املوظفني واأع�ساء هيئة التدري�س، باإمكان اأي 

�سخ�س الت�سال بالعيادة لطلب الدعم يف موقعه.
مواعيد العمل: من ال�ساعة 7:30 �سباحًا – 7:30 م�ساًء

االستقبال:3294 4403 )974+( 
فاكس: 3286 4403 )974+(

عيادة كلية اآلداب والعلوم )بنات(: تقع عند املدخل الرئي�سي ملبنى كلية 
الآداب والعلوم )بنات(، تتوفر فيها املمر�سات لتقدمي اخلدمات الطبية 

الأ�سا�سية
 مواعيد العمل: من ال�ساعة 7:30 �سباحًا – 2:30 ع�رشاً

رقم الهاتف: 3295 4403 )974+(
عيادة البنني: تقع مببنى الن�ساط الطالبي )بنني( – الطابق الأر�سي، تتوفر 

فيها املمر�سات لتقدمي اخلدمات الطبية الأ�سا�سية
 مواعيد العمل: من ال�ساعة 7:30 �سباحًا – 2:30 ع�رشاً

رقم الهاتف: 3287 4403 )974+(

السكن الطالبي

يحق للطلبة الذين يدر�سون يف جامعة قطر تقدمي طلب للح�سول على �سكن 
طالبي. وتوفر اجلامعة بيئة �سليمة واآمنة للطلبة لال�ستمتاع بتجربتهم 

الأكادميية بعيًدا عن منازلهم. ويجري بناء �سكن للطلبة وجمتمع للتعلم على 
اأحدث امل�ستويات و�سوف يتوفر قريًبا ال�سكن للطلبة يف احلرم اجلامعي.

ويف الوقت احلا�رش، مت توفري �سكن الطلبة خارج احلرم اجلامعي، والذي يوفر 
موقًعا مريًحا وبيئة تعليمية اإيجابية، وو�سائل نقل من واإىل اجلامعة، يف 

حني مت تاأثيث الغرف بالكامل وتوفري اأماكن مريحة للجلو�س. وتقع ال�سالت 
وامل�ساحات امل�سرتكة يف جميع اأنحاء املبنى مما يتيح للطلبة فر�سة التواجد 

مًعا للدرا�سة والرتفيه. يتوفر اأي�سا معمل للكمبيوتر يف ال�سكن الطالبي.
ومن اأجل �سمان اأف�سل جتربة ممكنة للجميع، قامت جامعة قطر بتطبيق 
مبادئ توجيهية و�سيا�سات لل�سالمة، نرجو منك الطالع عليها يف موقع 

 www.qu.edu.qa/ar/offices/housing_department  :الإنرتنت التايل

مواقف السيارات في احلرم اجلامعي

تتوفر العديد من مواقف ال�سيارات ل�سيارات اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
ا للطلبة اأو املوظفني.  والطلبة والزوار، مبا يف ذلك مناطق حمددة خ�سي�سً

وتعمل اجلامعة على تو�سيع احلرم اجلامعي عن طريق اإ�سافة املزيد من اأماكن 
وقوف ال�سيارات، واحلد من م�سافات ال�سري على الأقدام اإىل مرافق اجلامعة قدر 

الإمكان.

األمن والسالمة في احلرم اجلامعي 

تلتزم اإدارة الأمن وال�سالمة بتوفري بيئة تعليمية اآمنة للطلبة مع اإبقاء جمتمع 
اجلامعة مطلًعا على �سوؤون الأمن داخل احلرم اجلامعي. ويتم اإ�سدار ت�ساريح 

للزيارة خا�سة بالأفراد وال�رشكات واخلريجني وامل�ساركني يف املوؤمترات، 
كما ت�سدر ت�ساريح ال�سيارات لكافة الطلبة. للح�سول على معلومات اإ�سافية، 

http://www. :يرجى زيارة موقع اإدارة العمليات واملرافق اجلامعية
qu.edu.qa/offices/businessop/services/index.php

بطاقة الطالب اجلامعية

بطاقة الطالب اجلامعية هي جزء من برنامج البطاقة الواحدة، وت�ستخدم 
ا  ب�سكل اأ�سا�سي  يف احلرم اجلامعي كبطاقة تعريفية كما تلبي كذلك اأغرا�سً

اأخرى، مثل: الدخول اإىل مرافق اجلامعة، ا�ستعارة مواد املكتبة، و�رشاء الكتب 
من متجر الكتب الدرا�سية، بالإ�سافة اإىل احل�سول على العديد من اخلدمات 

الأخرى يف اجلامعة. للح�سول على معلومات اإ�سافية بخ�سو�س بطاقة 
http://www. :الطالب اجلامعية، يرجى زيارة موقعنا على الرابط التايل

qu.edu.qa/ar/students/services/uni_id_card/index.php

خدمات املواصالت

توفر جامعة قطر خدمات املوا�سالت التالية:
• حافالت املوا�سالت للطالبات من واإىل اجلامعة.

• حافالت املوا�سالت بني ال�سكن الطالبي واجلامعة للطالب والطالبات.
• حافالت املوا�سالت للرحالت العلمية والتعليمية التي تنظمها اأق�سام 

اجلامعة املختلفة.
• اجلامعة اك�سربي�س: خدمة احلافالت املجانية التي تنقل الطلبة يف اأنحاء 

احلرم اجلامعي.

للح�سول على معلومات اإ�سافية، يرجى زيارة موقع خدمات املوا�سالت:
 http://www.qu.edu.qa/students/services/tra/index.php
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الفصل 3

الخدمات والدعم الطالبي

املشاركة اجملتمعية وتعلم املسؤولية

حتر�س جامعة قطر على تعزيز �سبل التعاون بينها وبني املجتمع وذلك 
من خالل ت�سجيع الطلبة على امل�ساركة الفعالة وتوفري املراجع الأكادميية 
لإثراء احلياة يف جمتمعاتنا املحلية والوطنية والعاملية. وتهدف اجلامعة، 
على �سبيل املثال ل احل�رش، اإىل اإعداد وتطوير م�ساريع وطرق جديدة تكون 

امل�ساركات املجتمعية فيها حموًرا مركزًيا يف خمرجات عملية التعلم. 
اإ�سافة اإىل حت�سني امل�ساريع والطرق احلالية والقائمة عن طريق دمج 

امل�ساركة املجتمعية من ذوي اخلربة، واإيجاد مبادرات جديدة لت�سجيع 
الكليات والتخ�س�سات املتنوعة للعمل مًعا يف برامج وم�رشوعات جمتمعية 

م�سرتكة تهدف اإىل تعزيز امل�ساركة الجتماعية البناءة. وتتيح مثل هذه 
الطرق وامل�ساريع الفر�سة للطلبة لتطبيق املعرفة النظرية التي اكت�سبوها 

اأثناء درا�ستهم اإىل واقع عملي وا�ستيعاب التعقيدات املرتبطة بعملية اإيجاد 
حلول عملية للم�سكالت يف احلياة الواقعية، وبالتايل يتم اإعداد هوؤلء الطلبة 

وتاأهيلهم ليكونوا قادة مدنيني اأكفاء واأع�ساء فاعلني يف املجتمع.

األنشطة الطالبية

تهدف اإدارة الأن�سطة الطالبية اإىل تعزيز ر�سالة جامعة قطر وحت�سينها من 
خالل خلق بيئة فعالة للطلبة متكنهم من الو�سول اإىل اأفكار جديدة واكت�ساب 

مهارات القيادة وامل�ساركة الإيجابية يف عملية التعلم وبناء جمتمعهم. 
ومن خالل الفر�س واخلربات الأكادميية مثل الأندية واملنظمات الطالبية 

والفعاليات والأن�سطة الريا�سية والرتفيهية، والتعليم متعدد الثقافات 
وامل�ساركة املدنية وتطوير مهارات القيادة، يكت�سب الطلبة مهارات قيمة 

ومعرفة عملية �ست�ستمر معهم طوال فرتة درا�ستهم يف جامعة قطر وفيما بعد 
يف حياتهم املهنية كقادة م�ستقبليني لدولة قطر. ميكنكم التوا�سل معنا على 

 studentactivities@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

احلياة الطالبية

فعاليات احلرم اجلامعي
يتم ت�سجيع جميع الطلبة على تطوير اإمكاناتهم ال�سخ�سية، والأكادميية 
الفريدة من نوعها من خالل امل�ساركة يف جمموعة وا�سعة من الأن�سطة 

والربامج والفعاليات التي ترعاها اجلامعة، والتي جتمع بني الثقافة والتعلم 
والرتفيه. وت�سمل مثل هذه الفعاليات على: احتفال اليوم الوطني، والقرية 

الثقافية، وامللتقى ال�سنوي لالأندية الطالبية، بالإ�سافة اإىل جمموعة وا�سعة 
من الفر�س الال�سفية الأخرى والتي يتم الإعالن عنها يف احلرم اجلامعي على 
مدار العام. �سارك معنا يف فعاليات واأن�سطة احلرم اجلامعي وقم باإثراء حياتك 

الدرا�سية.

الرياضة والترفيه
تقدم اجلامعة للطلبة واخلريجني ولهيئة التدري�س واملوظفني جمموعة وا�سعة 

من الفر�س ملمار�سة الريا�سات التناف�سية والرتفيهية. على مدار العام، يتم 
منح الطلبة الفر�سة للتناف�س �سد الفرق الأخرى يف اجلامعة، والفرق من 

جامعات اأخرى، اأو املجتمع املحلي.
وقد �سممت هذه الربامج لتعزيز مناخ العمل كفريق وفر�س القيادة جلميع 

امل�ساركني. كذلك، توفر اجلامعة درو�س تعليمية يف ال�سباحة، والإ�سعافات 
الأولية، اللياقة البدنية وغريها من الدرو�س التي تهم الطلبة. بالإ�سافة اإىل 

ذلك، تتوفر يف كثري من الأحيان ور�س عمل ودورات تدريبية وبرامج �سحية 
معتمدة يف جمموعة متنوعة من املجالت.

وعالوة على ذلك، تتيح اجلامعة اإمكانية ا�ستخدام ثالثة مرافق ريا�سية 
جمهزة جتهيًزا جيًدا، مبا يف ذلك ال�ستاد الريا�سي، وجممع الريا�سات 

املائية للرجال، وجممع ريا�سي داخلي للطالبات. وي�سم املجمع املائي 
حمام غط�س وحمام �سباحة اأوملبي، وحمام �سباحة لتدريب الأطفال. وميكن 
ممار�سة جمموعة متنوعة من الريا�سات يف املالعب بالهواء الطلق، مبا يف 
ذلك كرة امل�رشب والكرة الطائرة، وكرة ال�سلة. كما يتوفر ملعب لكرة القدم 
وم�سار للرك�س متاحني ل�ستخدام الطلبة على مدار العام. كما توجد �سالة 

لالألعاب الريا�سية جمهزة جتهيًزا جيًدا ولها القدرة على ا�ستيعاب عدد كبري 
من الريا�سات الداخلية والفر�س والفعاليات الرتفيهية.

وتتوفر األعاب تن�س الطاولة، والبلياردو، وال�سطرجن، والألعاب الرتفيهية 
ا فر�س ال�سرتاك اليومي  الأخرى يف مباين الأن�سطة الطالبية. وتتوفر اأي�سً

اأو ال�سنوي ملجتمع جامعة قطر واجلمهور مقابل ر�سوم رمزية. ملزيد من 
.sports@qu.edu.qa : املعلومات اأو ال�ستف�سارات يرجى التوا�سل على

برامج التعليم العاملي والتبادل الطالبي
يتمتع طلبة جامعة قطر بالعديد من الربامج والرحالت املتنوعة التي متكنهم 

من ا�ستك�ساف املوؤ�س�سات والثقافات الأخرى حول العامل. وتقوم اإدارة الأن�سطة 
الطالبية بت�سهيل ودعم تبادل الطلبة اإىل وخارج اجلامعة، بالإ�سافة اإىل 

الطلبة امل�ساركني يف الربامج املدعومة من قبل جامعة قطر.
وهناك فر�س عديدة ومتنوعة متاحة خارج احلرم اجلامعي، مبا يف ذلك:

− املوؤمترات الأكادميية/البحثية حيث ميثل الطلبة جامعة قطر من خالل 
تقدمي اأبحاثهم يف خمتلف املحافل اإقليمًيا ودولًيا.

− الرحالت الثقافية/التعليمية حيث يزور بع�س طالب جامعة قطر 
املختارين املوؤ�س�سات التعليمية املرموقة. وي�ستجيب طالب هذه املوؤ�س�سات 

باملثل من خالل زيارة جامعة قطر. ومثال على هذا النوع من الربامج 
برنامج كلية ال�سالم يف ولية كارولينا ال�سمالية، بالوليات املتحدة 

الأمريكية.
− ميكن اختيار الطلبة لتمثيل اجلامعة ب�سكل ر�سمي اإقليمًيا اأو دولًيا 
يف جمال الريا�سة، والأن�سطة الرتفيهية اأو التعليمية. حالًيا، ي�سارك 

طالب جامعة قطر بانتظام يف الأ�سبوع الثقايف العلمي باململكة العربية 
ال�سعودية، وكذلك يف البطولت الريا�سية املقامة يف دول منطقة ال�رشق 

الأو�سط كم�رش و�سلطنة عمان.
− احل�سول على ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة وبرامج التبادل يف اخلارج.

لال�ستف�سار ، يرجى التوا�سل عن طريق الربيد اللكرتوين:
 studentexchange@qu.edu.qa

خدمات الدعم األكادميي
يقدم مركز دعم تعلم الطالب خدمات الدعم الأكادميي لطلبة البكالوريو�س 

والربنامج التاأ�سي�سي يف جامعة قطر. وميثل املركز بيئة داعمة متكن 
الطلبة من احل�سول على امل�ساعدة يف املقررات الدرا�سية وواجبات الكتابة 
وم�ساعدتهم على التاأقلم على احلياة الأكادميية باجلامعة بالإ�سافة اإىل   
درو�س التقوية للمقررات  ذات معدلت الر�سوب العالية. كذلك ميكن للطلبة 

الذين ي�سعون لتح�سني اأدائهم الأكادميي احل�سول على خدمات التوجيه 
الأكادميي من املوظفني املخت�سني يف املركز. ولقد مت ت�سميم جميع برامج 

وخدمات املركز بحيث ت�ساعد الطلبة على التعلم امل�ستقل من خالل حت�سني 
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مهارات الدرا�سة وتعزيز الثقة بالنف�س وحت�سني م�ستويات املعرفة باملقررات 
الدرا�سية وت�سجيعهم على النظرة اليجابية جتاه التعليم واإعداد الطلبة للتعلم 

مدى احلياة.

يتكون ق�سم الدعم الأكادميي باملركز من وحدتني هما : معمل الريا�سيات 
ومعمل النجاح الأكادميي. يوفر معمل الريا�سيات جل�سات تعلم فردية اأو يف 
�سكل جمموعات مراجعة ملقررات الريا�سيات بالإ�سافة اإىل م�سادر درا�سية 

متنوعة تتعلق بالريا�سيات. ويقدم معمل النجاح الأكادميي الدعم للطلبة 
امل�سجلني يف مقررات املتطلبات العامة واملقررات العلمية املعروفة تاريخيا 
ب�سعوبتها، هذا بالإ�سافة اإىل م�ساعدة الطلبة يف تطوير مهاراتهم الدرا�سية. 

يتكون ق�سم دعم الكتابة باملركز من معمل الكتابة باللغة العربية ومعمل 
الكتابة باللغة الإجنليزية. ويهدف هذان املعمالن ب�سكل رئي�سي اإىل م�ساعدة 
الطلبة على الكتابة ب�سكل اأف�سل من خالل تقدمي جل�سات تعليمية تركز على 

حت�سني مهارات الكتابة لديهم. كما يتلقى الطلبة اأي�سا امل�ساعدة يف كل مرحلة 
من عملية الكتابة بدءا من تكوين الأفكار وانتهاء با�ستكمال امل�سودة الأخرية. 

ول ت�سمل اخلدمات املقدمة التحرير اأو املراجعة اأو الت�سحيح اأو القيام 
بالواجب املنزيل للطلبة. اإل اأن هناك خمت�سني ومدر�سي اأقران �سري�سدونهم 

ويوجهونهم ويجيبون على مالحظاتهم اخلا�سة مبهام اأو واجبات معينة. كما 
يقدم الق�سم امل�ساعدة يف تطوير املهارات اللغوية الخرى كالقراءة و التحدث 

وال�ستماع بالإ�سافة اإىل قواعد اللغتني العربية و الجنليزية . 
يقع مركز دعم تعلم الطالب يف مبنى اأع�ساء هيئة التدري�س ومبنى الأن�سطة 

الطالبية )بنات(، وتقدم جميع اخلدمات جمانًا لطلبة اجلامعة. 
ملزيد من املعلومات حول خدمات الدعم الأكادميي باجلامعة، يرجى زيارة 

http://www.qu.edu.qa/ :موقع الإنرتنت ملركز دعم تعلم الطالب
 students/services/slsc/index.php

مركز اخلدمات املهنية
يوفر مركز اخلدمات املهنية الإر�ساد والتدريب، وخدمات التطوير املهني، 
ا على اإعداد الطلبة للم�ساركة واملناف�سة للح�سول على اأف�سل  وي�ساعد اأي�سً

الفر�س الوظيفية. كما يقوم بتوفري فر�س التوظيف الطالبي لطلبة املن�سمني 
لربنامج التوظيف الطالبي باجلامعة بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ساعد مركز 

اخلدمات املهنية الطلبة يف احل�سول على الرعاية الكادميية والتدريب  
امليداين و توفري فر�س التوظيف خلريجي اجلامعة .  كما يوفر العديد من 
الربامج والأن�سطة ذات ال�سلة بامل�سار الوظيفي. للح�سول على معلومات 

اإ�سافية، يرجى زيارة موقع مركز اخلدمات املهنية على الرابط التايل:
 www.qu.edu.qa/ar/students/services/csc/index.php

خدمات اإلرشاد الطالبي
يوفر مركز الر�ساد الطالبي جمموعة من اخلدمات الر�سادية والنف�سية 

ملجتمع جامعة قطر. وت�سمل هذه اخلدمات  جل�سات الر�ساد الفردي واجلماعي 
التي ت�ساعد الطلبة على مواجهة التحديات التي التحديات قد توؤثر على 

جناحهم. وجترى اجلل�سات الر�سادية مبراعاة اخل�سو�سية وال�رشية ومبهنية 
عالية. 

ويعزز املركز النمو ال�سخ�سي والأكادميي والجتماعي من خالل برامج 
تنموية تطويرية مثل برنامج تأمالت ذاتية والذي يهدف اىل اكت�ساب مهارات 

حياتية تزيد من املقاومة الداخلية والقدرة على اإدارة الذات بطريقة اإيجابية 
و فعالة .هناك العديد من املوا�سيع التي تندرج حتت اكت�ساف الذات ومنها 

مهارات التوا�سل الفعال، ادارة ال�سغوطات النف�سية، التعامل مع القلق 
والغ�سب. 

اىل جانب ذلك يقدم املركز برنامج اإلرشاد اجلماعي للمتزوجني الذي يهدف 
اإىل دعم الطالب املتزوجني للموازنة باحلياة الأكادميية و احلياة الزوجية ، 
ومناق�سة كل ما هو متعلق بال�سعوبات واخلالفات الزوجية، تعزيز مهارات 
التوا�سل بني الأزواج بطريقة فعالة، دعم الزواج مبهارات الرتبية للرتكيز 

على قيمة الوقت مع اأطفالهم، م�ساعدتهم يف الرتكيز على الأ�سياءالإيجابية 
بالرغم من الختالفات ال�سخ�سية والتقليل من التوتر.واخريا يقدم املركز 
برنامج التأقلم مع احلياة اجلامعية للطلبة اجلدد والدوليني للتكيف مع 

البيئة اجلديدة واكت�ساب مهارات ت�سقلهم للتعامل مع التغري ومواجهة 
التحديات .

برنامج الرفيق املعاون حيث يهدف برنامج الرفيق املعاون اىل م�ساعدة 
الطلبة الذين يعانون من �سغوطات �سواء كانت تتعلق بالدرا�سة او مرتبطة 

مب�ساكل حياتية، حيث يتم اإعانة الطلبة على التخل�س من ال�سغوطات 
وال�سعوبات النف�سية. ويتم ذلك من خالل تدريب الطالب ليكونوا )الرفيق 

املعاون( اي ان يكونوا قادرين على م�ساعدة ودعم زمالوؤهم من الطلبة الذين 
يواجهون حتديات اجتماعية او اكادميية يف اجلامعة. حيث ي�سعى بع�س 

الطالب لإيجاد العون و امل�ساعدة من زمالوؤهم ، ويف�سلون التوجه لهم اذا 
واجهتهم بع�س ال�سعاب ، اذ ي�سعرون بقربهم من بع�سهم البع�س بالعمر، 
و الظروف، و التجربة. يتكون برنامج الرفيق املعاون من رفقاء معاونون 
متدربون و اأخ�ساءين نف�سيني من اأجل ان ي�رشفوا على جميع الأن�سطة يف 

الربنامج خللق اجواء مليئة بالراحة النف�سية التي يحتاجها الطلبة للتغلب على 
ال�سغط النف�سي. 

يوفر املركز طبيب نف�سي لطالب وطالبات اجلامعة لت�سخي�س حالتهم النف�سية 
. حيث ياأتي الطبيب النف�سي مره يف ال�سبوع .

ي�ستطيع الطالب حجز املواعيد عرب الإنرتنت، اأو �سخ�سًيا، اأو عرب الهاتف. 
للمزيد من املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين 

http://www.qu.edu.qa/students/success-and-
 development/counseling

QUSCC@ :ح�ساب تويرت
QUSCC@ :ح�ساب ان�ستقرام
QUSCC@ :ح�ساب الفي�سبوك

 
قسم خدمات االلتحاق في التعليم العالي

يعترب ق�سم خدمات اللتحاق يف التعليم العايل حلقة الو�سل جلميع الطلبة 
واخلريجني لالإجابة عن ال�ستف�سارات العامة واخلدمات املتعلقة بالقبول 

والت�سجيل.
ميكنكم التوا�سل مع الق�سم على:

onestop@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين •
• الهاتف: 44037979

• زيارة الدور الأر�سي مببنى القبول والت�سجيل.
 

التواصل مع الطلبة 
يعترب ق�سم التوا�سل مع الطلبة نقطة مرجعية  ل�ستف�سارات الطلبة العامة، يتم 

التوا�سل بني الأق�سام والطالب من خالل مكتب ال�ستقبال، ومركز الت�سال 
الطالبي، واملحادثات الفورية عرب البوابة اللكرتونية myQU، واحل�سابات 

الر�سمية جلامعة قطر على مواقع التوا�سل الجتماعي )في�سبوك وتويرت(. 
بالإ�سافة اإىل ذلك، يقدم ق�سم التوا�سل خدمة جولة احلرم اجلامعي "اكت�سف 

جامعة قطر" للتعرف على مباين وخدمات جامعة قطر. ميكن للطلبة الت�سال 
بق�سم التوا�سل مع الطلبة من خالل:

• الربيد الإلكرتوين:   studenthelp@qu.edu.qa• الهاتف :
 4403 4444 

• الزيارة ال�سخ�سية لق�سم التوا�سل مع الطلبة 
myQU املحادثة الفورية عرب البوابة اللكرتونية •

http://www.qu.edu. :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط التايل 
/qa/students/services/helpdesk

 
مكتب االستقبال

مكتب ال�ستقبال يجيب مبا�رشة على الطلبة الذين يقومون بزيارته فيما يتعلق 
ا الطلبة على اإمتام اأي اإجراءات قد يواجهون  باأي اأ�سئلة عامة. وي�ساعد اأي�سً
�سعوبة فيها، بالإ�سافة اإىل حماولة اإيجاد اأف�سل احللول للم�ساكل املعقدة 

التي حتتاج اإىل درا�سة ومتابعة. يقع مكتب ال�ستقبال يف مبنى القبول 
والت�سجيل يف الطابق الأر�سي.

مركز االتصال الطالبي
يتلقى مركز الت�سال الطالبي املكاملات من الطلبة اجلدد، احلاليني اأو 

طالب الدرا�سات العليا، واأولياء الأمور، واأي من اجلهات اخلارجية، ويوفر 
لهم اإجابات على امل�سائل املتعلقة بجميع اخلدمات التي تقدمها اجلامعة، 

ويقوم بتوجيههم اإىل اجلهات املعنية عند ال�رشورة. مركز الت�سال الطالبي 
متاح اأثناء �ساعات العمل يف اجلامعة من   8:00�س اإىل 2:30 م على الرقم: 

www. :4444-4403 ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل
 qu.edu.qa/ar/students/services/helpdesk/call_center.php

خدمة اكتشف جامعة قطر
 تتيح اجلولة الفر�سة للطلبة امل�ستجدين واأولياء اأمورهم للتعرف على احلرم 

اجلامعي جلامعة قطر وا�ستك�ساف مبانيها وخدماتها املتنوعة 

صندوق الطلبة واملساعدات املالية
تقدم جامعة قطر م�ساعدات مالية بطرق متعددة لطلبة اجلامعة ممن يواجهون 

�سعوبات مالية قد حتول دون  قدرتهم على موا�سلة م�سريتهم اجلامعية. 
ويقوم ق�سم ق�سم �سندوق الطلبة وامل�ساعدات املالية با�ستقبال الطلبات 

من الطلبة املتقدمني للح�سول على امل�ساعدة املالية وفح�س هذه الطلبات 
وتطبيق املعايري املحددة عليها ويتم بناًء عليه حتديد ا�ستحقاق الطالب 

للم�ساعدة املالية من عدمه. وتتوقف قرارات ق�سم �سندوق الطلبة وامل�ساعدات 
املالية كذلك على توفر املوارد املالية املنا�سبة لتقدمي امل�ساعدات املالية 

للطلبة 
http://www.qu.edu. :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل

qa/ar/students/services/financial_aid/index.php

برنامج أولياء األمور
يتيح برنامج اأولياء الأمور التوا�سل الفعال بني اجلامعة واأولياء اأمور الطلبة 

يف جامعة قطر وذلك من اأجل دعم جناح الطالب وتاأكيًدا حل�سن نوايا اجلامعة 
وتعزيًزا للدور املنا�سب لأولياء الأمور يف جمتمع احلرم اجلامعي. ويقوم 

الربنامج بتنظيم عدة فعاليات لأولياء الأمور مبا فيها اللقاء التعريفي لأولياء 
الأمور، وور�س العمل التعليمية، بالإ�سافة اإىل الرد على ا�ستف�سارات اأولياء 

الأمور. كما يح�سل اأولياء الأمور على ت�رشيح دخول مكتبة جامعة قطر 
واملرافق الريا�سية مثل �سالة الألعاب الريا�سية، وحمام ال�سباحة، واملالعب 

الريا�سية. 
يرجى التوا�سل مع برنامج اأولياء الأمور للح�سول على املزيد من املعلومات 

عرب الهاتف: 5967-4403 \ 3768-4403 اأو الربيد الإلكرتوين: 
.parents@qu.edu.qa

قسم الطلبة الدوليني
يقدم ق�سم الطلبة الدوليني خدمات الدعم امل�سممة مل�ساعدة الطلبة الدوليني 

يف اأي اأمور اأكادميية اأو �سخ�سية اأو مالية وما يتعلق باأمور الهجرة 
واجلوازات، ويقدم للطلبة فر�سة لالنخراط يف جمتمع جامعة قطر. حالًيا، 

لدينا طالب دوليني من حوايل 70 بلد.
وتتمثل مهمة ق�سم الطلبة الدوليني يف رعاية �سوؤون الطلبة الدوليني ممن هم 

على كفالة اجلامعة وتوفري خدمات خمتلفة بكفاءة لإثراء احلياة اجلامعية 
لهم، وهو ي�ساعد الطلبة الدوليني على تاأمني احل�سول على تاأ�سرية الدخول 

وت�رشيح الإقامة، وت�رشيح اخلروج، واإ�سدار تذاكر الطريان ال�سنوية لطالب 
املنح الدرا�سية الذين ت�سمل منحتهم على هذه امليزة، واإ�سدار خطابات ر�سمية 

با�سم الكفيل )جامعة قطر(، وتن�سيق الإقامة مع اإدارة ال�سكن الطالبي يف 
جامعة قطر.

ا على القبول يف برنامج اللغة العربية  وي�رشف ق�سم الطلبة الدوليني اأي�سً
لغري الناطقني بها. للح�سول على معلومات اإ�سافية، يرجى زيارة موقع ق�سم 

www.qu.edu.qa/ar/ :الطلبة الدوليني على الإنرتنت على الرابط التايل
 students/services/is/index.php

اليوم التعريفي للطلبة اجلدد
اليوم التعريفي للطلبة اجلدد هو فعالية ملدة يوم كامل م�سممة مل�ساعدة 

طالب البكالوريو�س والربنامج التاأ�سي�سي للتعرف على الفر�س املختلفة التي 
توفرها جامعة قطر.

وخالل اأن�سطة وفعاليات اليوم التعريفي، يق�سم الطالب اإىل جمموعات ح�سب 
كلياتهم، مما يتيح لهم الفر�سة للتعرف على براجمهم الأكادميية وتكوين 

عالقات جيدة مع زمالءهم يف الكلية واملر�سدين الأكادمييني.
يعد ح�سور اليوم التعريفي للطلبة اجلدد يف الربنامج التاأ�سي�سي ومرحلة 

البكالوريو�س اإلزاميًا. لن يتمكن الطالب الذين مل يح�رشوا الربنامج التعريفي 
من الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية اأو ح�سور املحا�رشات للف�سل الدرا�سي 

الذي مت قبولهم فيه، وعليهم التقدم للقبول من جديد يف امل�ستقبل. ملزيد من 
www.qu.edu. :املعلومات، يرجى زيارة موقع اليوم التعريفي للطلبة اجلدد

 qa/ar/students/admission/new_student_orientation.php

مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
تلتزم جامعة قطر بتوفري الفر�س التعليمية جلميع الطلبة املوؤهلني اأكادميًيا. 

ويتم بذل كل جهد ممكن ل�سمان الو�سول العادل واملنا�سب للربامج واخلدمات 
واملرافق والأن�سطة للطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة. ويوفر مركز ذوي 
ا لتلبية  الحتياجات اخلا�سة اخلدمات واأ�ساليب الدعم التي �سممت خ�سي�سً

الحتياجات الفردية للطلبة طوال مدة تواجدهم يف اجلامعة. 
 ويتم حاليًا تقدمي خدمات الدعم للطلبة من ذوي الإعاقات الب�رشية )العمى اأو 
�سعف الب�رش(، وذوي الإعاقات اجل�سدية، و�سعوبة القراءة )الدي�سلك�سيا(، ومن 

يعانون �سعوبات يف النطق وال�سمع )الطلبة من غري ال�سم ولكن ي�ستخدمون 
ا احتياجات الطلبة الذين يعانون م�سكالت  ال�سماعات(. يلبي املركز اأي�سً

اأو اإ�سابات موؤقتة. وتت�سمن بع�س اخلدمات والت�سهيالت - قاعات لتقدمي 
الختبارات، وا�ستخدام التكنولوجيا امل�ساعدة، وتوفري طلبة م�ساعدين لتدوين 
املحا�رشات اأو تقنيات تدوين املالحظات، والبديل لتن�سيق الن�سو�س للمواد 
املطبوعة، واأولوية الت�سجيل يف املقررات، واحل�سول على دعم اأع�ساء هيئة 

التدري�س ل�سمان الت�سهيالت الأكادميية املنا�سبة.
 للح�سول على معلومات اإ�سافية حول اخلدمات التي يقدمها مركز ذوي 

الحتياجات اخلا�سة، يرجى زيارة الرابط: 
www.qu.edu.qa/ar/students/success-and-development/

special-needs
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الفصل 4

القبول

القبول في جامعة قطر

يتم النظر يف الطلبات املقدمة من الراغبني بالدرا�سة، والذين ينطبق عليهم 
احلد الأدنى من متطلبات القبول يف جامعة قطر. ويراعى احلد الأدنى من 

متطلبات القبول واملوؤهالت الأكادميية التي ت�سمن جناح الطالب خالل فرتة 
درا�سته.

وعند القبول تاأخذ جامعة قطر يف العتبار، بالإ�سافة اإىل هذه املوؤهالت، 
القدرة ال�ستيعابية لكل كلية اأو برنامج بالإ�سافة اإىل احتياجات دولة قطر، 

ويتم قبول الطالب على  اأ�سا�س تناف�سي يف الف�سل الدرا�سي الذي تقدموا 
لاللتحاق فيه. 

متطلبات الثانوية العامة 

تقبل جامعة قطر ب�سكل عام خريجي املدار�س الثانوية من خمتلف الربامج 
الدرا�سية، ممن اأنهوا اثني ع�رش عامًا درا�سيًا على الأقل، وذلك طبقًا للمتطلبات 

الواردة اأدناه. على اأنه لبد من مالحظة اأن هذه املتطلبات قد تتغري بح�سب 
م�ستوى املتقدمني والقدرة ال�ستيعابية لكل كلية. عالوة على ذلك، فاإن 

املتطلبات تختلف بح�سب الكلية، حيث يحق للكليات و�سع �رشوط اإ�سافية 
للحد الأدنى من متطلبات القبول املذكورة اأدناه قبل قبول الطالب.

شهادة الثانوية العامة القطرية 

1. املدارس الثانوية العامة
تعتمد ن�سبة الطالب يف �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول 

باجلامعة اإذا كان اأحد طلبة املدار�س احلكومية العامة.
2. املدارس املستقلة

ُيقبل حملة �سهادات املدار�س امل�ستقلة مبوجب نظام ال�سهادة الثانوية 
العامة بدولة قطر )QSSC( على اأ�سا�س املجموع النهائي للمقررات لل�سنة 

الأخرية بالن�سبة للطلبة احلا�سلني على هذه ال�سهادة يف العام الأكادميي 
2010/2009 فما بعد. اأما بالن�سبة للطلبة الذين ح�سلوا على ال�سهادة 

امل�ستقلة قبل العام الأكادميي 2010/2009 فتتم معادلة �سهاداتهم 
با�ستخدام جدول املعادلة املعتمدة يف كل عام اأكادميي. 

شهادات املدارس اخلاصة والدولية

جتدون اأدناه ال�رشوط العامة ملعادلة �سهادات املدار�س اخلا�سة والدولية 
الأكرث �سيوعًا، وميكن الرجوع اإىل اإدارة القبول ملزيد من املعلومات يف هذا 

ال�ساأن.

)GPA( نظام املعدل التراكمي
لبد خلريج املدر�سة الثانوية الأمريكية اأو حلملة �سهادات امل�ستوى املتقدم من 

حتقيق ال�رشوط التالية:
• احل�سول على دبلومة التعليم الثانوي يف خطة املتطلبات العامة مبعدل 

)C( كحد اأدنى، اأو ما يعادل 2.00 من 4.00، وحتقيق احلد الأدنى من ن�سبة 

الثانوية العامة خالل ال�سنة الأخرية من املدر�سة الثانوية.
• النجاح يف �ست مقررات خمتلفة على الأقل، على اأن تكون اإحداها يف 

تخ�س�س العلوم )اأحياء ، فيزياء ، كيمياء( والثانية يف تخ�س�س الريا�سيات 
)جرب ،  علم مثلثات ، هند�سة(، والثالثة يف اللغة الإجنليزية يف ال�سنة الأخرية 

اأو قبل الأخرية.

شهادات التعليم الثانوي البريطانية
على الطالب الذي اأدى اأحد امتحانات املدار�س الثانوية الربيطانية اأن يحقق 

املتطلبات الآتية:
• اأن يكون قد اجتاز خم�س مقررات على الأقل يف اختبار الثانوية للنظام 

الربيطاين IGSCE امل�ستوى العادي )O level( بدرجة )D( على الأقل.
• اأن يكون قد اجتاز مقررين على الأقل يف امل�ستوى املتقدم اأو امل�ستوى 

املتقدم التكميلي، اأو يجمع بني مقررات امل�ستويني بعالمة )D( على الأقل.
• مبا اأن اإعالن النتائج الر�سمية لهذا النظام املدر�سي يتم بعد اأن تعلن جامعة 

قطر عن قرارات القبول، فيمكن للمتقدمني ت�سليم الدرجات املتوقعة قبل 
املوعد النهائي، و�سيتم قبولهم على اأ�سا�س القبول امل�رشوط.

)IB( شهادة البكالوريا الدولية
• ميكن للطالب احلا�سل على دبلومة كاملة يف البكالوريا الدولية IB التقدم 

اإىل جامعة قطر، �رشيطة اجتيازه بنجاح �ست مقررات على الأقل، على اأن تكون 
اثنتان منها يف امل�ستوى العايل والأربعة الباقية يف امل�ستوى املتقدم. ولبد 

اأن يح�سل الطالب على جمموع كلي 24 درجة من 42 بخالف درجات نظرية 
املعرفة ومقرر املقال املطول.

• مبا اأن اإعالن النتائج الر�سمية لهذا النظام املدر�سي يتم بعد اأن تعلن جامعة 
قطر عن قرارات القبول، فيمكن للمتقدمني ت�سليم الدرجات املتوقعة قبل 

املوعد النهائي، و�سيتم قبولهم على اأ�سا�س القبول امل�رشوط.

نظام الشهادة الثانوية من اململكة العربية السعودية
تعتمد ن�سبة الطالب يف �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة عند تقدمه للقبول 

باجلامعة بعد احل�سول على ال�سهادة الثانوية بفروعها وكذلك نتيجة 
اختبار القيا�س و التقومي يف التعليم العايل للطالب ابتداًء من عام التخرج 
1423/1422 )2003/2002( والطالبات ابتداًء من عام التخرج 1430 

.)2009(

القبول املشروط واملبكر
هو القبول امل�رشوط واملبكر للدرا�سة يف جامعة قطر للمتقدمني القطريني 
وابناء القطريني وحملة الوثيقة القطرية وزوجات القطريني الذين توؤهلهم 

امكانياتهم الأكادميية للتقدم وفقًا ل�سجالتهم الأكادميية. �سواء للطلبة الذين 
مازالوا على مقاعد الدرا�سة او للطلبة الذين انهو الثانوية العامة �سابقا.

شروط احلصول على القبول املشروط واملبكر للطلبة الذين ما زالوا 
على مقاعد الدراسة

1. اأن يكون املتقدم قطري اجلن�سية اأو من اأبناء القطريني اأو من حملة 
الوثيقة القطرية اأو من زوجات القطريني.

2. حتقيق النتائج املطلوبة بال�سف احلادي ع�رش والف�سل الدرا�سي الأول 
لل�سف الثاين ع�رش للكلية املطلوبة.

3. ت�سليم جميع امل�ستندات املطلوبة خالل فرتة التقدمي للقبول امل�رشوط.

شروط احلصول على القبول للطلبة الذين الذين انهو الثانوية 
العامة سابقا:
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1. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم نهائي.

2. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم ر�سمي.
3. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم موّقٌع وخمتوٌم من اإدارة املدر�سة.

4. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم م�سدٌق من اخلا�سة  وزارة التعليم و 
التعليم العايل.

 
املدارس الثانوية الدولية خارج دولة قطر

يجب على جميع الطلبة الذي در�سوا يف مدار�س ثانوية خارج دولة قطر التاأكد 
من ا�ستيفاء املتطلبات التالية لك�سوف الدرجات: 

1. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم نهائي.
2. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم ر�سمي. 

3. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم مرفٌق به ن�سخة مرتجمة اإىل العربية اأو 
الإجنليزية يف حال مل يكن باإحدى اللغتني.

4. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم حا�سٌل على ت�سديق من وزارة التعليم اأو 
وزارة ال�سوؤون اخلارجية يف الدولة التي متت فيها الدرا�سة الثانوية.

5. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم حا�سل على ت�سديق ال�سفارة القطرية يف 
البلد ال�سادر منها اأو �سفارة الدولة املعنية يف الدوحة.

اجلامعات في دولة قطر
يجب على جميع الطلبة الذي در�سوا يف جامعة داخل دولة قطر ويرغبون 

يف التحويل اإىل جامعة قطر، التاأكد من ا�ستيفاء املتطلبات التالية لك�سوف 
الدرجات: 

1. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم نهائي. 
2. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم ر�سمي.

3. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم موقع وخمتوم من اجلهة املعنية يف 
اجلامعة.

4. يجب اأن تكون اجلامعة معتمدة ومعرتف بها من قبل وزارة التعليم 
يف دولة قطر )ل يطلب ختم وزارة التعليم بالن�سبة للجامعات املعروف 

اعتمادها(.

اجلامعات خارج دولة قطر
1. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم نهائي. 
2. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم ر�سمي. 

3. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم مرفٌق به ن�سخة مرتجمة اإىل العربية اأو 
الإجنليزية يف حال مل يكن باإحدى اللغتني.

4. يف حال كانت اجلامعة معتمدة ومعرتف بها من قبل هيئة اعرتاف دولية 
)يجب اأن يكون اعتماد العرتاف مو�سحًا يف الن�سخة الر�سمية للك�سف( ول 

يطلب اأي ت�سديق اآخر. 
5. اإذا مل تكن اجلامعة معتمدة اأو معرتف بها عامليًا، فيجب اأن ت�سدق 

ال�سهادة من وزارة التعليم العايل اأو وزارة ال�سوؤون اخلارجية يف الدولة 
التي متت فيها الدرا�سة اجلامعية، كما يجب اأن ت�سدق ال�سهادة من ال�سفارة 

القطرية يف البلد ال�سادرة منها اأو �سفارة الدولة املعنية يف الدوحة.

فئات القبول في مرحلة البكالوريوس

ميكن للطالب اللتحاق بالدرا�سة يف جامعة قطر يف مرحلة البكالوريو�س يف 
واحدة من الفئات ال�ست التالية:

االلتحاق بالسنة األولى

1. اأن يكون املتقدم قطري اجلن�سية اأو من اأبناء القطريني اأو من حملة الوثيقة 
القطرية او من زوجات القطريني.

2. ت�سليم جميع امل�ستندات املطلوبة خالل فرتة التقدمي للقبول امل�رشوط.
3.احل�سول على النتائج التالية بال�سف الثاين ع�رش.

الوثائق واملستندات املطلوبة للقبول املشروط املبكر
1. تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري( 

2. ت�سليم امل�ستندات التالية قبل املوعد النهائي للتقدمي:
للطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة: 

• ن�سخة من �سهادة الف�سل احلادي ع�رش ون�سخة من �سهادة منت�سف 
الف�سل الثاين ع�رش.

• بالن�سبة لنظام �سهادة الثانوية الربيطانية ونظام �سهادة البكالوريا 
الدولية: ت�سليم نتيجة النتائج املتوقعة با�ستخدام منوذج اجلامعة 

بالإ�سافة اإىل ال�سهادات الأ�سلية.
3. �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية و�سورة عن جواز ال�سفر لغري 

القطريني )بالن�سبة لأبناء القطريني يتوجب ت�سليم �سورة من �سهادة امليالد 
و�سورة البطاقة ال�سخ�سية لويل الأمر القطري وبالن�سبة لزوجات القطريني 

اح�سار عقد الزواج والبطاقة ال�سخ�سية للزوج القطري(.
 

للطلبة الذين انهو الثانوية العامة سابقا: 
• ال�سهادة النهائية ال�سلية لل�سف الثاين ع�رش

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية و�سورة عن جواز ال�سفر لغري 
القطريني )بالن�سبة لأبناء القطريني يتوجب ت�سليم �سورة من �سهادة امليالد 
و�سورة البطاقة ال�سخ�سية لويل الأمر القطري وبالن�سبة لزوجات القطريني 

اح�سار عقد الزواج والبطاقة ال�سخ�سية للزوج القطري(.

إرشادات هامة
يح�سل الطلبة الذين تقدموا بال�سهادة النهائية على قبول نهائي بينما يح�سل 

الطلبة الذين تقدموا بن�سخه من �سهادة الف�سل احلادي ع�رش ون�سخة من 
�سهادة منت�سف الف�سل الثاين ع�رش على قبول م�رشوط ومبكر، ويتوجب عليهم 
ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول الأخرى وت�سليم ك�سف درجات �سهادة الدرا�سة 

الثانوية الأ�سلي م�سدقا ومعتمدا من اجلهات املخت�سة قبل انتهاء املدة 
املحددة. القبول امل�رشوط واملبكر هو قبول موؤقت حلني النتهاء بنجاح من 
ال�سنة الأخرية من املدر�سة الثانوية بن�سبة ل تقل عن 75% وا�ستيفاء جميع 

متطلبات القبول )ون�سبة 80% بالن�سبة للمتقدمني لكلية ال�سيدلة ون�سبة 
90% بالن�سبة للمتقدمني لكلية الطب(. 

جميع املتقدمني الذين ل ي�ستوفون احلد الأدنى من متطلبات "القبول امل�رشوط 
املبكر" املذكورة اأعاله �سوف ل تزال لديهم فر�سة القبول عند تقدمي النتائج 

النهائية والر�سمية وبناء على اآليات القبول املتبعة.
يتوجب على املتقدمني ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول الأخرى وت�سليم 

ك�سف درجات �سهادة الدرا�سة الثانوية الأ�سلي م�سدقا ومعتمدا من اجلهات 
املخت�سة قبل انتهاء املدة املحددة. القبول امل�رشوط واملبكر هو قبول موؤقت 

حلني النتهاء بنجاح من ال�سنة الأخرية من املدر�سة الثانوية بن�سبة ل تقل 
عن 85% وا�ستيفاء جميع متطلبات القبول )ون�سبة 90% بالن�سبة للمتقدمني 

لكلية الطب(.
 

جميع املتقدمني الذين ل ي�ستوفون احلد الأدنى من متطلبات "القبول امل�رشوط 
املبكر" املذكورة اأعاله �سوف ل تزال لديهم فر�سة القبول عند تقدمي النتائج 

النهائية والر�سمية وبناء على اآليات القبول املتبعة.

القبول املشروط
مبا اأن اإعالن النتائج الر�سمية لنظام التعليم الثانوي الربيطانية )�سهادة 
IGSCE، امل�ستوى املتقدم التكميلي )AS(، امل�ستوى املتقدم )A( ونظام 
�سهادة البكالوريا الدولية )IB( يتم بعد اأن تعلن جامعة قطر عن قرارات 

القبول، �سيتم قبول املتقدمني من املدار�س التي تتبع هذين النظامني على 
اأ�سا�س القبول امل�رشوط وبح�سب الدرجات املتوقعة لهم.

وت�سمح عملية القبول امل�رشوط للمتقدمني من املدار�س التي تتبع نظام 
�سهادة البكالوريا الدولية )IB( ومدار�س نظام التعليم الثانوي الربيطانية 
من احل�سول على قبول م�رشوط بناء على الدرجات التي ح�سلوا عليها يف 
املقررات التي يقومون بدرا�ستها حاليًا. وعلى الطلبة احلا�سلني على قبول 

م�رشوط ا�ستيفاء متطلبات القبول يف جامعة قطر من اأجل احل�سول على قبول 
ر�سمي.

هذا النوع من القبول مقت�رش فقط على املتقدمني من املدار�س التي تتبع 
اأنظمة �سهادة البكالوريا الدولية والتعليم الثانوي الربيطاين.

االستثناء في نسبة الثانوية العامة 

بالن�سبة اإىل الطالب الذين مل يح�سلوا على الن�سبة املطلوبة فباإمكانهم التقدم 
اإىل الكلية الذي يرغبون فيها اإذا كانوا قد اأكملوا اثني ع�رشة �سنة درا�سية 

ر�سمية، وحققوا احلَدّ الأدنى من متطلبات اللتحاق بجامعة قطر على النحو 
التايل:

الطالب الذين يرغبون اللتحاق بكليات الآداب، والإدارة والقت�ساد، والرتبية، 
وال�رشيعة، والقانون:

  SAT = 550 الريا�سيات:  ACT = 24             اأو 

الطالب الذين يرغبون اللتحاق بكليات ال�سيدلة، والعلوم، العلوم ال�سحية 
والهند�سة  والرتبية )التعليم الثانوي م�سار العلوم والريا�سيات(:

TOEFL = 500 اللغة الجنليزية:  IELTS =  5.5     اأو 
 SAT = 550           اأو      ACT =  24        : الريا�سيات

ويقوم عميد الكلية بالنظر يف مثل هذه الطلبات من حيث م�ستوى املتقدم، 
والقدرة ال�ستيعابية للتخ�س�س املطلوب، وعالمات املواد الدرا�سية يف 

املرحلة الثانوية.

متطلبات كشف الدرجات

ت�سرتط جامعة قطر اأن تكون جميع ك�سوف الدرجات التي يتم ارفاقها مع طلب 
القبول نهائية ور�سمية وم�سدقة ح�سب جمموعة املعايري التالية: 

املدارس الثانوية احلكومية واملستقلة في دولة قطر
يجب على جميع الطلبة الذي در�سوا يف مدار�س ثانوية حكومية اأو م�ستقلة 

داخل دولة قطر التاأكد من ا�ستيفاء املتطلبات التالية لك�سوف الدرجات: 
1. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم نهائي.
2. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم ر�سمي.

3. اأن يكون ك�سف الدرجات املقدم موّقٌع وخمتوٌم من اإدارة املدر�سة.

املدارس الثانوية اخلاصة في دولة قطر
يجب على جميع الطلبة الذي در�سوا يف مدار�س ثانوية خا�سة داخل دولة قطر 

التاأكد من ا�ستيفاء املتطلبات التالية لك�سوف الدرجات: 

ي�سنف طالب ال�سنة الأوىل على اأنهم جميع الطالب الذين مل ي�سبق لهم 
اللتحاق باأي جامعة اأو من مل ي�سجلوا 24 �ساعة معتمدة على الأقل يف 

اجلامعة، اأو من يتقدمون اإىل جامعة قطر يف الربنامج التاأ�سي�سي اأو درجة 
البكالوريو�س. وميكن لطالب هذه الفئة التقدم لاللتحاق بف�سل اخلريف اأو 

الربيع مع تقدمي التايل: 
1. تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(.

2. ك�سف درجات الدرا�سة الثانوية النهائي والر�سمي.
3. �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر.

4. �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(.

5. �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية 
بي�ساء.

ولبد اأن يفي طالب اللتحاق بال�سنة الأوىل يف جامعة قطر بجميع متطلبات 
القبول يف مرحلة البكالوريو�س للف�سل الدرا�سي املراد تقدمي طلب القبول فيه، 

مع تقدمي جميع الأوراق وامل�ستندات املطلوبة لق�سم القبول باجلامعة خالل 
املدة املقررة للتقدمي. طالب اللتحاق بال�سنة الأوىل غري موؤهلني لتحويل 

�ساعاتهم املعتمدة التي ح�سلوا عليها قبل الف�سل الدرا�سي للقبول يف جامعة 
قطر.

االلتحاق بالتحويل

يعُدّ املتقدمون اإىل جامعة قطر طالبًا حمولني يف حال كانوا يدر�سون اأو �سبق 
لهم الدرا�سة يف جامعة اأخرى وانطبقت عليهم متطلبات و�رشوط التحويل 

جلامعة قطر وميكنهم التقدم للقبول يف درجة البكالوريو�س يف ف�سل اخلريف 
اأو الربيع، وميكنهم حتويل ال�ساعات املعتمدة فقط يف حال مت قبولهم كطلبة 

حمولني �سيتم النظر يف قبول جميع الطلبة املحولني ممن يحققون احلد الأدنى 
من املتطلبات التالية:

1. احل�سول على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها.
2. اإكمال 24 �ساعة درا�سية معتمدة واإنهاء ما ل يقل عن ف�سلني درا�سيني 

)اخلريف والربيع( يف مرحلة البكالوريو�س، مبعدل تراكمي ل يقل عن 
4.00/2.50 من جامعة معتمدة ومعرتف بها من هيئة اعرتاف دولية، اأو 

من وزارة التعليم العايل اأو ما يعادلها يف تلك الدولة.
3. حتقيق متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة الإجنليزية من خالل اأي 

من التايل:
• تقدمي نتائج المتحانات القيا�سية يف اللغة الإجنليزية معتمدة و�ساحلة.

• اكمال 24 �ساعة معتمدة واإنهاء ف�سلني درا�سيني يف اإحدى موؤ�س�سات 
التعليم العايل حيث كانت اللغة الإجنليزية هي اللغة امل�ستخدمة يف التعليم 

يف ذلك الربنامج، ويجب على الطلبة تقدمي بيان ر�سمي يثبت ذلك خالل 
فرتة التقدمي لاللتحاق اإىل جامعة قطر حتى يتم اإعفائهم من متطلبات 

الكفاءة يف اللغة الإجنليزية.
ل يحق للطلبة الذين مل ي�ستوفوا هذه ال�رشوط اللتحاق بالربنامج التاأ�سي�سي 

 بالن�سبة للكليات التي تتطلب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي.
4. متطلبات جامعة قطر يف مهارات الريا�سيات. ل يحق للطلبة الذين مل 

يحققوا هذه املتطلبات اللتحاق بالربنامج التاأ�سي�سي بالن�سبة للكليات التي 
تتطلب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي. 

5. املتقدمني الذي كانوا قد خ�سعوا لإجراء تاأديبي اأو مت ف�سلهم لأ�سباب 
اأكادميية من اجلامعة/الكلية ال�سابقة لن يتم قبولهم كطلبة حمولني. 

6. اأن يتم تقدمي امل�ستندات والوثائق املطلوبة خالل املدة املقررة للتقدمي.
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على جميع الطلبة املحولني تقدمي امل�ستندات التالية لإدارة القبول: 
• تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(. 

• ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية النهائي والر�سمي وامل�سدق.
• نتائج المتحانات القيا�سية للغة الإجنليزية والريا�سيات )للطلبة 

املتقدمني للكليات التي تتطلب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي(.
• �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر.

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(.

• �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية 
بي�ساء.

يجب على املتقدمني للتحويل اإىل مرحلة البكالوريو�س ا�ستيفاء جميع 
متطلبات و�رشوط التحويل ملرحلة البكالوريو�س يف جامعة قطر للف�سل 

الدرا�سي املراد تقدمي طلب القبول فيه، مع تقدمي جميع الأوراق وامل�ستندات 
املطلوبة اإىل اإدارة القبول خالل املدة املقررة للتقدمي.

متطلبات حتويل الساعات املعتمدة
تعتمد جامعة قطر يف معادلة ال�ساعات املعتمدة على املعايري وال�رشوط 

التالية:
• ت�سليم امل�ستندات التالية املطلوبة ملعادلة ال�ساعات املعتمدة:

1. ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية الأ�سلي م�سدقا ومعتمدا من اجلهات 
املخت�سة

Courses Syllabus 2. خمطط تف�سيلي للمقررات م�سدقا من اجلامعة
• احلد الأدنى ملعدل ال�ساعات املعتمدة امُلحتمل معادلتها هو )ج( اأو اأكرث، 

ومت اجتيازها يف ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
• احلد الأق�سى من ال�ساعات املعتمدة املحتمل معادلتها ل تتعدى %50 

من �ساعات الربنامج املُقدم اإليه ولكل كلية حتديد عدد ال�ساعات التي ميكن 
حتويلها مبا يتنا�سب مع براجمها. 

• ل حت�سب العالمات والنقاط الرتاكمية املعتمدة يف املقررات املقبولة 
للتحويل �سمن املعدل الرتاكمي العام يف جامعة قطر وحت�سب �سمن عدد 

ال�ساعات الكلي املطلوب للتخرج. 

)CNA-Q( التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر
ميكن للطالب مبوجب اتفاقية خا�سة، ممن اأنهوا درجة الدبلومة املتقدمة يف 
كلية �سمال الأطلنطي بقطر التقدم بطلب القبول للح�سول على درجات علمية 

بعدد من برامج جامعة قطر. 

متطلبات التحويل من كلية شمال األطلنطي في قطر إلى جامعة 
قطر

لبد من ا�ستيفاء ال�رشوط التالية فيمن يتقدم للقبول بجامعة قطر مبوجب 
التفاقية اخلا�سة:

1. احل�سول على معدل تراكمي 4.00/3.00 بحد اأدنى يف اأي من برامج 
الدبلومة املتقدمة بكلية �سمال الأطلنطي قطر:

• اإدارة الأعمال )حما�سبة(
• اإدارة الأعمال )اإدارة املوارد الب�رشية(

• اإدارة الأعمال )ت�سويق(
• تكنولوجيا الهند�سة الكهربية )القوى والتحكم(

• تكنولوجيا الهند�سة امليكانيكية
• تكنولوجيا هند�سة الآلت

• تكنولوجيا هند�سة الت�سالت

• تطوير تطبيقات النرتنت
• حملل برامج )اأعمال(

• اأخ�سائي دعم حا�سب اآيل
2. اأن يتم تقدمي امل�ستندات والوثائق املطلوبة خالل املدة املقررة للتقدمي.

لكي يتم النظر يف طلب القبول اإىل جامعة قطر، على املتقدمني مبوجب هذه 
التفاقية، تقدمي امل�ستندات التالية: 

• تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(.
• ك�سف الدرجات النهائي والر�سمي وامل�سدق من كلية �سمال الأطلنطي يف 

قطر.
• �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر.

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(.

• �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية 
بي�ساء.

يجب على املتقدمني للتحويل من كلية �سمال الأطلنطي مبوجب هذه التفاقية، 
ا�ستيفاء جميع متطلبات التحويل ملرحلة البكالوريو�س يف جامعة قطر للف�سل 

الدرا�سي املراد تقدمي طلب القبول فيه، مع تقدمي جميع الأوراق وامل�ستندات 
املطلوبة اإىل اإدارة القبول خالل املدة املقررة للتقدمي. بالن�سبة للطالب 
املتقدمني ممن قامت جامعتهم/كليتهم ال�سابقة باإخ�ساعهم لإجراءات 

تاأديبية اأو قامت بف�سلهم لأ�سباب غري اأكادميية، فال ي�سمح لهم بالت�سجيل 
كطلبة حمولني.

معايير معادلة الساعات املعتمدة من كلية شمال األطلنطي في 
قطر

تعتمد جامعة قطر يف معادلة ال�ساعات املعتمدة املعايري وال�رشوط التالية:
• ت�سليم ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية الأ�سلي م�سدقا ومعتمدا من كلية 

�سمال الأطلنطي – قطر.
• احلد الأدنى ملعدل ال�ساعات املعتمدة امُلحتمل معادلتها هو )ج( اأو اأكرث 

ومت اجتيازها يف ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
• احلد الأق�سى من ال�ساعات املعتمدة املحتمل معادلتها ل تتعدى %50 

من �ساعات الربنامج املُقدم اإليه ولكل كلية حتديد عدد ال�ساعات التي ميكن 
حتويلها مبا يتنا�سب مع براجمها.

• ل حت�سب العالمات والنقاط الرتاكمية املعتمدة يف املقررات املقبولة 
للتحويل �سمن املعدل الرتاكمي العام يف جامعة قطر وحت�سب �سمن عدد 

ال�ساعات الكلي املطلوب للتخرج. 

الطلبة احملولون من كلية اجملتمع في قطر
يحق جلميع الطلبة املنت�سبني لكلية املجتمع يف قطر ممن اأنهوا 24 �ساعة 

درا�سية معتمدة بنجاح التقدم للتحويل اإىل جامعة قطر يف اأي من الف�سول 
الدرا�سية اخلريف اأو الربيع ولكن للربامج التي متنح درجة البكالوريو�س فقط.

معايير وشروط قبول طلبة كلية اجملتمع في قطر )اخلريجون(: 
�سيتم النظر يف طلبات اللتحاق للطلبة املتقدمني من خريجي كلية املجتمع 
يف قطر بدرجة جامعية يف الآداب )AA(  اأو العلوم )AS( ممن يحققون احلد 

الأدنى من املتطلبات التالية:
1. احل�سول على �سهادة يف الآداب اأو يف العلوم من كلية املجتمع يف قطر.

2. اإكمال 60 �ساعة درا�سية معتمدة كحد اأدنى يف كلية املجتمع يف قطر 
مبعدل تراكمي ل يقل عن 4/2.5.

3. يحق للطلبة احلا�سلني على �سهادة الكلية يف العلوم فقط درا�سة 

التخ�س�سات العلمية يف جامعة قطر.
4. ت�سليم امل�ستندات املطلوبة قبل املوعد النهائي للقبول.

 )AA( يعفى خريجو كلية �سمال الأطلنطي يف قطر بدرجة جامعية يف الآداب
اأو يف العلوم )AS( من متطلبات الكفاءة يف اللغة الإجنليزية والريا�سيات. 

معايير قبول طلبة كلية اجملتمع في قطر )غير اخلريجني(:
�سيتم النظر يف طلبات اللتحاق للطلبة املتقدمني من طلبة كلية املجتمع 

 )AS( اأو العلوم )AA( يف قطر والذين مل يكملوا متطلبات الدرجة يف الآداب
ويرغبون يف التحويل اإىل جامعة قطر، اإذا حققوا احلد الأدنى من ال�رشوط 

التالية:
1. اإكمال 24 �ساعة درا�سية معتمدة كحد اأدنى يف كلية املجتمع يف قطر 

مبعدل تراكمي ل يقل عن 4/2.5.
2. ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة الإجنليزية والريا�سيات 
للطلبة املتقدمني للكليات التي تتطلب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي. ل يحق 

للطلبة الذين تقدموا لكليات تتطلب اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي ممن مل 
ي�ستوفوا هذه ال�رشوط اللتحاق بالربنامج التاأ�سي�سي. ول يجوز للطلبة 

املف�سولني من جامعة اأو كلية اأخرى لأ�سباب تاأديبية اأو غري اأكادميية تقدمي 
طلب القبول يف جامعة قطر كطلبة حمولني.

3. ت�سليم امل�ستندات املطلوبة قبل املوعد النهائي للقبول.

حتويل الساعات املعتمدة من كلية اجملتمع في قطر
تعتمد جامعة قطر يف معادلة ال�ساعات املعتمدة املعايري وال�رشوط التالية:
1. احلد الأدنى ملعدل ال�ساعات املعتمدة امُلحتمل معادلتها هو )ج( اأو اأكرث 

واأن ل يتجاوز عمرها اأكرث من خم�س �سنوات.
2. ت�سليم ك�سف الدرجات الر�سمي وامل�سدق من كلية املجتمع يف قطر.

3. احلد الأق�سى من ال�ساعات املعتمدة املحتمل معادلتها ل تتعدى %50 
من �ساعات الربنامج املُقدم اإليه ولكل كلية حتديد عدد ال�ساعات التي ميكن 

حتويلها مبا يتنا�سب مع براجمها.
4. ل حت�سب العالمات والنقاط الرتاكمية املعتمدة يف املقررات املقبولة 

للتحويل �سمن املعدل الرتاكمي العام يف جامعة قطر وحت�سب �سمن عدد 
ال�ساعات الكلي املطلوب للتخرج.

الطلبة الزائرون
ميكن النظر يف قبول املتقدمني اإىل جامعة قطر كطالب زائرين يف حال كانوا 
يدر�سون يف جامعة اأخرى ول ينوون التخرج من جامعة قطر، وميكنهم التقدم 

للقبول يف درجة البكالوريو�س يف ف�سل اخلريف اأو الربيع و/اأو ال�سيف. 
وميكن للطالب الزائرين ت�سجيل 48 �ساعة كحد اأق�سى اأو 4 ف�سول درا�سية 

بجامعة قطر، اأيهما اأوًل.
�سيتم النظر يف قبول جميع الطلبة الزائرين يف جامعة قطر ممن يحققون احلد 

الأدنى من املتطلبات التالية: 
1. اأن ل يقل املعدل الرتاكمي GPA عن 2.00 من 4.00. على الطلبة الذين 

ح�سلوا على القبول يف جامعة ما للدرا�سة فيها يف ف�سل قادم، ويرغبون 
بدرا�سة مقررات يف جامعة قطر قبل النتظام يف الدرا�سة يف تلك اجلامعة، 

تقدمي ن�سخة من ر�سالة القبول يف تلك اجلامعة وذلك عو�سا عن ك�سف 
الدرجات.

2. اأن يتم تقدمي امل�ستندات والوثائق املطلوبة لإدارة القبول خالل املدة 
املقررة للتقدمي.

يف جميع احلالت، يجب اأن تكون هذه اجلامعة معتمدة ومعرتف بها من 
هيئة اعرتاف دولية، اأو من وزارة التعليم العايل اأو ما يعادلها يف تلك الدولة. 

وعلى الطالب ت�سليم جميع متطلبات طلب القبول اإىل اإدارة القبول قبل املوعد 
النهائي للتقدمي. 

متطلبات قبول الطلبة الزائرين
على جميع املتقدمني الزائرين تقدمي امل�ستندات التالية اإىل اإدارة القبول: 

• تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(.
• ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية الر�سمي وامل�سدق اأو ر�سالة القبول يف 

اجلامعة التي مت قبولهم فيها يف حال مل يقيدوا فيها حتى الآن.
• �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(

• �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية بي�ساء
لبد اأن ي�ستويف الطالب الزائرون جميع متطلبات القبول بجامعة قطر اخلا�سة 

بالطلبة الزائرين يف الف�سل الدرا�سي املراد تقدمي طلب القبول فيه، مع تقدمي 
جميع الأوراق وامل�ستندات املطلوبة اإىل اإدارة القبول باجلامعة خالل املدة 

املقررة للتقدمي.
ميكن للطالب الزائرين التقدم للتحويل يف جامعة قطر، على اأنه ل بد من 

ا�ستيفاء املتطلبات التالية:
1. اإكمال 24 �ساعة معتمدة كحد اأدنى يف مقررات مرحلة البكالوريو�س 

مبعدل تراكمي 2.50 /4.00 كحد اأدنى، يف جامعة معرتف بها من هيئة 
اعرتاف دولية اأو من وزارة التعليم العايل اأو ما يعادلها يف تلك الدولة.

2. اإكمال 24 �ساعة معتمدة كحد اأدنى يف مقررات مرحلة البكالوريو�س 
بالإقامة يف جامعة قطر مبعدل تراكمي ل يقل عن4.00/2.00 كحد اأدنى.
3. ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة الإجنليزية والريا�سيات 

ح�سب الكلية التي تتطلب ذلك.
4. ا�ستيفاء جميع متطلبات التحويل يف الف�سل الدرا�سي املراد تقدمي طلب 

القبول فيه، مع تقدمي جميع الأوراق وامل�ستندات املطلوبة اإىل اإدارة القبول 
يف اجلامعة خالل املدة املقررة للتقدمي.

ميكن حتويل ال�ساعات املعتمدة بهدف احل�سول على �سهادة جامعية من 
جامعة قطر للطالب الزائرين الذين مت قبول حتويلهم يف جامعة قطر 

ويحققون الإر�سادات التالية: 
1. تقدمي 36 �ساعة معتمدة بحد اأق�سى يف جامعة قطر يف مقررات مت 

اجتيازها بتقدير )د( اأو اأعلى. 
2. كما ميكن بالإ�سافة اإىل تقدمي �ساعاتهم املعتمدة اإىل جامعة قطر حتويل 

�ساعاتهم املعتمدة من جامعات �سابقة اإىل درجتهم اجلامعية يف جامعة 
قطر، ويتم يف هذه احلالة تطبيق جميع �رشوط حتويل ال�ساعات املعتمدة.

طالب دراسة املقررات 
تتيح جامعة قطر القبول لعدد حمدود من الأفراد للدرا�سة يف اجلامعة كطلبة 

درا�سة مقررات، وذلك بالت�سجيل يف مقررات درا�سية بنظام ال�ساعات املعتمدة، 
لكنهم ل ي�سعون للت�سجيل يف اأحد برامج درجة البكالوريو�س. وميكن لطلبة 

درا�سة املقررات الت�سجيل يف 48 �ساعة معتمدة اأو اأربعة ف�سول درا�سية 
بجامعة قطر، اأيهما اأوًل.

�سيتم النظر يف قبول جميع طالب درا�سة املقررات يف جامعة قطر ممن 
يحققون احلد الأدنى من املتطلبات التالية:

1- احل�سول على �سهادة جامعية مبعدل تراكمي 2.00/4.00 كحد اأدنى 
يف جامعة معتمدة من هيئة اعرتاف دولية اأو من وزارة التعليم العايل اأو ما 

يعادلها يف تلك الدولة.
2- ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول يف الف�سل الدرا�سي املراد تقدمي طلب 
القبول فيه، مع تقدمي جميع متطلبات القبول مرفقة بامل�ستندات املطلوبة 
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االختبار
احلد األدنى من الدرجة 

املطلوبة لإلعفاء

TOEFL التوفل
اختبار اللغة الجنليزية على 

)iBT( 61الإنرتنت

IELTS 5.5االيلتس

 ACCUPLACER
ESL

Aggregate Score

ESL Reading Skills

 ESL Language in
Use

400

100

100

االختبار
احلد األدنى من الدرجة املطلوبة 

لإلعفاء

SAT 500درجة ق�سم الريا�سيات يف اختبار

ACT 21درجة ق�سم الريا�سيات يف اختبار

درجة ق�سم الريا�سيات يف اختبار
ACCUPLACER Math 82

اإىل اإدارة القبول خالل املدة املقررة للقبول.
على جميع املتقدمني لدرا�سة املقررات تقدمي امل�ستندات التالية اإىل اإدارة 

القبول: 
• تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(

• ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية النهائي والر�سمي وامل�سدق
• �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(

• �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية 
بي�ساء

يجب على طلبة درا�سة املقررات ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول ملرحلة 
البكالوريو�س يف جامعة قطر يف الف�سل الدرا�سي املراد تقدمي طلب القبول 

فيه، مع تقدمي جميع الأوراق وامل�ستندات املطلوبة اإىل اإدارة القبول يف 
اجلامعة خالل املدة املقررة للتقدمي.

وميكن لطالب درا�سة املقررات تقدمي جميع املقررات التي مت احل�سول عليها 
بنظام درا�سة املقررات للح�سول على درجة بكالوريو�س ثانية، على األ 

يتجاوز عدد ال�ساعات املعتمدة 48 �ساعة يف مرحلة البكالوريو�س يف جامعة 
قطر وبتقدير نهائي )د( اأو اأعلى، ويتم يف هذه احلالة تطبيق جميع �رشوط 

احل�سول على درجة البكالوريو�س الثانية.

درجة البكالوريوس الثانية
ميكن للطالب الذي �سبق له احل�سول على درجة البكالوريو�س ويرغب يف 
ال�ستمرار يف درا�سته اجلامعية يف تخ�س�س اآخر التقدم اإىل جامعة قطر 

للح�سول على �سهادة جامعية اأخرى. 
�سيتم النظر يف قبول جميع املتقدمني للح�سول على درجة البكالوريو�س 
الثانية يف جامعة قطر ممن يحققون احلد الأدنى من املتطلبات التالية: 

1. احل�سول على �سهادة جامعية مبعدل تراكمي 4.00/2.00 كحد اأدنى من 
جامعة معرتف بها من هيئة اعرتاف دولية اأو من وزارة التعليم العايل اأو ما 

يعادلها يف تلك الدولة.
2. حتقيق متطلبات جامعة قطر يف مهارات اللغة الإجنليزية للكليات التي 

تتطلب الربنامج التاأ�سي�سي من خالل اأي من التايل:
• تقدمي نتائج المتحانات القيا�سية يف اللغة الإجنليزية معتمدة 

و�ساحلة.
•  احل�سول على درجة جامعية من جامعة كانت لغة التدري�س املعتمدة 

فيها هي اللغة الإجنليزية، ويجب على الطلبة تقدمي بيان ر�سمي يثبت 
ذلك خالل فرتة التقدمي لاللتحاق اإىل جامعة قطر حتى يتم اإعفائهم من 

متطلبات الكفاءة يف اللغة الإجنليزية.
• ل يحق للطلبة الذين مل ي�ستوفوا هذه ال�رشوط اللتحاق بالربنامج 

التاأ�سي�سي.
3. ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر يف مهارات الريا�سيات. ل يحق للطلبة 

الذين مل ي�ستوفوا هذه ال�رشوط اللتحاق بالربنامج التاأ�سي�سي.
4. ا�ستئناف الدرا�سة يف تخ�س�س اآخر غري الذي ح�سل عليه يف �سهادته 

ال�سابقة.

املستندات املطلوبة
على جميع املتقدمني للح�سول على درجة البكالوريو�س الثانية تقدمي 

امل�ستندات التالية اإىل اإدارة القبول: 
• تعبئة طلب اللتحاق ودفع ر�سوم التقدمي اإلكرتونيا )200 ريال قطري(

• ك�سف درجات الدرا�سة اجلامعية النهائي والر�سمي وامل�سدق
• �سهادة �سحية �سادرة داخل قطر

• �سورة عن البطاقة ال�سخ�سية القطرية )بالإ�سافة اإىل �سورة عن جواز 
ال�سفر لغري القطرين(

• �سورتان �سخ�سيتان حديثتان متطابقان مقا�س 4×6 �سم، بخلفية بي�ساء
�سيتم تقييم املعدل الرتاكمي العام )GPA( وال�ساعات املعتمدة يف جامعة 

قطر ب�سكل م�ستمر خالل فرتة درا�سة الطالب يف مرحلة البكالوريو�س يف 
اجلامعة. و�ستقوم جامعة قطر بتقييم الر�سوم الدرا�سية والر�سوم املرتبطة بها 
جلميع الطالب الذين يدر�سون يف اجلامعة بعد النتهاء من درجتهم اجلامعية 

الأوىل.

إعادة القبول
ميكن للطلبة الذين تركوا الدرا�سة يف جامعة قطر العودة اإىل مقاعدهم 

الدرا�سية عن طريق تقدمي طلب اإعادة القبول وت�سليم امل�ستندات املطلوبة

الفئات التي تستطيع التقدم بطلب إعادة القبول
1. الطلبة حتت حالة "الن�سحاب من اجلامعة": الطلبة الذين ان�سحبوا من 

اجلامعة.
2. الطلبة حتت حالة "غياب مطول": الطلبة الذين تغيبوا عن اجلامعة لأكرث 

من اأربعة ف�سول درا�سية متتالية دون موافقة م�سبقة.
3. الطلبة حتت حالة "تعليق عن الربنامج التاأ�سي�سي ب�سبب الغياب": الطلبة 
املقبولون �سابقا يف الربنامج التاأ�سي�سي الذين تغيبوا عن اجلامعة لأكرث من 

ف�سلني درا�سيني متتاليني.
4. الطلبة حتت حالة "تعليق اأكادميي عن الربنامج التاأ�سي�سي": الطلبة 

املقبولون �سابقا يف الربنامج التاأ�سي�سي الذين مل يكملوا متطلبات الربنامج 
خالل اأربعة ف�سول درا�سية منتظمة.

5. الطلبة حتت حالة "طي القيد الأكادميي": الطلبة الذين مت طي قيدهم 
لأ�سباب اأكادميية.

ً الطلبة الذين مت طي قيدهم أكادمييا
يحق للطلبة الذين مت طي قيدهم اأكادمييًا من جامعة قطر تقدمي طلب اإعادة 
القبول كطلبة �سنة اأوىل )مع �سهادة ثانوية عامة جديدة( اأو كطلبة حمولني 

بعد ا�ستيفاء متطلبات اللتحاق اخلا�سة بالتحويل. و�ستبقى املقررات 
والدرجات التي ح�سل عليها الطالب قبل طي قيده يف ك�سف الدرجات بجامعة 
قطر، يف حني �سيتم احت�ساب ال�ساعات املعتمدة التي �سياأخذها الطالب ومعدله 

الرتاكمي العام من جديد ابتداًء من اإعادة القبول. وميكن للطلبة الذي اأعادوا 
تقدمي طلب القبول احل�سول على فر�سة لتحويل ال�ساعات املعتمدة وفق قوانني 

حتويل ال�ساعات يف جامعة قطر. 

إنهاء قيد القبول
تتعلق هذه ال�سيا�سة بالطلبة املقبولني الذين مل ي�سجلوا يف مقررات درا�سية 
قبل نهاية فرتة احلذف/الإ�سافة يف الف�سل الدرا�سي الذي مت قبولهم فيه، 

وعليه يتم اإلغاء وحذف ملف القبول اخلا�س بهم. ويحتاج الطلبة الذين األغي 
قبولهم، ويرغبون يف الدرا�سة يف جامعة قطر م�ستقباًل، اإىل اإعادة تقدمي طلب 

القبول.

املهارات املطلوبة 
يفرت�س يف جميع الطالب توفر احلد الأدنى من املهارات الأ�سا�سية حتى 

يتم التحاقهم بالربامج الأكادميية املتقدمني اإليها. وللقبول يف مرحلة 
البكالوريو�س يف جامعة قطر، لبد جلميع الطلبة املتقدمني للكليات التالية 

فقط اأن يحققوا املتطلبات التالية يف اللغة الإجنليزية والريا�سيات املو�سحة 
اأدناه اأو اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي:

مهارات اللغة اإلجنليزية

مهارات الرياضيات

1. كلية الآداب والعلوم )امل�سار العلمي فقط(
2.  كلية الرتبية )تخ�س�س التعليم الثانوي، م�سارات الريا�سيات والعلوم 

فقط(
3. كلية الهند�سة

4. كلية الطب
5. كلية ال�سيدلة

6. كلية العلوم ال�سحية 

مواعيد التقدمي 
يكون التقدم للف�سل الدرا�سي على اأ�سا�س تناف�سي وحمدود، ومن ثم ين�سح 

الطالب بتقدمي طلب التقدمي وجميع امل�ستندات يف اأقرب وقت ممكن، ول تقبل 
جامعة قطر الطلبات بعد انتهاء فرتة التقدمي املعلن عنها، وميكن الطالع 

على القائمة ال�ساملة ملواعيد التقدمي على موقع اجلامعة اللكرتوين
.www.qu.edu.qa 

تصنيف الطالب 
يتم ت�سنيف الطالب ح�سب الفئات التالية:

1. الطالب املنتظمون للحصول على درجة جامعية
الطالب املنتظمون هم الذين تقدموا لاللتحاق بربنامج اأكادميي بجامعة 

قطر للح�سول على درجة جامعية. ويتوقع من الطالب املنتظمون بدوام كلي 
الت�سجيل يف ما ل يقل عن 12 �ساعة درا�سية معتمدة يف كل ف�سل درا�سي.

2. الطالب الزائرون وطالب دراسة املقررات
ل ي�سنف الطالب الزائرون وغري املقيَّدين كطالب منتظمون ي�سعون للح�سول 

على درجة جامعية، حيث ل ي�سمح لهم و�سع قبولهم باحل�سول على درجة 
من جامعة قطر. وميكن للطالب الزائرون وطالب درا�سة املقررات ت�سجيل 

18 �ساعة معتمدة بحد اأق�سى يف الف�سل الدرا�سي الواحد. ويخ�سع الطالب 
الزائرون وطالب درا�سة املقررات لنف�س املعايري الأكادميية وال�سلوكية 

املطبقة على غريهم من طالب جامعة قطر. وُت�سجل قائمة املقررات املجتازة 
يف جامعة قطر يف ال�سجل الأكادميي اخلا�س بالطالب وتبقى يف ك�سف 
الدرجات. ويف حالة طي قيد الطالب الزائر اأو طالب درا�سة املقررات من 

جامعة قطر، يكون طي القيد نهائيًا ول يحق له العودة اإىل جامعة قطر يف 
امل�ستقبل.

 اللقاء التعريفي للطالب اجلدد 
يعد اللقاء التعريفي للطلبة اجلدد فعالية تهدف اىل تعريف الطلبة اجلدد 

امللتحقني يف الربنامج التاأ�سي�سي ومرحلة البكالوريو�س بالربامج واخلدمات 
التي تقدمها جامعة قطر كاخلدمات املهنية والجتماعية بالإ�سافة اىل 

الإر�ساد الأكادميي وعملية ت�سجيل املقررات. 

خالل فعاليات اللقاء التعريفي، يق�سم الطالب اىل جمموعات ح�سب كلياتهم، 
مما يتيح لهم فر�سة التعرف على براجمهم الأكادميية وزمالئهم من ذات 

الكلية. كما تتاح للطلبة اجلدد فر�سة مقابلة املر�سدين الأكادمييني واحل�سول 
على امل�سورة فيما يتعلق بت�سجيل املقررات الكرتونيا. 

يعد ح�سور يومي اللقاء التعريفي للطلبة اجلدد اإلزاميا ولن يتمكن الطلبة 
املتخلفني عن احل�سور من ت�سجيل املقررات الدرا�سية اأو ح�سور املحا�رشات 

للف�سل الدرا�سي الذي مت قبولهم فيه، وعليهم التقدم بطلب قبول جديد.  
• يحق للربنامج التاأ�سي�سي التحقق من نتائج اختبارات القبول للطالب 

واإعادة الختبار اإذا لزم الأمر.
• تعد نتائج اأي امتحان قيا�سي غري �ساحلة اإذا كانت اأقدم من فرتة 

ال�سالحية من بداية اأول يوم درا�سي. لذا على الطلبة احلا�سلني على نتائج 
امتحان اأقدم من فرتة ال�سالحية، �رشورة اأخذ المتحان مرة اأخرى. وتعد 

نتائج امتحانSAT  اأو ACT �ساحلة لفرتة 5 �سنوات. اأما الطلبة احلا�سلني 
على نتائج امتحانات TOEFL/IELTS اأقدم من �سنتني، فيجب عليهم اإعادة 

تقدمي هذه المتحانات ليتم بذلك التحقق من �سحة النتائج.
• يف حالة عدم حتقيق الطالب املتقدم احلد الأدنى من الكفاءات والقدرات 

يف اللغة الجنليزية والريا�سيات واملو�سحة اأعاله، فاإنه يقبل يف الربنامج 
التاأ�سي�سي و�سيتم ت�سجيله يف م�ستويات معينة بناء على نتائج اختبار 

Accuplacer يف اللغة الإجنليزية والريا�سيات.
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الفصل 5

الرسوم الدراسية والمساعدات المالية والمنح الدراسية والكتب الدراسية

الرسوم الدراسية

طالب البرنامج التأسيسي ومرحلة البكالوريوس

حتدد الر�سوم الدرا�سية ح�سب التخ�س�س الدرا�سي )على �سبيل املثال العلوم، الإدارة ، الهند�سة، ...اإلخ( للمقرر الدرا�سي امل�سجل فيه الطالب. وتكون الر�سوم 
املدفوعة يف مقرر معني، هي نف�سها لكل الطالب ب�رشف النظر عن جمال درا�سة كل منهم، وذلك ح�سب اجلدول املبني يف هذا الق�سم. يعفى الطالب القطريون من 

دفع الر�سوم الدرا�سية ما مل ين�س �رشاحة على خالف ذلك يف ظروف خا�سة. بالن�سبة للطلبة املعفيني من الر�سوم الدرا�سية، يجب عليهم دفع ر�سوم كل املقررات 
املعادة لأكرث من 12 �ساعة. و تدفع الر�سوم الدرا�سية قبل اليوم الأول من بدء الدرا�سة. 

الرسوم الدراسية للساعة املعتمدة بالريال القطري تخصص املقرر

800 الآداب
800 الرتبية
800 القانون
800 ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
900 الإدارة والقت�ساد
900 الربنامج التاأ�سي�سي
900 العلوم
1000 الهند�سة
1000 ال�سيدلة

السنة الدراسية
تكلفة الوحدة الدراسية

)بالريال القطري(
الرسوم الدراسية حسب الفصل الدراسي )بالريال 

القطري(
اجملموع

)بالريال القطري(
فصل الصيففصل الربيعفصل اخلريف

تعتمد الر�سوم الدرا�سية على املقررات التي ي�سجلها الطالب يف الكليات املختلفةالسنة األولى

1,00030,00027,0003,00060,000السنة الثانية

1,00031,00026,0003,00060,000السنة الثالثة

السنة الرابعة

)مرحلة املقررات الدرا�سية 1،000(
30,00054,0006,00090,000)املرحلة الإكلينيكية  2،000(

2,00056,00056،0008,000120,000السنة اخلامسة

120,000--2,00060,00060,000السنة السادسة

الرسوم الدراسية لكلية الطب

الر�سوم الدرا�سية بالن�سبة للطلبة القطريني امل�سجلني بدوام جزئي تقل 100 
ريال قطري عن الر�سوم املحددة اأعاله

اإلعفاء من الرسوم الدراسية

يعفى الطالب القطريون والطالب املعفيني من الر�سوم من دفع الر�سوم 
الدرا�سية للربنامج التاأ�سي�سي ومرحلة البكالوريو�س ، ما مل ين�س �رشاحة على 

خالف ذلك يف ظروف حمددة. بالن�سبة للطالب القطريني والطالب املعفيني 
من الر�سوم الدرا�سية الذين مل ي�ستوفوا متطلبات درجة البكالوريو�س يف اإطار 

احلد لل�ساعات املعتمدة املو�سحة اأدناه ، �سيتم فر�س ر�سوم درا�سية عن جميع 
ال�ساعات املعتمدة الإ�سافية حتى التخرج. 

حد الساعات املعتمدة فئة الطالب

التخرج بحد اأق�سى بتخ�س�س رئي�سي 
واحد وتخ�س�س فرعي واحد + 12 

�ساعة معتمدة
طالب درجة البكالوريو�س

احلد الأدنى من عدد ال�ساعات املعتمدة 
املطلوبة للتخرج بالن�سبة للتخ�س�س 

الرئي�سي والفرعي الذي اختاره الطالب 
)اإن وجد( + 12 �ساعة معتمدة

 الطلبة الذين غريوا تخ�س�سهم
 الرئي�سي و/اأو الفرعي بعد

قبولهم يف مرحلة البكالوريو�س
ال�ساعات املعتمدة املتبقية )بعد احت�ساب 

ال�ساعات املحولة( بالن�سبة لتخ�س�س 
رئي�سي واحد وتخ�س�س فرعي واحد )اإن 

وجد( + 12 �ساعة معتمدة

 الطلبة املحولون اإىل جامعة
قطر

إعادة الرسوم الدراسية

يف حال حذف الطالب واحد اأو اأكرث من املقررات الدرا�سية اأو ان�سحب من 
الف�سل الدرا�سي بعد انتهاء فرتة احلذف والإ�سافة، ب�رشف النظر عن تخ�س�سه 

الدرا�سي، فاإنه يتعر�س لغرامات مالية وذلك ح�سب اجلدول التايل:

الرسوم الدراسية للساعة 
املعتمدة الواحدة )بالريال 

القطري(
التخصص الدراسي

400 الآداب
500 الإدارة والقت�ساد
400 الرتبية
600 الهند�سة
500 الربنامج التاأ�سي�سي
400 القانون
600 ال�سيدلة
500 العلوم
400 ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية

الرسوم الدراسية للساعة 
املعتمدة الواحدة )بالريال 

القطري(
التخصص الدراسي

400 الآداب
500 الإدارة والقت�ساد
400 الرتبية
600 الهند�سة
500 الربنامج التاأ�سي�سي
400 القانون
500 ال�سيدلة
500 العلوم
400 ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية

جلميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي املقبولني بدءا من خريف 2015 وما بعده

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

جلميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي املقبولني 
قبل خريف 2009

طالب برنامج اللغة العربية لغير الناطقني بها
تبلغ قيمة الر�سوم الدرا�سية اخلا�سة بالطالب امل�سجلني يف برنامج اللغة 

العربية لغري الناطقني بها 1000 ريال قطري لل�ساعة الدرا�سية.

الغرامة
 وقت احلذف أو االنسحاب بعد
انتهاء فترة احلذف واإلضافة

الفصل

20% حتى اأ�سبوعني

 اخلريف
والربيع

50% بعد اأ�سبوعني وحتى 4 اأ�سابيع
75% بعد 4 اأ�سابيع وحتى 8 اأ�سابيع
100% بعد 8 اأ�سابيع
20% حتى اأ�سبوعني

%50ال�سيف بعد اأ�سبوع وحتى اأ�سبوعني
100% بعد اأ�سبوعني

• اإذا تخلل الأ�سبوع الكامل عطلة ر�سمية فاإنها ل حت�سب �سمن الأ�سابيع 
املو�سحة اأعاله. 

• تنطبق الغرامات املو�سحة اأعاله على كلٍّ من الطالب الذين يدفعون الر�سوم 
الدرا�سية والطالب املعفيني منها.
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أنواع املنح الدراسية

تندرج اأنواع املنح الدرا�سية مبختلف اأنواعها حتت ق�سمني، منح تناف�سية اأو 
منح غري تناف�سية، وهم: : 

املنح الدراسية الغير تنافسية

منح دول مجلس التعاون اخلليجي )السفارات(
تخ�س�س هذه املنح للطلبة من اأبناء جمل�س التعاون اخلليجي الذين ح�سلوا 
على ال�سهادة الثانوية اأو ما يعادلها من دولهم اأو اأية دولة اأخرى غري دولة 

قطر، حيث يجب تر�سيح املتقدمني للمنح عن طريق �سفارات بلدانهم يف دولة 
قطر. ويح�سل طلبة هذه املنح على الإعفاء من ر�سوم املقررات الدرا�سية وعلى 

�سكن جماين من اجلامعة. 

منح أبناء مجلس التعاون اخلليجي احلاصلني على الثانوية العامة 
القطرية

تخ�س�س هذه املنح الدرا�سية للطلبة من اأبناء جمل�س التعاون اخلليجي ممن 
ح�سل على ال�سهادة الثانوية العامة القطرية . ويعفى الطلبة امل�ستفيدون من 

هذه املنح من دفع ر�سوم املقررات الدرا�سية فقط.

منح أبناء القطريني 
هي منح خم�س�سة للطلبة غري القطريني يف حال كون الأم قطرية اأو الأب 
قطري. ويعفى الطلبة امل�ستفيدون من هذه املنح من دفع ر�سوم املقررات 

الدرا�سية فقط.

منح الزوج القطري 
هي منح خم�س�سة للطالبات الغري قطريات املتزوجات من قطريني. تعفى 

احلا�سالت على هذه املنحة من ر�سوم املقررات الدرا�سية فقط. 

منح أبناء العاملني في جامعة قطر 
هي منح متنح لأبناء العاملني بجامعة قطر، ويحق لكل موظف احل�سول على 

منح لثنني من اأبنائه كحد اأق�سى يف وقت واحد. فاإذا كان الوالدان يعمالن 
يف اجلامعة ف�ستخَفّ�س الر�سوم عن البن الثالث اإن وجد بواقع 50%. يعفى 

احلا�سلني على هذه املنحة الإعفاء من ر�سوم املقررات الدرا�سية فقط. 

املنح الدراسية التنافسية

منح العالم اإلسالمي والدول األخرى
هي منح تقدمها اجلامعة للطلبة من العامل الإ�سالمي والدول الأخرى من غري 
دول جمل�س التعاون اخلليجي ومتنح هذه املنح التناف�سية للطلبة املتفوقني 

واملتميزين اأكادمييًا ومنها نوعني وهم: منح داخلية ومنح خارجية ويختلف 
النوعني فقط يف عدد املزايا املتوفرة لكًل منهم.

- منح داخلية: يعفى الطلبة احلا�سلني على هذه املنح من ر�سوم املقررات 
الدرا�سية والكتب الدرا�سية فقط.

- منح خارجية: يعفى الطلبة احلا�سلني على هذه املنح من ر�سوم املقررات 
الدرا�سية والكتب الدرا�سية، احل�سول على �سكن جامعي جماين، والإقامة على 

كفالة جامعة قطر.

منح سمو األمير للتفوق العلمي

هي منح تقدمها اجلامعة ب�سكل تناف�سي لع�رشة طالب وع�رش طالبات من اأبناء 
املقيمني حديثي التخرج من الثانوية العامة القطرية. ويعفى الطلبة احلا�سلني 

على هذه املنح من ر�سوم املقررات الدرا�سية والكتب الدرا�سية فقط.

منح األداء املتميز
هي منح درا�سية تعطى لطلبة احلاليني يف جامعة قطر يف درجة 

البكالوريو�س، ويكون اأداوؤهم متميزاً يف اجلامعة. ويعفى الطلبة احلا�سلني 
على هذه املنحة من ر�سوم املقررات الدرا�سية فقط. 

منح برنامج التميز األكادميي
هي منح خم�س�سة للطالب املنت�سبني اإىل برنامج التميز الأكادميي يف جامعة 
قطر، ويكون اأداوؤهم متميزاً يف اجلامعة. حيث تعطى هذه املنح ل 3 طالب مع 
بداية كل �سنة اأكادميية جديدة. ويعفى الطلبة احلا�سلني على هذه املنحة من 

ر�سوم املقررات الدرا�سية فقط.

املنح األخرى

املنح القصيرة لدراسة اللغة العربية )لغير الناطقني بها(
تخ�س�س هذه املنح للطالب املقيدين يف برنامج اللغة العربية لغري الناطقني 

بها. 

شروط االستمرار في االستفادة من املنحة

شرط املدة القصوى
على جميع الطلبة احلا�سلني على منح درا�سية مبختلف اأنواعها اللتزام 
باملدة الق�سوى للدرا�سة كمنحة درا�سية وهي املدة املقرتحة من الق�سم 

العلمي الذي يطرح الربنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطالب ذوي الدوام 
الكامل بالإ�سافة اىل مدة الربنامج التاأ�سي�سي )�سنة واحدة( ول ت�سمل املدة 

الق�سوى الف�سول التي ان�سحب منها الطالب اأو اعتذر اأو انقطع عنها اأو الف�سول 
ال�سيفية.

شروط تطبق على أنواع معينة من املنح

• منح العامل الإ�سالمي والدول الأخرى
• منح التفوق العلمي
• منح الأداء املتميز

• منح برنامج التميز الأكادميي

اإذا كان الطالب مقيداً يف الربنامج التاأ�سي�سي
1. ل يحا�سب طالب املنحة على معدله الكادميي اأو عدد ال�ساعات امل�سجلة 

خالل درا�سته يف الربنامج التاأ�سي�سي.
2. اجتياز الربنامج التاأ�سي�سي خالل ف�سلني درا�سيني )�سنة واحدة فقط(.

3. يف حال عدم جتاوز الطالب الربنامج التاأ�سي�سي خالل ف�سلني درا�سيني 
فيطبق عليه التايل: 
1. املنح الداخلية:

يتم اإيقاف املنحة الدرا�سية عن الطالب مع اإمكانية ا�ستمرار الطالب يف 
الدرا�سة بر�سوم درا�سية. ميكن اإعادة املنحة من جديد للطالب بعد اأن يجتاز 

الربنامج التاأ�سي�سي بنجاح اأو يحول اىل تخ�س�س اآخر ل يتطلب الربنامج 
التاأ�سي�سي.

2. املنح اخلارجية:

يتم اإيقاف املنحة الدرا�سية عن الطالب، ويطلب منه التحول من اجلامعة بعد 
اإلغاء اإقامة الطالب كونه على كفالة اجلامعة.

بعد اجتياز الطالب الربنامج التاأ�سي�سي �سواًء بالإعفاء التام منه اأو اإنهائه يف 
ف�سليني درا�سيني تطبق عليه ال�رشوط التالية:

1. اأن يحقق �رشط املدة الق�سوى املذكور اأعاله.
2. اأن ل يقل عدد ال�ساعات املجتازة يف نهاية كل ف�سل درا�سي عن 15 
�ساعة معتمدة.)با�ستثناء حالت خا�سة ي�ستطيع الطالب تقدمي طلب من 

خالل ح�سابه اجلامعي با�ستخدام طلب املنح اللكرتوين لال�ستثناء من �رشط 
ال�ساعات، ويقوم ق�سم املنح بدرا�سة الطلب والرد باملوافقة او الرف�س(

3. اأن ل يقل معدله الرتاكمي بالن�سبة لطلبة منح العامل الإ�سالمي، التفوق 
العلمي ، ومنح الأداء املتميز يف نهاية اأي ف�سل درا�سي عن 4/2.50 اأما 

بالن�سبة لطلبة منح برنامج التميز الكادميي يجب اأن ل يقل املعدل الرتاكمي 
عن 4.0/3.3.

4. اإذا قل معدل الطالب الرتاكمي اأو ال�ساعات التي اكت�سبها يف نهاية الف�سل 
الدرا�سي عن ما هو مو�سح يف البندين ال�سابقني )3، 2( فيوجه للطالب اإنذار 

ملرة واحدة.
5. يف حالة ح�سول الطالب على اإنذارين من نف�س النوع �سواًء ب�ساأن املعدل 
اأو ال�ساعات اأو يف حال جتاوز املدة الق�سوى للمنحة الدرا�سية فيطبق على 

الطالب التايل: 
1. بالن�سبة لطلبة املنح الداخلية: يتم اإيقاف املنحة الدرا�سية عن الطالب مع 

اإمكانية ا�ستمرار الطالب يف الدرا�سة بر�سوم درا�سية.
2. بالن�سبة لطلبة املنح اخلارجية: يتم اإيقاف املنحة الدرا�سية عن الطالب 
ويطلب منه التحويل من اجلامعة بعد اإلغاء اإقامة الطالب كونه على كفالة 

اجلامعة.
6. اإذا حرم الطالب من املنحة فال يجوز اأن ي�ستفيد منها بعد ذلك حتى لو متكن 

من تعديل و�سعه بعد ذلك واأ�سبح حمققًا ل�رشوط املنحة من جديد.
7. يجب على طالب منح برنامج التميز الأكادميي اأن يقوم مبراجعة مكاتب 

برنامج التميز مع كل ف�سل درا�سي واإعالمهم مبقررات التميز املتبقية له.

ملزيد من املعلومات حول املنح الدرا�سية، يرجى التوا�سل مع ق�سم املنح 
 scholarships@qu.edu.qa الدرا�سية على الربيد الإلكرتوين

 اأو زيارة املوقع الإلكرتوين 
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/scholarships

الرسوم اجلامعية األخرى 

اخلزائن 
تتوفر اخلزائن اجلامعية مقابل 25 ريال قطري يف الف�سل الدرا�سي للخزانة 

الواحدة. وتعد هذه الر�سوم غري قابلة لال�سرتداد.

البطاقة اجلامعية
يتم ا�ستخراج ال�سدار الول لبطاقة الطالب اجلامعية جمانا. و يتم دفع  50 

ريال قطري  يف حال ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف. 

السكن اجلامعي
يدفع الطلبة املقيمني يف ال�سكن اجلامعي الذي توفره اجلامعة 800 ريال 

قطري �سهريا مقابل املعي�سة واملوا�سالت من واإىل اجلامعة. وتعد هذه الر�سوم 
غري قابلة لال�سرتداد.

املواصالت اجلامعية 
توفر اجلامعة خدمة املوا�سالت من املنزل اإىل اجلامعة مقابل 700 ريال يف 

الف�سل الدرا�سي للطالبات. وتعد هذه الر�سوم غري قابلة لال�سرتداد.

املساعدات املالية 

توفر جامعة قطر العديد من خيارات امل�ساعدات املالية للطلبة. تتوفر هذه 
الربامج للطلبة الذين لديهم ظروف مالية قد متنعهم من موا�سلة تعلميهم 

اجلامعي. للمزيد من املعلومات حول امل�ساعدات املالية، يرجى التوا�سل مع 
ق�سم �سندوق الطلبة وامل�ساعدات املالية عن طريق الإمييل

 studentfund@qu.edu.qa ، اأو زيارة املوقع الإلكرتوين:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial_aid/ 

 index.php

قسم الكتب الدراسية
يخت�س ق�سم الكتب الدرا�سية يف بيع الكتب الدرا�سية والإلكرتونية لطالب 

واأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة قطر و تقدم اجلامعة دعم ومقداره %50 
من ال�سعر الإجمايل للكتب التي يبلغ �سعرها اأكرث من 50 ريال قطري ول 

يجوز ا�سرتداد املبلغ املدفوع حيث يعلن الق�سم عن جدول بيع الكتب الدرا�سية 
قبل كل ف�سل درا�سي للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س. للمزيد من املعلومات، 

يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/textbooks/ 

index.php

املنح الدراسية 

تقدم جامعة قطر العديد من املنح الدرا�سية جلذب ودعم الطلبة املتميزين 
اأكادمييا. ورغم اأن احل�سول على املنح يكون على اأ�سا�س تناف�سي، فاإن جامعة 

قطر تنظر يف احلاجة املالية عند اإعطاء املنح الدرا�سية. تغطي جميع املنح 
الر�سوم الدرا�سية، ولكن بع�س املنح الدرا�سية قد تت�سمن اأي�سا واحدة اأو اأكرث 

مما يلي: 
• الكتب الدرا�سية

• ال�سكن اجلامعي واملوا�سالت من واإىل اجلامعة.
• تذكرة �سفر �سنوية اإىل بلد الطالب الأ�سلي بالن�سبة للطلبة غري املقيمني يف 

دولة قطر. 



4849

الفصل 6

النزاهة األكاديمية

ميثاق النزاهة اجلامعي

تعد اجلامعات جمتمعات فريدة لبناء املعرفة ونقلها، وهي تعتمد على حرية 
الأفراد يف اكت�ساف الأفكار لتطوير قدراتهم، وتعتمد هذه احلرية على النية 
احلميدة وال�سلوك امل�سوؤول جلميع اأفراد املجتمع يف تعامالتهم مع بع�سهم 

بع�سًا يف جو من الت�سامح والحرتام، ولبد اأن يتيح اأفراد املجتمع لبع�سهم 
بع�سًا بيئة �ساحلة، ت�ساعد يف تطوير قدراتهم اإىل اأق�سى درجة ممكنة 

وال�ستفادة من موارد املوؤ�س�سات.
يهدف ميثاق النزاهة اجلامعي اإىل تزويد جميع طالب جامعة قطر مبعايري 

وا�سحة لل�سلوك. ويقر جميع الطالب لدى الت�سجيل مبعرفتهم ودرايتهم 
بامليثاق واإجراءاته، ف�ساًل عن معرفتهم بتبعات انتهاكه. وقد تكون 

املخالفات املرتكبة ذات طبيعة اأكادميية اأو غري اأكادميية. ويخ�سع الطالب 
الذين يح�رشون اأن�سطة خارج نطاق اجلامعة كممثلني عنها مثل املوؤمترات 

والفرق الريا�سية، اأو ال�سرتاك يف اأن�سطة الأندية وخالفه لالإجراءات التاأديبية 
ذاتها، يف حال خمالفة امليثاق.

وتتوقع جامعة قطر من طلبتها اتِّباع اأعلى معايري ال�سلوك، والتقيد بها يف 
تعامالتهم مع اأ�ساتذتهم وزمالئهم واأع�ساء هيئة التدري�س وموظفي اجلامعة 

واملجتمع اجلامعي ب�سكل عام. كما تتوقع اجلامعة من طلبتها الت�رشف 
بن�سج وم�سوؤولية يف عالقتهم ببع�سهم البع�س، وال�سطالع بامل�سوؤوليات 

والواجبات التي يفر�سها النت�ساب اإىل جمتمع جامعة قطر.
وعليه، توؤكد اجلامعة على طالبها عدم ممار�سة اأية ت�رشفات من �ساأنها 

الإخالل بنزاهتهم اأو مبيثاق اجلامعة. وت�سجع جامعة قطر طالبها على التعبري 
عن اأنف�سهم بكل حرية اآخذين بعني العتبار حرية الآخرين و احرتام املبادئ 

العامة وقوانني جامعة قطر.

حقوق الطالب وواجباته
حقوق الطالب

ت�سمن جامعة قطر لطلبتها احلقوق التالية:
• الو�سول للفر�س الأكادميية وغري الأكادميية املتوفرة له داخل اجلامعة، 

�رشيطة اأن تكون هذه الفر�س �سمن املعايري اأو ال�رشوط التي ت�سعها 
اجلامعة.

• حرية الفكر والتعبري، ح�سب القوانني وال�سيا�سات والقرارات املنظمة لذلك.
• فر�س مت�ساوية ب�رشف النظر عن العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو 

ال�سن اأو الظروف ال�سحية اخلا�سة .
• احلفاظ على �رشية �سجالته اجلامعية وعدم م�ساركتها مع اأي جهة اأخرى 

اإل مبوافقة كتابية �رشيحة منه )با�ستثناء الأ�سخا�س امل�رشح لهم بذلك 
كما هو مو�سح يف �سيا�سات �رشية ال�سجالت الطالبية(.

• اإجراءات حتقيق عادلة كلما اقت�سى الأمر.

واجبات الطالب
باملقابل يتوقع من طالب جامعة قطر التايل:

• امل�ساهمة يف املحافظة على طبيعة البيئة التعليمية ونظامها يف اجلامعة.
• اإظهار الحرتام لالأفراد يف جامعة قطر من الطالب اأو العاملني اأو الزوار.

اللتزام بجميع اللوائح وال�سيا�سات والإجراءات.
• بذل اأق�سى جهد يف جميع امل�ساعي الأكادميية.

• الت�رشف مب�سوؤولية.
• موا�سلة الطالع وحت�سيل املعرفة.

• اللتزام بالزي املنا�سب، ح�سب قواعد اجلامعة ولوائحها اخلا�سة يف هذا 
ال�ساأن.

• حتمل عواقب �سلوكهم املخالف لهذا امليثاق وغريه من القواعد املطبقة 
باجلامعة.

سرية السجالت الطالبية
تعترب جميع ال�سجالت الطالبية وما يتعلق بها من اأمور مالية �رشية ، ويتم 

اإن�ساء ال�سجالت الطالبية للجامعة والحتفاظ بها لأغرا�س اإدارية. وبالتايل 
يقت�رش الطالع على هذه ال�سجالت على الطالب نف�سه واملوظفني امل�سوؤولني 

يف اجلامعة املرخ�س لهم بذلك. اأما اإطالع اأي اأ�سخا�س اآخرين فيتطلب موافقة 
كتابية �رشيحة من الطالب، وي�ستثنى من ذلك والدي الطالب اأو ويل اأمره 

قانونًا.
ويحق ملوظفي اجلامعة ممن لديهم م�سلحة تعليمية قانونية الطالع 

واحل�سول على ن�سخة من ال�سجالت الطالبية اإذا كانت املعلومات املطلوبة 
�رشورية لقيام ذلك املوظف مبا يقت�سيه عمله واملرتبط باأداء مهامه 

الوظيفية اأو مبوجب عقد مع اجلامعة. ويندرج حتت م�سمى "موظف اجلامعة" 
: اأع�ساء جمل�س اأمناء اجلامعة، اأع�ساء هيئة التدري�س، املوظفون، واجلهات 

الأخرى التي متنحها اجلامعة الذن بالطالع، والعاملني يف جلان اجلامعة، 
مبا فيهم الطالب. اأما ما يتعلق بتحديد امل�سلحة التعليمية القانونية لالطالع 

على هذه ال�سجالت، فيقوم بذلك مدير الت�سجيل لكل حالة على حدة. يف حال 
ت�سمنت التفاقيات بني الطالب واإحدى الهيئات اخلارجية التي تكفله اأو 

ترعاه اأن يكون لهذه الهيئات احلق يف الطالع على �سجالت الطالب، فعلى 
الطالب اأن يقر بحق تلك الهيئات يف الطالع على هذه ال�سجالت واحل�سول 

على �سور منها وذلك مبجرد التحاقه باجلامعة.
عندما يكلف الطالب بعمل بجامعة قطر فاإنه يف بع�س الأحيان قد يطلع على 

بع�س ال�سجالت واملواد ال�رشية، ولذا يقع على عاتقه اللتزام بتوقيع "اإقرار 
بعدم الإف�ساح" والذي ين�س على عدم اإف�ساء اأية معلومات �رشية على �سبيل 

املثال املعلومات اخلا�سة بالطالب اأو العاملني اأو اأع�ساء هيئة التدري�س.

اخملالفات األكادميية
تق�سم املخالفات الأكادميية ملعايري ال�سلوك باجلامعة اإىل ثالث فئات، هي 

كالآتي:

الفئة األولى وتتضمن. 1
• التعاون غير املالئم

وي�سمل ذلك العمل مع �سخ�ٍس ما يف اإعداد الأعمال املقدمة اأو تنظيمها اأو 
مراجعتها دون الإقرار مب�ساعدة هذا ال�سخ�س. وقد يكون هذا العمل م�رشوعًا 

اأو ورقة اأو عر�سًا �سفهيًا اأو بحثًا اأو م�رشوع ت�سميم اأو اختباراً منزليًا. اأو 
ال�ستعانة مبدر�س خا�س لكتابة العمل املقدم اأو حتريره ، اأو ال�ستعانة 

ٍح بها يف جميع اأنواع الأعمال املقدمة. مب�ساَعدٍة غري م�رشَّ

• االخالل باالنضباط: 
وي�سمل اأي �سلوك اأو ت�رشف يوثر �سلبا على ح�سن �سري الدرا�سة يف اجلامعة 

بانتظام وا�سطراد والإخالل بالقواعد والإجراءات املطبقة اأثناء املحا�رشات.
 
الفئة الثانية وتتضمن:. 2

• التضليل / الغش:
تت�سمن هذه الفئة الغ�س اأو حماولة الغ�س يف المتحان اأو امل�ساعدة اأو 
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اإجراءات احل�سول على ال�سهادة ومنحها.
بحال تكرار ال�سلوك نف�سه تتخذ الجراءات التاأديبية التي ترتئيها اللجنة 

منا�سبة.

اإلجراءات واإلرشادات. 6
تقع م�سوؤولية التعامل الفوري مع حالت النتهاكات ال�سلوكية . 1

الأكادميية اأو غري الأكادميية يف غرفة الدرا�سة - على ع�سو هيئة التدري�س. 
ويف حالة ارتكاب اأية خمالفة اأكادميية يقوم ع�سو هيئة التدري�س مبلء 
النموذج الالزم )منوذج ت�سجيل املخالفات، والذي يتم توثيقه يف امللف 

ال�سخ�سي للطالب يف اأر�سيف الكلية ويف مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 
الطالب. ويتيح هذا الإجراء للجامعة متابعة احلالت املتكررة ملخالفات 

الطالب على م�ستوى اجلامعة وت�سجيلها.
يف حالة اقتناع ع�سو هيئة التدري�س اأن املخالفة املن�سوبة قد ن�ساأت . 2

عن �سوء تقدير من جانب الطالب ل عن ت�سليل متعمد، فاإن عليه اأن ين�سح 
الطالب بعمل اأكادميي مقبول وي�سجله يف �سجل الطالب. ويف مثل هذه 

احلالت يطلب ع�سو هيئة التدري�س على �سبيل املثال اأن يعيد الطالب كتابة 
العمل الأ�سلي اأو الواجب اأو اإعادة تقدمي عمل اأو واجب جديد.

اأما يف حال اقتناع ع�سو هيئة التدري�س اأن املخالفة متعمدة، يحق له . 3
اأن يختار اأحدى الإجراءات التالية بح�سب تقديره للموقف وج�سامة الفعل 

وال�سلوك املفتعل من قبل الطالب:
• قبول اعتذار الطالب وال�سماح له با�ستكمال المتحان اأو مطالبته بالعمل 

دون تكرار للخطاأ.
• ُتخف�س درجة الطالب حال ارتكابه النتهاك خالل المتحان.

• اتخاذ قرار من �ساأنه قيام الطالب بت�سليم الأعمال التي قام بها �سواء يف 
الختبار اأو الورقة البحثية واإعطاوؤه درجة بح�سب ما اقرتفه من خمالفات.

• اإلزام الطالب بت�سليم ورقته، وحت�سب له عالمة �سفر على هذا العمل اأو 
الختبار.

على ع�سو هيئة التدري�س امل�سوؤول عن كتابة تقارير عن النتهاكات . 4
اإعداد منوذج التقرير خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ وقوعها، على اأن ُير�سل 

لنائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب ورئي�س الق�سم الذي وقعت فيه املخالفة.
يدون رئي�س الق�سم تقريراً براأيه )على النموذج( اعتماداً على مدى خطورة .5

املخالفة وذلك بالت�ساور مع ع�سو هيئة التدري�س، وبعد الجتماع مع ع�سو 
هيئة التدري�س والطالب معًا.

يتم اإر�سال النموذج اإىل عميد الكلية لتخاذ القرار النهائي اأو لإر�ساله اإىل . 6
نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. ويتعني اأن ي�ستند القرار على م�ستوى 
عميد الكلية على تو�سيات جلنة �سوؤون الطالب يف الكلية، التي يتم اختيار 

اأع�سائها بداية العام الدرا�سي.
يتعني يف جميع احلالت ت�سجيل املخالفات واإر�سالها لنائب رئي�س .7

اجلامعة ل�سوؤون الطالب بغر�س املتابعة.
يجب ح�سور الطالب يف جميع جل�سات التحقيق التي يطلب منه . 8

ح�سورها، و يف حال عدم ا�ستجابة الطلب لذلك فانه يحق للجنة اتخاذ القرار 
يف �ساأنه غيابيا بح�سب الأدلة املتوفرة لديها بذلك.

يف احلالت التي ل يوافق فيها ع�سو هيئة التدري�س على قرار جلنة . 9
الكلية، ميكن له التظلم يف �ساأنه اأمام نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

ل يحق للطالب حذف اأو �سحب املقرر مو�سوع ال�سكوى اإل بعد �سدور . 10
تو�سية اللجنة املخت�سة بالتحقيق و�سدور القرار النهائي من اجلهة 

املخت�سة . ويف حال �سحب اأو حذف املقرر من قبل الطالب فاإنه يحق 
للجامعة اإعادة ت�سجيله بذات املقرر و تنفيذ العقوبة املقررة .

اخملالفات غير األكادميية :

تق�سم املخالفات غري الأكادميية ملعايري ال�سلوك باجلامعة اإىل ثالث فئات، 
هي كالآتي:

الفئة األولى وتتضمن:. 1
• العبور اأو الدخول ملباين اأو من�ساآت اأو مرافق اجلامعة دون ت�رشيح.

• ال�سلوك التخريبي اأو امل�سيء داخل حدود احلرم اجلامعي مبا يف ذلك اأي 
ت�رشف يوؤثر �سلبًا على العملية التعليمية داخل قاعات الدرا�سة وتت�سمن 

اأي�سًا - على �سبيل املثال ل احل�رش - النتهاكات املرورية وعدم اللتزام 
بتوجيهات احلرا�س اأو عرقلة حركة ال�سري .

• تخريب ممتلكات اجلامعة اأو ممتلكات الآخرين داخل مقر اجلامعة، اأو 
تدمريها اأو ت�سويهها اأو ا�ستعمالها بدون وجه حق.

• احل�سول على مفاتيح ملباين اجلامعة اأو مرافقها اأو ممتلكاتها، اأو ن�سخها 
اأو ا�ستخدامها دون ت�رشيح.

• ا�ستخدام مرافق اجلامعة اأو ممتلكاتها دون ت�رشيح، مبا يف ذلك معامل و 
اأدوات احلا�سب الآيل اأو براجمه.

• و�سع عالمات اأو اإخطارات اأو لفتات اأو لوحات اأو تنويهات دون ت�رشيح.
الفئة الثانية وتتضمن:. 2

• ال�سلوك العدواين وغري الالئق اأو املهني مع اأع�ساء هيئة التدري�س داخل 
احلرم اجلامعي مبا يف ذلك داخل قاعات الدرا�سة اأو خارج احلرم اجلامعي اأو 

عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي بكل مظاهره.
• الإيذاء )بالقول اأو الفعل( اأو ترهيب الزمالء وزّوار اجلامعة اأو الكلية، 

وموظفيها �سخ�سيا اأو اإلكرتونيا عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي املتعدد اأو 
الربيد اللكرتوين.

• ال�سلوك الذي من �ساأنه تهديد �سالمة الأخرين مبا يف ذلك التدخني داخل 
املرافق اجلامعية اأو حيازة اأو ا�ستعمال اأية مواد ممنوعة داخل املرافق 

اجلامعية اأو احلرم اجلامعي.
• انتهاك املعايري اخلا�سة بالزي بجامعة قطر من خالل ارتداء الطلبة 

ملالب�س تتنافى مع الذوق العام والآداب وبالأخ�س ما يتناق�س مع 
خ�سائ�س املجتمع القطري و مقت�سيات التواجد يف احلرم اجلامعي.

• الت�سهري بجامعة قطر على مواقع التوا�سل الجتماعي وغريها من الو�سائل 
الإلكرتونية اأو و�سع �سور لأع�ساء هيئة التدري�س اأو الطلبة اأو العاملني على 

مواقع التوا�سل الجتماعي وغريها من دون اأخذ موافقتهم على ذلك.
• ال�ستغالل غري املهني للتوظيف الطالبي يف خمتلف مرافق اجلامعة 

مثل اإف�ساء اأية معلومات �رشية تتعلق بالطالب اأو اأع�ساء هيئة التدري�س اأو 
املوظفني اأو ا�ستعمال �سلطة اأو خدمة بطريقة غري �رشعية.

الفئة الثالثة وتتضمن:. 3
• ال�سلوك الذي من �ساأنه تهديد حياة الآخرين �سواء ماديًا اأو معنويًا، داخل 

مقّرات احلرم اجلامعي ومرافقه.
• الت�رشف الالاأخالقي من حتر�س كالمي اأو ج�سدي اأو التعدي على 

خ�سو�سية الأخرين بكل اأ�سكالها داخل احلرم اجلامعي.
• ال�رشقة التي ت�سمل �رشقة املمتلكات ال�سخ�سية اأو التابعة للجامعة داخل 
مقرات اجلامعة اأو يف اأي ن�ساط جامعي. كما ت�سمل ال�ستفادة من اخلدمات 

اأو الت�سهيالت املتاحة بدون وجه حق.

االجراءات التأديبية. 4
تكون الجراءات التاأديبية لالنتهاكات غري الأكادميية - بح�سب تقدير جلنة 

النظام اجلامعي - على النحو الآتي:
الفئة االولى :. 1

• لفت نظر
• اإنذار �سفوي اأو كتابي.

• فقدان الأهلية للتقدمي وال�سرتاك بربنامج التوظيف الطالبي.

ال�سرتاك فيه. كما تت�سمن الإخالل بنظام المتحان اأو بالهدوء الواجب 
توافره فيه. قد يكون الت�سليل يف الختبارات اأو الأعمال املقدمة من خالل:

• تقدمي اأوراق مزورة لنتيجة الختبارات يف الأعمال واملواد.
• ا�ستخدام اأية و�سيلة من و�سائل التوا�سل اجلماعي اأو الفردي بني الطالب 

خالل الختبار.
• الغ�س من طالب اآخر خالل الختبار.

• النقل من ورقة طالب اأو تقدمي م�ساعدة غري م�رشح بها.
• املعرفة امل�سبقة غري املخولة باأ�سئلة الختبارات اأو ا�ستخدام اأجهزة مبا 

يف ذلك اجلوالت واأيًا من الو�سائل الإلكرتونية الأخرى.
• القيام باأية اأعمال بغر�س احل�سول على درجات مزورة يف الختبارات 

امل�سححة اآليًا.
• تقدمي مواد جمهزة اأو م�سرتاه من �سخ�س اأو �رشكة ما مثل املقالت، 

التقارير اأو الأبحاث.
• تقدمي العمل املعد ملقرر ما في مقرر آخر

ل يجوز ب�سكل عام تقدمي اأي عمل خا�س مبقرر ما يف مقرر اآخر. وت�سمل 
الأعمال املعدة ملقرر ما البحوث والدرا�سات الكمية والإح�سائية، البيانات 

واملقابالت البحثية، الواجبات الدرا�سية، ويدخل يف هذا النطاق جميع 
الأعمال املكلف بها الطالب يف مقرر �سابق اأو موازي.

الفئة الثالثة و تتضمن:. 3
)Impersonate(: انتحال شخصية •

وذلك يف حالة ح�سور طالب اأو �سخ�ّس اآخر اأي اختبار اأو ن�ساط اأو واجب 
اأكادميي بدًل من طالب اآخر.

• تزوير املعلومات عن عمد :
وي�سمل ذلك تزوير اأي نوع من البيانات عن طريق التالعب بتغيري امل�ستندات 

الداعمة لأعمال املقرر الدرا�سي اأو غريه من الأن�سطة الأكادميية.
• االشتراك في التضليل األكادميي: 

ويعني هذا م�ساعدة طالب اآخر اأو حماولة م�ساعدته يف ارتكاب عمل من 
اأعمال الت�سليل الأكادميي، كالقيام بعمل الآخرين، اأو ت�سميم م�رشوع لطالب 

اآخر اأو اإنتاجه، اأو تزويده طواعية باإجابات خالل الختبار، اأو الت�سال 
بطالب خالل فرتة اختباره وتزويده مبعلومات، اأو اإعطاء طالب ن�سخة من 
اختبار ما مقدمًا اأو ترك مواد ذات �سلة يف مكان الختبار اأو المتحان اأو 

تغيري النتيجة.
• استعمال األفكار األدبية وانتهاك حقوق التأليف :

يعد احرتام الإبداع الفكري من امل�سائل املهمة يف املجال الأكادميي، وينطبق 
ذلك على اأعمال املوؤلفني والنا�رشين يف كافة الأ�سكال. وي�سمل هذا احرتام 
ِن�سب العمل للقائمني به، وحق ال�رشية وحق حتديد �سورة وطريقة و�رشوط 

الن�رش والتوزيع. وكقاعدة عامة فاإن ن�سخ اأو توزيع اأو ا�ستقاق اأو عر�س 
الأعمال املحمية مبوجب حقوق التاأليف يتطلب اإذنًا م�سبقًا من �ساحب 

حقوق التاأليف. 
وتعد خمالفة اأكادميية يف هذا ال�سدد ا�ستخدام اأعمال الآخرين اأو اأفكارهم اأو 

�سورهم اأو كلماتهم دون اإذن منهم، وا�ستخدام كلمات الآخرين اأو اأ�سماءهم اأو 
عباراتهم اأو جملهم اأو فقراتهم اأو مو�سوعاتهم، دون عالمات اقتبا�س، اأو عدم 

تو�سيح امل�سدر املنقول عنه.
اأما فيما يتعلق باأغرا�س النقا�س والتحليل والتعليق ونقل الأخبار والتعليم 

والتثقيف والبحث فيمكن ا�ستخدام الأعمال املحمية مبوجب حقوق التاأليف، 
دون احل�سول على اإذن. ول يعد ذلك خرقًا حلقوق التاأليف �رشيطة ن�سب 

العمل لأ�سحابه. وحيث يعد من ال�سهل اإعادة اإنتاج املعلومات اللكرتونية 
فاإن احرتام العمل وتعبريات الآخرين مثل مقولت وكتابات واأعمال فنية 

من امل�سائل الهامة يف و�سائل الإعالم اللكرتونية؛ ومن ثم فاإن املخالفات 

املتعلقة بانتهاك امللكية الفكرية- مبا يف ذلك النتحال وخرق اخل�سو�سية 
والدخول غري امل�رشح به وانتهاك حقوق التاأليف- يعد من موجبات 

الإجراءات التاأديبية بحق اأي ع�سو يف املجتمع اجلامعي.
 

الفصل في االنتهاكات: . 4
تدخل احلالت النا�سئة عن اأي انتهاك مليثاق النزاهة اجلامعي �سمن 

اخت�سا�س ع�سو هيئة التدري�س ورئي�س الق�سم وعميد الكلية ونائب الرئي�س 
ل�سوؤون الطالب، بالت�ساور مع جلنة النظام اجلامعي التي تخت�س بالتحقيق يف 
املخالفات على م�ستوى اجلامعة. وتقدم اللجنة امل�سورة لنائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب يف �ساأن حالت فردية تتعلق مبخالفات اأكادميية اأو غري 
اأكادميية مليثاق النزاهة اجلامعي. وتتبع اللجنة يف ممار�سة اأعمالها:

• الإجراءات اخلا�سة بالتحقيق واملبينة يف �سيا�سة الطلبة.
• ميثاق النزاهة اجلامعي.

ويتم النظر اإىل حقائق كل حالة على حدة، ومراجعة الإجراءات وامللفات 
للتاأكد من تطابق الإجراءات مع �سيا�سات واإجراءات جامعة قطر. ويف حالة 
املخالفات الأكادميية يقوم عميد الكلية التي وقعت بها املخالفة بالت�ساور 

مع جلنة �سوؤون الطالب بالكلية للتحقيق يف احلالت، ما مل يتم حلها من 
قبل ع�سو هيئة التدري�س، اإل اأنه يتعني رفع املخالفة الأكادميية التي توؤدي 
اإىل ف�سل الطالب من اجلامعة اإىل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب، الذي 

يتوا�سل بدوره مع نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية و امل�ست�سار 
القانوين العام ورئي�س اجلامعة لتخاذ القرار. وي�سدر القرار النهائي بالف�سل 

من اجلامعة من رئي�س اجلامعة الذي يحق له اأخذ راأى مدير مكتب ال�سئون 
القانونية.

االجراءات التأديبية : . 5
على الطالب اأن يعلم اأنه �سيتم التعامل مع خمالفات ميثاق النزاهة الطالبية 

بحزم، ل�سيما املخالفات املتكررة. وتدون خمالفات الطالب للميثاق يف �سجله 
الدائم. وهي تتدرج بح�سب فداحة النتهاكات على النحو الآتي:

الفئة األولى: . 1
• اإعادة تقدمي العمل اأو الواجب اأو القيام باأية مهمة بديلة يحددها ع�سو 

هيئة التدري�س امل�سوؤول عن املقرر.
• احل�سول على عالمة منخف�سة اأو عدم اعتماد ال�ساعات املعتمدة )حذف 

املادة ق�رشيا(.
الفئة الثانية:. 2

• اإنذار كتابي من عميد الكلية التي ينتمي لها الطالب املخالف يو�سع يف 
ملفه.

• ال�ستبعاد من املزايا الأكادميية مبا يف ذلك قائمتي العميد ونائب رئي�س 
اجلامعة طيلة مدة الت�سجيل يف اجلامعة.

• احل�سول على درجة ر�سوب )F( اأو )WF( اأو عدم اعتماد ال�ساعات 
املعتمدة يف املقرر الذي وقعت به املخالفة.

• الف�سل من اجلامعة ملدة ف�سل درا�سي واحد يتبعه ال�ستبعاد من املزايا 
الأكادميية مبا يف ذلك قائمتي العميد ونائب رئي�س اجلامعة لطيلة مدة 

الت�سجيل يف اجلامعة.
الفئة الثالثة:. 3

• اإنذار كتابي من مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب يو�سع يف 
ملفه.

• الف�سل من اجلامعة ملدة ف�سلني درا�سيني متتاليني.
• الف�سل النهائي من اجلامعة.

• التعليق املوؤقت ملنح الدرجة الأكادميية.
• اإلغاء قرار منح ال�سهادة اإذا ثبت وجود تزوير اأو احتيال يف الوثائق اأو 



5253

 نطاق املنازعات األكادميية 
يحدد هذا الق�سم الإجراءات التي ميكن اأن يتبعها الطالب الذي يعتقد باأنه 

متت معاملته بطريقة غري عادلة اأو من�سفة فيما يتعلق بالعملية الأكادميية. 
ويطبق هذا الأمر حول اخلالف على ا�ستحقاق الدرجات اأثناء الف�سل الدرا�سي، 
اأو اإ�سدار قرار حول متطلبات برنامج ما، اأو مدى اأهلية الطالب ملتطلب ما، اأو 

الدعاء باأن متطلبات مادة درا�سية مل تكن من�سفة.

طريقة التسوية غير الرسمية
بدايًة يجب على الطالب اأن يحاول جاهداً حل خالفه ب�سورة ودية وغري 

ر�سمية، ويناق�س ذلك مع ع�سو هيئة التدري�س املعني، مبجرد اأن يكون على 
بينة من الأمر، ويف حال عدم التو�سل اإىل حٍل مر�سي بني الطالب وع�سو 
هيئة التدري�س، ينبغي على الطالب اأن يرفع تظلمه اإىل رئي�س الق�سم التابع 

له ع�سو هيئة التدري�س، فاإن مل يتم حل النزاع، وجب عليه التقدم لرفعه 
ومناق�سته مع عميد الكلية. ويف اأثناء هذه املناق�سات الغري ر�سمية يفرت�س 
من رئي�س الق�سم اأو عميد الكلية املنتمي لهما ع�سو هيئة التدري�س اأن يكونا 

و�سيطًا حلل النزاع، في�سمح لهما بالتحدث مع الطالب اأو ع�سو هيئة التدري�س 
)اأحدهما اأو كليهما( وب�سورة فردية اأو ثنائية، والنظر يف اأي اأدلة اأو وثائق 

يرغب اأي من طريف النزاع يف تقدميها. اأما اإن كان تظلمه �سد اأي من رئي�س 
الق�سم اأو عميد الكلية، فتتم املناق�سة مع من هو اأعلى منهما مرتبة اإدارية. 

طريقة التسوية الرسمية
1- تعبئة النموذج الإلكرتوين الر�سمي من ِقبل الطالب خالل )10( اأيام عمل 
من تاريخ وقوع احلادثة م�ستوفيًا فيها البيانات التالية: مو�سوع ال�سكوى، 

الأفراد املعنيني بالنزاع، تاريخ ومكان  وقوع احلادثة . يتم مراجعة ال�سكوى 
والبحث فيها ب�سكل خا�س و�رشي، وُيبلغ الطالب بالقرار عرب الربيد الر�سمي 

خالل )10( اأيام عمل من تاريخ تقدمي ال�سكوى. يتم التوا�سل مع الطالب 
واإبالغه يف حال تطلب التحقيق يف ال�سكوى اأكرث من 10 اأيام عمل.

2- يحق للطالب ال�ستئناف ورفع التظلم  مرة واحدة وذلك يف خالل )10( 
اأيام عمل من تاريخ ا�ستالم القرار  . ينظر نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب 

يف مو�سوع التظلم، ويتم اإحالته للجهة املعنية وذلك ب�سكل خا�س و�رشي، 
ويتم اإبالغ الطالب بالقرار عرب الربيد الر�سمي خالل )10( اأيام عمل من تاريخ 

تقدمي التظلم.
3- ميكن للطالب اأن ي�ستاأنف التظلم ويرفعه اإىل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 

الطالب، اإذا اعتقد باأن ال�سيا�سات والإجراءات مل تتبع ب�سكل �سحيح، وذلك 
خالل )10( اأيام عمل من تاريخ ا�ستالم القرار، ويقوم نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب مبراجعة كل ما يتعلق بالتظلم وطبيعة ال�سكوى لتخاذ قراره .
4- ل يت�سنى للطالب اأي ا�ستئناف بعد �سدور قرار نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب حيث يعترب هذا القرار نهائيًا، اأما يف احلالت التي يكون القرار 
فيها بالف�سل من اجلامعة، في�سمح للطالب اأن يتقدم برفع التظلم اإىل رئي�س 

اجلامعة.
5- يتم حفظ كل ما يتعلق  بال�سكوى ، التظلم والقرار يف مكتب نائب رئي�س 

اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

سحب الشكوى املقدمة
يحق للطالب �سحب ال�سكوى املقدمة ااإلكرتونيًا  عندما تكون ال�سكوى يف اإطار 

التحقيق، ويف هذه احلالة يتم اإغالق �سجل ال�سكوى وُيعلم الأطراف املعنيني 
بالن�سحاب، ول ي�سمح ب�سحب ال�سكوى التي مت حلها اأو اإغالقها.

 الشكاوى طالبية بخصوص املنازعات غير األكادميية
تت�سمن ال�سكاوى غري الأكادميية، على �سبيل املثال ل احل�رش، التحر�س 

)اللفظي اأو اجل�سدي(، اأو التهديد، اأو ال�سلوك التخريبي اأو التع�سفي داخل احلرم 
اجلامعي، الغرامات، اأو الر�سوم، اأو حتى ال�ستبعاد من ا�ستخدام خدمة معينة، 

اأو التمييز، وكذلك الطالع على ال�سجالت، وخمالفة ال�سيا�سات.

نطاق املنازعات غير األكادميية
يحدد هذا الق�سم الإجراءات التي ميكن اأن يتبعها الطالب يف حال متت معاملته 
ب�سورة غري عادلة وغري لئقة من قبل اأحد اأفراد املجتمع اجلامعي فيما يتعلق 

بامل�سائل غري الأكادميية.
 

طريقة التسوية غير الرسمية
بدايًة يجب على الطالب اأن يحاول جاهداً حل خالفه ب�سورة ودية وغري 

ر�سمية يف اأقرب فر�سة متاحة، ويناق�س ذلك مع طرف النزاع، مبجرد اأن يكون 
على بينة من الأمر. فاإذا كان الأمر يقت�رش على موظف ما ومل يتم الو�سول اإىل 

حل مر�سي، وجب عليه رفع التظلم اإىل امل�رشف على هذا املوظف.. ورغم اأنه 
من الأف�سل للطالب اللجوء اإىل حل النزاعات ب�سورة  ودية وغري ر�سمية، اإل اأن 

بع�س احلالت قد يكون الأف�سل فيها اإحالتها لطريقة الت�سوية الر�سمية.

طريقة التسوية الرسمية
1- تعبئة النموذج الإلكرتوين الر�سمي من  ِقبل الطالب خالل )10( اأيام عمل 

من تاريخ وقوع احلادثة م�ستوفيًا فيها البيانات التالية: مو�سوع التظلم، 
الأفراد املعنيني بالنزاع، تاريخ ومكان  وقوع احلادثة. يتم مراجعة ال�سكوى 
والبحث فيها ب�سكل خا�س و�رشي، وُيبلغ الطالب بالقرار عرب الربيد الر�سمي 

خالل )10( اأيام عمل من تاريخ تقدمي ال�سكوى. يتم التوا�سل مع الطالب 
واإبالغه يف حال تطلب التحقيق يف ال�سكوى اأكرث من 10 اأيام عمل.

2- يحق للطالب ال�ستئناف ورفع التظلم مرة واحدة وذلك يف خالل )10( 
اأيام عمل من تاريخ ا�ستالم القرار. ينظر نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب 

يف مو�سوع التظلم، ويتم اإحالته للجهة املعنية وذلك ب�سكل خا�س و�رشي، 
ويتم اإبالغ الطالب بالقرار عرب الربيد الر�سمي خالل )10( اأيام عمل من تاريخ 

تقدمي التظلم.
3- ميكن للطالب اأن ي�ستاأنف التظلم ويرفعه اإىل نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب خالل )10( اأيام عمل من تاريخ ا�ستالم القرار، اإذا اعتقد باأن 
ال�سيا�سات والإجراءات مل تتبع ب�سكل �سحيح، و�سيقوم نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب مبراجعة كل ما يتعلق بالتظلم وطبيعة ال�سكوى لتخاذ قراره،.
4- ل يت�سنى للطالب اأي ا�ستئناف بعد �سدور قرار نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب حيث يعترب هذا القرار نهائيًا، اأما يف احلالت التي يكون القرار 
فيها بالف�سل من اجلامعة، في�سمح للطالب اأن يتقدم برفع التظلم اإىل رئي�س 

اجلامعة.
5- يتم حفظ كل ما يتعلق  بال�سكوى، التظلم والقرار يف مكتب نائب رئي�س 

اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

سحب الشكوى املقدمة
يحق للطالب �سحب ال�سكوى املقدمة  اإلكرتونيًا عندما تكون ال�سكوى يف اإطار 
التحقيق، ويف هذه احلالة يتم اإغالق �سجل ال�سكوى وُيعلم الأطراف املعنيني 

بالن�سحاب، ول ي�سمح ب�سحب ال�سكوى التي مت حلها اأو اإغالقها.

اخلصوصية
يتم التعامل مع كل املعلومات اخلا�سة بال�سكاوى بخ�سو�سية و�رشية تامة، 

ويتم تزويد املعلومات لالأطراف امل�رشح لهم فقط ب�سكل خا�س و�رشي يف 
حالة وجوب معرفة معلومات عن ال�سكوى، وت�ستخدم املعلومات لغر�س 

التحقيق وحل ال�سكوى وفقًا ل�سيا�سة اجلامعة.

• فقدان ميزة املنحة.
• تعوي�س مادي للجامعة اأو املت�رشر من منت�سبي اجلامعة اأو زوارها عن اأي 

�رشر يلحق بهم اأو مبمتلكاتها بعد حتديد مدى ال�رشر من قبل اإدارة املرافق 
اجلامعية اأو اأية جهة م�سوؤولة.

• اإلزام الطالب بتاأدية عدد من ال�ساعات كخدمة جمتمعية داخل اجلامعة، 
وينخرط مبهام خفيفة كاأعمال �سيانة للكلية اأو ممتلكات اجلامعة اأو اأعمال 

مكتبية.
الفئة الثانية :. 2

• اإنذار كتابي. اإنذار كتابي يف حال كان اللبا�س فا�سحا مبعايري املجتمع 
القطري واحلرم اجلامعي كاللبا�س غري ال�ساتر مثل اللبا�س ال�سفاف اأو 

من غري اكمام اأو �رشاويل ق�سرية )للبنني و البنات( اأو مبالغة يف التربج 
)للبنات(.

• فقدان الأهلية للتقدمي وال�سرتاك بربنامج التوظيف الطالبي.
• ال�ستثناء من امل�ساركة يف الأن�سطة الجتماعية التي تت�سمن على �سبيل 
املثال: املنع من متثيل جامعة قطر يف الأن�سطة الر�سمية والفعاليات �سواء 

اأكانت ثقافية اأو ريا�سية، اأو العمل كم�سوؤول يف املنظمات الطالبية.
• الف�سل من اجلامعة ملدة ف�سل درا�سي اأو عدد من الف�سول.

• التو�سية بح�سور معاجلة اأو ا�ست�سارة كما يقررها مدير مركز الإر�ساد 
الطالبي وذلك بالت�ساور مع نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

حجب ميزة املنحة ملن ي�ستحقها.
• الف�سل النهائي من اجلامعة.

الفئة الثالثة:. 3
• ال�ستثناء من امل�ساركة يف الأن�سطة الجتماعية و الطالبية مثل : املنع 

من متثيل جامعة قطر يف الأن�سطة الر�سمية، والفعاليات �سواء ثقافية اأو 
ريا�سية، اأو العمل كم�سوؤول يف املنظمات الطالبية

• الف�سل من اجلامعة ملدة ف�سل درا�سي اأو اأكرث حال تكرار انتهاك هذه 
املعايري.

• التو�سية بح�سور معاجلة اأو ا�ست�سارة كما يقررها مدير مركز الإر�ساد 
الطالبي وذلك بالت�ساور مع نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

• التكليف باأداء اخلدمة املجتمعية خارج اأو داخل اجلامعة.
• الف�سل النهائي من اجلامعة بح�سب فداحة النتهاك اأو بحال تكرار ال�سلوك 

اأكرث من مرة.

اإلجراءات التأديبية:
بالن�سبة للمخالفات غري الأكادميية، فيمكن لأي مت�رشر من هذه املخالفات 

اأن يتقدم ب�سكوى اإ�ساءة �سلوك �سد الطالب مرتكب املخالفة. وعلى الطرف 
املت�رشر ملء "منوذج خمالفة غري اأكادميية" خالل ثالثة اأيام من تاريخ 

ارتكابها. ويتم ت�سجيل املخالفة لدى نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب، 
الذي يخطر بدوره الطالب املن�سوب اإليه ارتكاب املخالفة، ليتم اإجراء مقابلة 

وُيحدد ما اإذا كان قد ارتكب املخالفة من عدمه، ثم يتخذ القرار املنا�سب.
حتتفظ اجلامعة بحقها يف اإخطار والدي الطالب اأو ويل اأمره يف اأية مرحلة من 

مراحل العملية التاأديبية اإذا تطلب الأمر ذلك.
وتتمثل الإجراءات التاأديبية فيما ياأتي:

• تعبئة منوذج النتهاكات غري الأكادميية.
• اإر�سال هذا النموذج اإىل مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.

• يطّلع مكتب الن�سباط على فحوى ال�سكوى ويتم ت�سجيلها يف �سجل 
الطالب.

• يحدد مكتب الن�سباط مدى احلاجة اإىل اإحالة املخالفة املرتكبة اإىل جلنة 
النظام اجلامعي اأو التعامل معها من قبل نائب الرئي�س ل�سوؤون الطالب.

• يف حال اإذا ما قرر مكتب الن�سباط اإحالة املخالفة املرتكبة اإىل جلنة 

النظام اجلامعي فيكون ذلك بقرار من نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.
• اأما اإذا �سلك املكتب الجتاه الأخر وهو التعامل مع املخالفة املرتكبة من 

قبل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب، فيتعني عليه اقرتاح الجراءات 
املنا�سبة بالعتماد على ميثاق النزاهة اجلامعي وترفع تو�سياته يف هذا 

ال�سدد اإىل نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب.
• يجتمع نائب رئي�س اجلامعة بح�سور ممثل مكتب الن�سباط مع الطالب 

لإحاطته علمًا بالإجراءات .
• يتم ت�سجيل احلالة يف �سجل خا�س ويحفظ يف مكتب نائب رئي�س اجلامعة 

ل�سوؤون الطالب.
• يوزع مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب ن�سخا من القرار - اإذا 

دعت احلاجة - اإىل الطراف املعنية كمكتب العميد اأو الن�سطة الطالبية اأو 
مكتب املنح.... الخ

سجل اإلجراءات التأديبية
حتفظ �سجالت املخالفات والإجراءات التاأديبية والعقوبات كجزء من ال�سجالت 

ال�رشية يف مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب وعميد الكلية املخت�س 
ملدة عامني من تخرج الطالب اأو توقفه عن الدرا�سة. ويدرج جزائي الوقف 

والف�سل �سمن �سجل الطالب الدرا�سي الر�سمي.

تشكيل جلنة تأديبية استئنافية في قضايا الطلبة
ي�سّكل رئي�س اجلامعة جلنة ً تاأديبيًة ا�ستئنافيًة تتكون من ثالثة اأع�ساء و ذلك 
للنظر يف الطعون املقدمة �سد قرارات اأو تو�سيات جلان النظام اجلامعي يف 
�ساأن خمالفات الطلبة املحالة اإليها من نائب الرئي�س ل�سوؤون الطالب اأو من 

عمداء الكليات حيث تنظر يف الإجراءات دون اإعادة التحقيق.
يحق للطالب اأن يطعن اأمام هذه اللجنة يف �ساأن القرارات التاأديبية ال�سادرة 

بحقه من قبل جلنة النظام اجلامعي خالل خم�سة ع�رش يومًا من تاريخ اإخطاره 
بالقرار. تكون مدة اللجنة �سنتني قابلة للتجديد.

مناذج تسجيل اخملالفات
منوذج ت�سجيل املخالفات الأكادميية 

منوذج ت�سجيل املخالفات غري الأكادميية

سجل اإلجراءات التأديبية
يتم حفظ �سجالت املخالفات والإجراءات التاأديبية والعقوبات كجزء من 

ال�سجالت ال�رشية يف مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب وعميد الكلية 
املخت�س ملدة عامني من تخرج الطالب اأو توقفه عن الدرا�سة. ويتم اعتبار 

الوقف اأو الف�سل جزءاً من �سجل الطالب الدرا�سي الر�سمي.

شكاوي وتظلمات الطلبة
تنتهج جامعة قطر �سيا�سة عادلة يف التعامل مع طالبها وعالقاتهم مع 

غريهم من اأفراد جمتمع اجلامعة، م�ستهدفة تاأ�سي�س وتنفيذ ال�سيا�سات 
والإجراءات ال�سليمة.

 املنازعات األكادميية
ت�سمل ال�سكاوي الأكادميية على �سبيل املثال ل احل�رش: القبول، درجات 

الطلبة اأثناء الف�سل الدرا�سي، الإيقاف الأكادميي، الت�سليل، النتحال، تزوير 
املعلومات عن عمد، تقدمي العمل املعد ملقرر ما يف مقرر اآخر، بالإ�سافة اإىل 

انتهاك حقوق التاأليف. وي�ستثنى تعديل التقدير النهائي للدرجات من هذا البند 
حيث اأنها تتبع �سيا�سات اأخرى.

http://www.qu.edu.qa/students/documents/academic-violation-ar.pdf
http://www.qu.edu.qa/students/documents/non-academic-violation-ar.pdf
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الفصل 7

السياسات واللوائح األكاديمية

التسجيل 

ينبغي للطالب فور قبوله بجامعة قطر اأن يختار املقررات التي ت�سكل 
املتطلبات الالزمة للح�سول على الدرجة اجلامعية التي ي�سعى اإليها وي�سجلها. 

ويتم الت�سجيل قبل بداية كل ف�سل درا�سي. ويتلقى الطالب الن�سح وامل�ساعدة 
من املر�سد الأكادميي املحدد له، ل�سمان ت�سجيله يف املقررات ال�سحيحة 

يف كل ف�سل درا�سي. وعلى الطالب الذين يحتاجون اإىل امل�سورة الأكادميية 
مراجعة مر�سديهم قبل الت�سجيل. وتعد املعلومات الآتية ذات اأهمية كبرية 

ل�سمان جناح عملية الت�سجيل يف املقررات.

طرق التسجيل

تتم عملية ت�سجيل املقررات الدرا�سية عن طريق ا�ستخدام البوابة الإلكرتونية 
للت�سجيل myQU وذلك بعد مقابلة الطالب مر�سده الأكادميي. وعلى الطالب 

اجلدد ا�ستخدام املعلومات اخلا�سة با�سم امل�ستخدم وكلمة املرور املرفقة 
بخطاب القبول ليتمكنوا من الو�سول اإىل البوابة الإلكرتونية.

بعد النتهاء من عملية الت�سجيل بنجاح ين�سح الطالب بطباعة وثيقة الت�سجيل 
والحتفاظ بها، والتي حتتوي على املقررات واأرقامها، والرموز اخلا�سة بها، 

واجلدول الدرا�سي، واأماكن الدرا�سة، واأ�سماء الأ�ساتذة لكل مقرر، وذلك بالن�سبة 
جلميع املقررات التي قام الطالب بالت�سجيل فيها، وميكن للطالب تقدمي هذه 

الوثيقة كاإثبات عند احلاجة. 
 ،myQU ويف حني مواجهة اأي م�ساكل يف الدخول اإىل البوابة اللكرتونية

يرجى التوا�سل مع خدمات تقنية املعلومات )helpdesk( على الربيد 
 . helpdesk@qu.edu.qa اللكرتوين

معلومات مهمة عن التسجيل

يتحمل كل طالب م�سوؤولية الت�سجيل يف املقررات. ويعدُّ الطالب م�سجلني 
ر�سميًا يف املقرر عندما يظهر املقرر على اجلدول الدرا�سي للطالب على ح�سابه 

الإلكرتوين. 
قد يكون من ال�رشوري اأحيانًا اأن يجري الق�سم الأكادميي اأو الكلية تغيريات 
يف اجلدول الدرا�سي مثل اأوقات املحا�رشات اأو اأماكنها اأو اأ�ساتذتها اأو دمج 

املجموعات اأو حتى اإلغاء املقررات؛ ومن ثم فاإن امل�سوؤولية تقع على الطالب 
ملتابعة و�سع ت�سجيله بناًء على مثل هذه التغيريات. ويخ�س�س الأ�سبوع الأول 

من الف�سل الدرا�سي لهذا الغر�س. ول ي�سمح باإجراء اأية تغيريات يف ت�سجيل 
الطالب بعد اآخر يوم من فرتة احلذف والإ�سافة.

يجوز للطالب الت�سجيل املبكر للمقررات اإذا مل يكن قد اأنهى املتطلبات ال�سابقة، 
بناًء على الفرتا�س اأنه �سيجتاز مقررات املتطلب ال�سابق، يف اأثناء الف�سل 

الدرا�سي، الذي يتم فيه هذا الت�سجيل املبكر. اأما اإذا مل ينجح الطالب يف اجتياز 
اأي من مقررات املتطلب ال�سابق ف�ستقوم اإدارة الت�سجيل باإلغاء جميع املقررات 

التي مت ت�سجيلها مبكراً، واملعتمدة على تلك املقررات غري املجتازة من دون 
�سابق اإخطار. وبالتايل يكون الطالب م�سوؤوًل عن التحقق من درجاته النهائية 

ل�سمان اإمتامه املتطلبات ال�سابقة بنجاح والتاأكد من �سالمة ت�سجيله املقررات 
التي اختارها للف�سل الدرا�سي اجلديد. واإذا مل ي�سمح للطالب بالت�سجيل يف 

اأحد املقررات ب�سبب اأنه مل ينجح يف اجتياز املتطلب ال�سابق اأو اأنه حذفه، فاإن 
الطالب يكون م�سوؤوًل عن التاأكد من اأن عدد �ساعات مقرراته ل يقل عن احلد 

الأدنى لعدد ال�ساعات املعتمدة امل�سموح بت�سجيلها.

حتدد اجلامعة مواعيد الت�سجيل املبكر والت�سجيل العادي ويتم الإعالن عنها 
يف التقومي الأكادميي لكل عام. كما ُتر�سل هذه املعلومات اإىل منت�سبي 

اجلامعة ويتم حتديثها ب�سفة منتظمة على موقع اجلامعة الإلكرتوين.

الفصل 
الدراسي

أداء الطالب 
األكادميي
)املعدل 

 )GPA التراكمي

املستوى
نوع 

الدراسة

العبء الدراسي
)بالساعة املعتمدة(

احلد 
األدنى

احلد 
األقصى

اخلريف 
والربيع

غري منذر 
)2.00 فاأعلى(

1218دوام كاملالبكالوريو�س

015دوام كامل التاأ�سي�سي

111دوام جزئيالبكالوريو�س

منذر
)اأقل من 2.00 (

912دوام كاملالبكالوريو�س

012دوام كاملالتاأ�سي�سي

19دوام جزئيالبكالوريو�س

الصيف

غري منذر 
)2.00 فاأعلى(

دوام كاملالبكالوريو�س

012 دوام كامل التاأ�سي�سي

دوام جزئيالبكالوريو�س

منذر
)اأقل من 2.00 (

دوام كاملالبكالوريو�س

06 دوام كامل التاأ�سي�سي

دوام جزئيالبكالوريو�س

ي�سمح للطالب امل�ستجد يف اجلامعة اأن ي�سجل احلد الأق�سى من ال�ساعات 
املعتمدة التي ي�سمح بها برناجمه. كما ي�سمح للطالب الذي يح�سل على معدل 

تراكمي قدره 3.5 فاأعلى، بعد اجتياز 15 �ساعة معتمدة فاأكرث اأن يزيد عدد 
ال�ساعات امل�سجلة مبقدار �ساعة اإىل ثالث �ساعات معتمدة. ويحق للطالب 

املتوقع تخرجه يف نهاية الف�سل الدرا�سي اأن ي�سجل يف ذلك الف�سل عدًدا من 
ال�ساعات املعتمدة اأقل من احلد الأدنى امل�سرتط يف العبء الدرا�سي املو�سح 

يف اجلدول اأعاله.

العبء األكادميي 
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اإذا اأُلغي اأكرث من 25% من املحا�رشات يف اأحد املقررات اأثناء الف�سل 
الدرا�سي، ومل ُتعْد جدولتها ب�سكل �سليم فال يجوز اعتبار ر�سوب اأي طالب ب�سبب 

الغياب.
الطالب الذي ل يوؤدي اأي امتحان يكون لأ�ستاذه القرار باأنه معذور اأو غري 

معذور.

ل يجوز ا�ستخدام احل�سور كمقيا�س لتقييم الطالب، ول يجوز خف�س درجات 
الطالب ب�سبب عدم التزامه بح�سور املحا�رشات �سمن ن�سبة الغياب امل�سموح 

بها.

تقييم درجات أعمال السنة للطالب وتقديرها
اإن عملية تقييم الطالب وو�سع درجات له عملية م�ستمرة تبداأ من اأول يوم 
يف الدرا�سة وت�ستمر حتى نهاية الف�سل الدرا�سي. حيث يقيِّم الأ�ساتذة اأداء 

طالبهم، وذلك با�ستخدام العديد من الآليات والو�سائل والأدوات. فهم ملزمون 
بتقييم اأداء كل طالب ور�سد تقدمه يف املقرر حتى يتعرفوا اإىل نواحي القوة 

وال�سعف. اأما تقدير الدرجات فهي م�ساألة تراكمية تعك�س جهد الطالب واأداءه 
الكلي يف املقرر اأثناء الف�سل الدرا�سي. ول يجوز اأن تبنى الدرجة النهائية 

للطالب على اأقل من ثالث اأدوات تقييم وقد يكون من بني هذه الأدوات: 
المتحانات وامل�رشوعات والعرو�س والتقارير والختبارات ال�رشيعة الفورية 
ومهام قرائية واأوراق بحثية وكتابة مقالت ومناق�سات داخل قاعة الدرا�سة 

اإلخ. ويف كل الأحوال للطالب احلق يف الطالع على درجاته التي ح�سل عليها 
ومراجعتها ومناق�ستها مع اأ�ستاذه.

حذف املقررات وإضافتها

ميكن للطالب اأن يحذف املقررات اأو ي�سيفها خالل الفرتة املحددة للحذف 
والإ�سافة فقط. وحتدد اجلامعة هذه الفرتة وتدرجها يف التقومي الأكادميي، 

وتقوم بتحديثها على موقع اجلامعة اللكرتوين. املقرر الذي يحذف قبل نهاية 
فرتة احلذف والإ�سافة لن يظهر يف �سجل الطالب الأكادميي.

املتطلبات السابقة

عندما يقوم الطالب بالت�سجيل يف مقرر معني فاإن نظام الت�سجيل يقوم 
بالرجوع اإىل �سجل الطالب الأكادميي. ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطالب 

للمتطلبات ال�سابقة للمقرر، ف�سيتم منعه من الت�سجيل. وعلى الطالب الت�سال 
باملر�سد الأكادميي للربنامج يف حالة وجود اختالف يف املتطلبات ال�سابقة.

املنع من التسجيل

ي�سمح نظام الت�سجيل امل�ستخدم باجلامعة با�ستخدام خا�سية املنع من 
الت�سجيل عن الطالب يف حال وجود اأ�سباب تربر منع الطالب من الت�سجيل مثل 

عدم دفع الر�سوم امل�ستحقة اأو عدم اإرجاع الكتب اإىل املكتبة اأو عدم مراجعة 
املر�سد الأكادميي عندما يطلب منه القيام بذلك. ومتنح للجهات املختلفة 

�سالحيات ا�ستخدام هذه اخلا�سية للمنع من ت�سجيل الطالب متى ما وجدت 
املربرات. 

وعندما تقوم اإحدى اجلهات مبنع ت�سجيل الطالب فال ي�سمح للطالب بالت�سجيل 
يف املقررات حتى يتم اإلغاء خا�سية املنع من الت�سجيل من قبل اجلهة التي 
عطلت ت�سجيله. ويف هذه احلالة يتوجب على الطالب مراجعة اجلهة املعنية 

حلل اأية م�ساكل متعلقة معها لتقوم هذه اجلهة باإلغاء خا�سية املنع من 
الت�سجيل.

االنسحاب من املقرر

ميكن للطالب، بعد انتهاء فرتة احلذف والإ�سافة املقررة بداية كل ف�سل 
درا�سي الن�سحاب من مقرر درا�سي اأو اأكرث، قبل انتهاء الأ�سبوع الثامن 

من الف�سل الدرا�سي، ب�رشط األ يقل العدد الإجمايل لل�ساعات املعتمدة عن 
متطلبات احلد الأدنى للربنامج. هذا ويختلف معدل اإعادة الر�سوم الدرا�سية 

ح�سب فرتة الن�سحاب، لذا ين�سح الطالب بالرجوع اإىل التقومي الأكادميي 
ملعرفة املواعيد املهمة. ويف حالة ان�سحاب الطالب خالل فرتة الن�سحاب، 

تو�سع عالمة “w” يف �سجله الدرا�سي.

االنسحاب من الفصل الدراسي

يتطلب الن�سحاب من الف�سل الدرا�سي )من جميع املقررات( ا�ستيفاء جميع 
ال�رشوط التي تن�س عليها �سيا�سات الن�سحاب. وينبغي اأن يتم الن�سحاب من 

الف�سل الدرا�سي يف احلدود الزمنية املو�سحة يف التقومي الأكادميي.
ل ي�سمح للطالب بالن�سحاب من جامعة قطر لأكرث من اأربعة ف�سول درا�سية، 

وال�ستثناء من هذا ال�رشط يكون خالل التوقف الدرا�سي )لأ�سباب طارئة(، 
وبناًء على موافقة نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. 

االنسحاب من اجلامعة

ميكن للطالب اأن يطلب الن�سحاب من اجلامعة عن طريق التوا�سل مع اإدارة 

الت�سجيل. ويف هذه احلالة �سوف يتم تعليق قيد الطالب، والحتفاظ بالدرجات 
التي ح�سل عليها يف �سجله اخلا�س، �رشيطة اأن يكون الطالب قد اأكمل ف�ساًل 

درا�سيًا واحداً على الأقل، ول يجوز اأن تزيد مدة ترك الطالب للجامعة عن 
اأربعة ف�سول درا�سية.

إرجاع شهادات الثانوية العامة

يف حال طلب الطالب ا�سرتجاع الن�سخة الأ�سلية من �سهادة الثانوية العامة، 
تقوم اإدارة الت�سجيل بت�سليم ال�سهادة اإىل الطالب يف حال مل يعد مقيداً يف 
جامعة قطر. ويتم اإتالف ملف الطالب الورقي بعد مرور خم�س �سنوات من 
اإيقاف �سجل الطالب، وعليه فاإن اجلامعة ل تتحمل م�سوؤولية اأي ملف يتم 

التخل�س منه. اأما بالن�سبة للطلبة املقيدين يف اجلامعة، فال يتم اإرجاع 
�سهادات الثانوية العامة الأ�سلية لهم خالل فرتة التحاقهم.

جدول االمتحان النهائي

تقوم اجلامعة بتحديد مواعيد المتحانات النهائية للمقررات بداية كل ف�سل 
درا�سي، ويتم الإعالن عنها على موقع اجلامعة الإلكرتوين. وين�سح الطلبة 
مبراجعة مواعيد المتحانات النهائية قبل الت�سجيل يف املقررات، لتفادي 
وجود عدد كبري من المتحانات النهائية يف فرتات متقاربة. ويف جميع 
الأحوال يكون الطالب م�سوؤوًل عن معرفة هذه املواعيد، اأما الطالب الذي 

يتخلف عن اأي امتحان ب�سبب خارج عن اإرادته )مر�س يف الأ�رشة – اأو وفاة، 
... اإلخ( فعليه الت�سال باأ�ستاذه ليربر غيابه ويقدم الدليل على تلك الظروف، 

وينبغي اأن يتم ذلك قبل موعد ت�سليم الأ�ستاذ لدرجات الطالب النهائية لإدارة 
الت�سجيل. فاإذا قبل الأ�ستاذ عذر الطالب فعليه اأن يعطيه درجة )غري مكتمل( 

ويحدد موعداً لإجراء امتحان تعوي�سي، وحتدد درجته، ثم يقدم الأ�ستاذ، 
مبوافقة رئي�س ق�سمه، الدرجة النهائية للطالب لتحل حمل درجة )غري مكتمل(. 

املبادئ والسياسات الدراسية 

احلضور
اإن م�ساركة الطالب وح�سوره املحا�رشات �رشطان مهمان لتقييم اأدائه يف 
جامعة قطر، ومن املتوقع من الطالب اأن يح�رش جميع حما�رشاته. ويقوم 

اأ�ستاذ املقرر مبتابعة ح�سوره ومالحظة اأدائه يف القاعة الدرا�سية. وينبغي 
للطالب اأّل يتغيب عن اأكرث من 25% من حما�رشاته يف الف�سل الدرا�سي الواحد 

)10% بالن�سبة لطلبة كلية الطب امللتحقني بربنامج دكتور يف الطب(. اأما 
اإذا تعدت ن�سبة الغياب تلك الن�سبة املحددة ف�سوف يح�سل الطالب على تقدير 

"را�سب" ب�رشف النظر عن اأدائه. وميكن يف حالت ا�ستثنائية اأن ُيعفى الطالب 
من ح�سور حما�رشة �رشيطة اأّل يتعدى عدد هذه املحا�رشات احلد الذي ت�سمح 

به اجلامعة. اأما الطالب الذي تتعدى ن�سبة غيابه 25% ولديه عذر مقبول 
للغياب فيمكن ال�سماح له بالن�سحاب من املقرر. ويعفى الطالب يف هذه 

احلالة من اأية غرامات تكون مقررة لالن�سحاب. 
وتطبق القواعد الآتية يف حتديد ح�سور الطالب:

اإذا ح�رش طالب جزءاً من املحا�رشة فالقرار لأ�ستاذ املقرر فيما اإذا كان 
�سيعدُّه حا�رشاً اأو غائبًا بالن�سبة لهذه املحا�رشة.

يبداأ ت�سجيل الغياب من اأول يوم يف الدرا�سة ب�رشف النظر عن فرتة احلذف 
والإ�سافة والت�سجيل املتاأخر.

اإذا حدد اأ�ستاذ املقرر موعداً جديداً لإحدى املحا�رشات فينبغي اأن يكون 
املوعد منا�سبًا للطالب، على اأن ي�رشحوا مبوافقتهم كتابًة، واإل فال ميكن 

لأ�ستاذ املقرر اأن يحمل الطالب م�سوؤولية عدم احل�سور يف هذه احلالة.

التقدير 
باحلروف

النقاط النسبة املئويةالوصف
املعتمدة

A904.0 – 100%ممتاز
B+853.5 اإىل اأقل من 90جيد جدا مرتفًع
Bً803.0 اإىل اأقل من 85جيد جدا

C+752.5 اإىل اأقل من 80جيد مرتفع

C70 اإىل اأقل من 75جيد
2

D+651.5 اإىل اأقل من 70مقبول مرتفع
D601 اإىل اأقل من 65مقبول

F0اأقل من 60را�سب

P)مقرر جمتاز)ناجح
NPمقرر غري جمتاز
CCمقرر م�ستمر

Iغري مكتمل
TCساعات منقولة�
Wان�سحاب
WFان�سحاب اإجباري
Auم�ستمع

FA حمروم

ر�سوب ب�سبب تغيبه 
عن تقدمي الختبار 

النهائي وعدم تقدمي 
عذر مقبول للغياب

FB غائب

ر�سوب ب�سبب 
جتاوز ن�سبة الغياب 

امل�سموح بها 
)%25(

سياسة تقدير الدرجات

يتوىل الأ�ساتذة حتديد درجات كل طالب م�سجل يف مقرراتهم يف مرحلة 
البكالوريو�س، طبقًا للجدول الآتي :

التقديرات باحلروف وما يقابلها من نقاط معتمدة
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)GPA( املعدل التراكمي العام

كما هو مو�سح فاإن كل تقدير يقابله عدد من النقاط املعتمدة، وي�سكل هذا 
اأ�سا�س ح�ساب املعدل الرتاكمي العام. ويتم ح�ساب عدد النقاط املعتمدة 

لأي مقرر ب�رشب عدد ال�ساعات املعتمدة املخ�س�سة للمقرر يف عدد النقاط 
املعتمدة املقابلة للتقدير احلريف الذي ح�سل عليه الطالب - كما هو مبني 

اأعاله. وُيح�سب املعدل الرتاكمي للطالب بق�سمة جمموع عدد النقاط املعتمدة 
للمقررات على اإجمايل عدد ال�ساعات املعتمدة، ويكون املعدل الرتاكمي العام 

للطالب موؤ�رشاً لأدائه الأكادميي يف اجلامعة. ويو�سح املثال الآتي كيفية 
ح�ساب املعدل الرتاكمي العام للطالب.

مثال :
عدد املقرات امل�سجل فيها الطالب يف الف�سل الدرا�سي احلايل =  4

العدد الإجمايل لل�ساعات املعتمدة التي اأمتها الطالب =  34
العدد الإجمايل للنقاط املعتمدة               =  95.5

املعدل الرتاكمي العام احلايل للطالب   = 95.5 /34 = 2.80

مع مالحظة بأنه يتم استخدام أول رقمني صحيحني بعد العالمة 
العشرية فقط كما هما وبدون تقريب.

املقررات املسجلة للطالب حالياً هي كاآلتي :
املادة 1  : 3 �ساعات معتمدة

املادة 2  : 2 �ساعة معتمدة
املادة 3  : 3 �ساعات معتمدة

املادة 4  : 1 �ساعة معتمدة

إجمالي عدد الساعات املعتمدة للفصل الدراسي احلالي : 1+3+2+3 = 9 
ساعات معتمدة

تقديرات الطالب النهائية في نهاية الفصل الدراسي احلالي :
A :  1 املادة

+C :  2 املادة
D :  3 املادة
F :  4 املادة

حساب املعدل التراكمي العام للطالب:
الدرجة على اأ�سا�س املادة 1 : الدرجة النهائية = 4 × )3 �ساعات معتمدة(       

=  12 نقطة
الدرجة على اأ�سا�س املادة 2 : الدرجة النهائية =  2.5× )2 �ساعات معتمدة(  

=   5  نقاط
الدرجة على اأ�سا�س املادة 3 : الدرجة النهائية = 1 × )3 �ساعات معتمدة =   

3  نقاط
الدرجة على اأ�سا�س املادة 4 : الدرجة النهائية = �سفر × )1 �ساعة معتمدة      

=   �سفر

اإجمايل النقاط املعتمدة = اإجمايل ال�ساعات املعتمدة للمقرر × النقاط 
املقابلة للتقدير الذي ح�سل عليه الطالب يف نف�س املقرر.

اإجمايل النقاط )للف�سل الدرا�سي احلايل( = 12 + 5 + 3 + �سفر = 20 نقطة
اإجمايل النقاط )من الف�سول الدرا�سية ال�سابقة( + )للف�سل الدرا�سي احلايل( = 

115.5=95.5+20
املعدل الرتاكمي العام = اإجمايل النقاط / عدد ال�ساعات املعتمدة التي اأمتها 

الطالب = ] 115.5 ] / [34 + 9] = 2.68

تقارير وكشوف الدرجات

اإن �سجالت التقديرات الر�سمية بجامعة قطر هي النتائج امل�سجلة لأداء الطالب 
درا�سيًا، وتت�سمن هذه ال�سجالت جميع املعلومات الأ�سا�سية التي تتعلق 

بتقديرات الطالب يف املقررات وم�ستواه الدرا�سي واملنح الدرا�سية والدرجات 
التي ح�سل عليها. كما اأنها تلخ�س م�سرية الطالب الأكادميية يف جامعة 

 myQU قطر. ويف نهاية كل ف�سل درا�سي ي�سدر لكل طالب تقرير من خالل
ا للدرجات النهائية التي ح�سل عليها الطالب يف الف�سل  يت�سمن ملخ�سً

الدرا�سي. ويحق للطالب احل�سول على ن�سخة من �سجله الر�سمي يف جامعة قطر 
من اإدارة الت�سجيل.

التخصص 

التخ�س�س هو مكون رئي�سي من مقررات برنامج درا�سي معني يهدف لتقدمي 
معرفة معمقة يف جمال درا�سي اأو مهني حمدد. ويحدد التخ�س�س جمال 

الدرا�سة الرئي�سية للطالب ويتطلب ا�ستكمال درا�سة جمموعة من املقررات 
الدرا�سية املحددة وحتقيق ال�ساعات املعتمدة املطلوبة.

اختيار التخصص

1( يقبل الطالب يف الربنامج العام يف الكلية التي يرغبون يف موا�سلة 
درا�ستهم بها، وذلك عند التقدم للقبول يف جامعة قطر.

2( ميكن للطالب اختيار التخ�س�س املطلوب بعد حتقيقهم للحد الأدنى من 
املتطلبات الأكادميية. يعتمد القبول يف التخ�س�س على اأ�سا�س تناف�سي جدا 

بني املتقدمني، مع العلم باأن حتقيق احلد الأدنى من املتطلبات ل ي�سمن 
بال�رشورة القبول يف التخ�س�س املطلوب.

3( يتم فتح القبول يف التخ�س�سات الأكادميية للطالب يف حال:
1- حققوا متطلبات القبول يف الربنامج.

2- حققوا متطلبات املواد الدرا�سية يف الثانوية العامة.
3- اجتازوا متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي )بالن�سبة للطالب املتقدمني على 

الكليات التي تتطلب الربنامج التاأ�سي�سي(.
4- موافقة الق�سم الأكادميي الذي يقدم ذلك التخ�س�س على طلب تخ�سي�س 

الطالب للربنامج بناء على القدرة ال�ستيعابية فيه.
4( يجوز للطالب حتديد ودرا�سة تخ�س�س درا�سي واحد فقط.

5( يجب على الطلبة حتديد تخ�س�سهم الدرا�سي قبل ا�ستكمالهم درا�سة 36 
�ساعة معتمدة.

6( يجب درا�سة ما ل يقل عن ن�سف ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة لتخ�س�س 
معني بنظام الدرا�سة املنتظمة يف جامعة قطر.

7( يجب على الطالب ا�ستكمال متطلبات التخرج للح�سول على درجة 
البكالوريو�س من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخ�س�سه الدرا�سي الذي حقق 

متطلباته.
8( يعترب التخ�س�س الذي يظهر يف ك�سف الدرجات الر�سمي عند التخرج ويف 

اإفادة التخرج هو التخ�س�س الرئي�سي الوحيد الذي جنح فيه الطالب والذي 
تقره وتعرتف به جامعة قطر. 

تغيير التخصص

يجوز للطالب اأن يغري تخ�س�سه الرئي�سي قبل اأن يكون قد اأنهى 60 �ساعة 

معتمدة يف مرحلة البكالوريو�س. عالوة على ذلك، يجوز للطالب احلا�سل على 
معدل تراكمي ل يقل عن 2.50 واأكمل 24 �ساعة درا�سة معتمدة كحد اأدنى، اأن 
يتقدم بطلب لتغيري تخ�س�سه حتى لو مل تكن �رشوط القبول يف ذلك التخ�س�س 

تنطبق عليه عند قبوله يف اجلامعة.
ويف جميع احلالت، يجب اأن توافق الكلية املطلوبة اأو الق�سم الأكادميي املعني 
على تغيري التخ�س�س مع الأخذ بعني العتبار متطلبات النتقال اخلا�سة بتلك 

الكلية اأو ذلك الق�سم وقدرتيهما ال�ستيعابية.

التخصص الفرعي

التخ�س�س الفرعي هو مكون من مقررات برنامج درا�سي معني يهدف لتقدمي 
معرفة لي�ست معمقة اإىل حد ما اأو/ و درا�سة عامة يف جمال درا�سي اأو 

مهني حمدد. اأما الهدف الرئي�سي لهذا التخ�س�س هو تزويد الطلبة باخلربات 
واملعارف يف اأكرث من جمال درا�سي معني.

اختيار التخصص الفرعي

1( التخ�س�سات الفرعية مفتوحة اأمام جميع طلبة جامعة قطر �رشيطة:
1-  اأن يحقق الطلبة متطلبات القبول يف التخ�س�س الفرعي.

2-  موافقة الق�سم الأكادميي الذي يقدم التخ�س�س الفرعي على قبول 
الطالب يف التخ�س�س الفرعي املطلوب يف �سوء قدرة الق�سم على ا�ستيعاب 

الطلبة املتقدمني.
2( ل يجوز للطلبة حتديد تخ�س�سهم الفرعي قبل حتديد تخ�س�سهم الرئي�سي.

3( يجوز للطلبة حتديد تخ�س�س فرعي واحد اأو اأكرث من تخ�س�س فرعي.
4( ل يجوز للطلبة حتديد تخ�س�س فرعي يف نف�س املجال الدرا�سي 

لتخ�س�ساتهم الرئي�سية.
5( يجب درا�سة ما ل يقل عن ن�سف ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة لتخ�س�س 

فرعي معني من خالل درا�سة منتظمة يف جامعة قطر.
6( يجب على الطالب ا�ستكمال متطلبات التخرج للح�سول على درجة 

البكالوريو�س من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخ�س�سه الفرعي الذي حقق 
متطلباته.

7( يعترب التخ�س�س الفرعي الذي يظهر يف ك�سف الدرجات الر�سمي عند 
التخرج ويف اإفادة التخرج هو التخ�س�س الفرعي الوحيد الذي جنح فيه الطالب 

والذي تقره وتعرتف به جامعة قطر.

تغيير التخصص الفرعي

يجوز للطالب تغيري تخ�س�سه الفرعي مرة واحدة فقط �رشيطة اأن يتم ذلك قبل 
ا�ستكمال 12 �ساعة معتمدة يف ذلك التخ�س�س وا�ستكمال 90 �ساعة معتمدة 

من متطلبات درجة البكالوريو�س. يجب اأن توافق الكلية املطلوبة اأو الق�سم 
الأكادميي املعني على تغيري التخ�س�س الفرعي مع الأخذ بعني العتبار 

متطلبات النتقال اخلا�سة بتلك الكلية اأو ذلك الق�سم وقدرتيهما ال�ستيعابية.

االستخدام املزدوج للمقررات الدراسية

ال�ستخدام املزدوج للمقررات الدرا�سية بغر�س ا�ستيفاء اأكرث من �رشط يف 
برنامج درجة الطالب غري م�سموح به. فاملقرر الدرا�سي الذي اأكمله الطالب 

بنجاح وامُلدرج يف متطلبات برنامج درجة الطالب كجزء من متطلبات 
التخ�س�س الرئي�سي والفرعي للطالب امُلقيد فيه، �سيتم احت�سابه مقابل 

التخ�س�س الرئي�سي ما مل ي�ستوِف الطالب متطلبات التخ�س�س الرئي�سي بدون 
ا�ستخدام املقرر الدرا�سي )مثال املقرر الدرا�سي املدرج يف مواد التخ�س�س 

الرئي�سي الختيارية(.
عند ا�ستبدال املقررات الدرا�سية املدرجة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 

والتي مت احت�سابها من قبل كجزء من التخ�س�س الرئي�سي، يجب على الطلبة 
اأن يكملوا مقررات درا�سية اإ�سافية ل�ستيفاء �رشوط التخ�س�س الفرعي وفقا 

ملا يلي:

• املقررات الدرا�سية التي يجب على الطلبة اإكمالها ل�ستيفاء متطلبات 
التخ�س�س الفرعي يجب اأن يتم حتديديها واملوافقة عليها من قبل الربنامج 

الذي يقدم التخ�س�س الفرعي يف الوقت الذي يختار فيه الطلبة تخ�س�سهم 
الفرعي.

• اإذا مل تكن املقررات الدرا�سية الإ�سافية غري حمددة عند اختيار الطلبة 
تخ�س�سهم الفرعي، يجب على الطلبة الت�ساور مع الربنامج الذي يقدم 

التخ�س�س الفرعي لتحديد املقررات الدرا�سية الإ�سافية والتي ميكن للطلبة 
ا�ستكمالها ل�ستيفاء متطلبات التخ�س�س الفرعي ول�سمان اأن املقررات 

الدرا�سية الإ�سافية �ست�سمح للطلبة باأن يكملوا متطلبات ال�ساعات املعتمدة 
اخلا�سة بالتخ�س�س الفرعي. ووفًقا ملوافقة الربنامج الذي يقدم التخ�س�س 

الفرعي، فاإن هذه املقررات الدرا�سية الإ�سافية ميكن احل�سول عليها من 
املقررات الدرا�سية الختيارية للتخ�س�س الفرعي.

متطلبات التخرج

لكل برنامج خطة درا�سية تتكون من مقررات املتطلبات العامة للجامعة 
ومتطلبات الكلية ومتطلبات الربنامج )للتخ�س�س الرئي�سي / والفرعي( 

واملقررات الختيارية. ومتنح الدرجة العلمية للطالب الذي يفي بجميع هذه 
املتطلبات اخلا�سة بالربنامج امل�سجل فيه وبح�سوله على 2.0 كحد اأدنى 

للمعدل الرتاكمي العام. وقد تتباين عدد ال�ساعات املعتمدة الالزمة لكل خطة 
درا�سية داخل الكليات وفقًا لكل برنامج. وفيما يلي احلد الأدنى لعدد ال�ساعات 

املعتمدة الالزمة للتخرج من كل كلية:
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درجة غير مكتمل

ميكن اأن يح�سل الطالب على تقدير "غري مكتمل" يف اأحد املقررات اإذا كان 
مداومًا على احل�سور ولكنه مل ينجح يف ا�ستكمال جميع متطلبات املقرر، ول 
يكون تقدير "غري مكتمل I" معادًل لتقدير "را�سب F" اخلا�س بالأداء ال�سعيف. 

وكي يح�سل الطالب على تقدير "غري مكتملI " عليه اأن يقدم تربيراً مقبوًل 
لعدم قدرته على ا�ستكمال العمل الذي يطلبه منه اأ�ستاذ املقرر، على اأن يوافق 

رئي�س الق�سم اأي�سًا على هذا التربير. اأما اإذا كانت املربرات تتعلق باأ�سباب 
طبية فعلى الطالب اأن يقدم ما يدعمها بتقرير من هيئة �سحية معتمدة اأو من 
موؤ�س�سة حمد الطبية، ويقدم هذا التقرير لأ�ستاذ املقرر وعلى اأي �سخ�س يقدم 

مثل هذا التقرير الطبي نيابة عن الطالب اأن يربز بطاقة هويته مع بطاقة 
الطالب نف�سه. ويف حال تغيب الطالب عن المتحان النهائي ومل يقدم عذر 

مقبول للغياب، فيتم ر�سد درجة ر�سوب “FA" من قبل اأ�ستاذ املقرر.
اأما اإذا ح�سل الطالب على تقدير "غري مكتمل" لعدم ح�سوره المتحان النهائي 

فعليه اأن يتخذ الرتتيبات مع اأ�ستاذه لإجراء امتحان بديل. ويكون املوعد 
النهائي لتغيري تقدير " غري مكتملI  " هو اآخر يوم من الأ�سبوع الثاين من 
الدرا�سة للف�سل الدرا�سي التايل. وعند اإمتام الأعمال املطلوبة يقوم اأ�ستاذ 
املقرر بتغيري تقدير " غري مكتملI  " بالتقدير احلريف الذي يح�سل عليه 

الطالب )من A اإىل F( ويقدم هذا التقدير الأخري لإدارة الت�سجيل بعد موافقة 
رئي�س الق�سم.

اإذا مل يتم تغيري تقدير "غري مكتملI " بعد املوعد النهائي املحدد، فاإن التقدير 
يتحول تلقائيًا اإىل "را�سبF " ويحق لنائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب 

- فقط - اأن مينح الطالب متديداً ملا بعد املوعد النهائي املحدد. وتقوم اإدارة 
الت�سجيل بتذكري الأ�ساتذة يف نهاية الأ�سبوع الأول من الدرا�سة من الف�سل 

التايل ممن اأعطوا طالبهم تقدير " غري مكتملI  " بتغيري هذا التقدير قبل 

املوعد النهائي.

التظلم من الدرجة وتغييرها

يجوز للطالب الذي ي�سعر اأنه قد ح�سل على درجة غري من�سفة اأو خاطئة يف 
مقرر ما اأن يتظلم من الدرجة لدى اأ�ستاذ مقرره خالل )10( اأيام من تاريخ 

�سدور تقرير الدرجات. فاإذا اتفق الأ�ستاذ مع الطالب على هذا التظلم املقدم، 
فاإن اأ�ستاذ املقرر يقوم بت�سليم الدرجة التي مت تغيريها اإىل رئي�س الق�سم وُيبلَّغ 

الطالب بالدرجة فور تغيريها واإر�سالها لإدارة الت�سجيل لت�سجيلها. 
اأما اإذا مل يقتنع اأ�ستاذ املقرر بادعاء الطالب فيحقُّ للطالب اأن يقدم طلبًا 

كتابيًا موقعًا منه وموؤرخًا اإىل رئي�س الق�سم ي�رشح فيه موقفه ليتوىل رئي�س 
الق�سم ا�ستعرا�س نقاط ال�سكوى اجلديرة بالهتمام ويتخذ قراره ب�ساأنها. 

وقد ي�ست�سري رئي�س الق�سم اأ�ستاذ املقرر املعني يف الق�سم قبل اإ�سدار قراره 
بخ�سو�س ال�سكوى. ويف حالة كان اأ�ستاذ املقرر هو نف�سه رئي�س الق�سم فعلى 
الطالب اأن يتقدم ب�سكواه اإىل العميد امل�ساعد يف الكلية مبا�رشة، فاإذا مل يقبل 

الطالب بقرار اأ�ستاذ املقرر اأو رئي�س الق�سم فعليه اأن يتقدم بطلب كتابي للعميد 
امل�ساعد يف الكلية الذي يقوم بدوره باتخاذ القرار النهائي ب�ساأن التظلم. 
اأما يف احلالت التي ي�سعر فيها الطالب اأن تظلمه مل تتخذ فيه الجراءات 

ال�سحيحة فيمكنه تقدمي تظلم كتابي لنائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب. 
وجدير بالذكر اأن نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب �سيقوم فقط بالتحقق 

من اتخاذ الإجراءات ال�سحيحة حيال التظلم ولن يتخذ قراراً ب�ساأن تغيري 
الدرجة. 

ومبجرد تقييم الطلب من قبل اللجنة، �سيتم اإخطار الطالب بالقرار عن طريق 
الربيد الإلكرتوين.

الساعات املعتمدةالتخصصالدرجة العلميةالكلية

اآلداب والعلوم

بكالوريو�س يف الآداب

120اللغة العربية

120الأدب الإجنليزي والل�سانيات

120ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية 

120علم النف�س

120التاريخ

120ال�سوؤون الدولية

126الإعالم

120اخلدمة الجتماعية

120علم الجتماع

بكالوريو�س يف العلوم

120العلوم البيولوجية 

120الكيمياء

120علوم الريا�سة

120الإح�ساء

العلوم البيئية
)تخ�س�س دقيق يف جمال علوم البحار

 تخ�س�س دقيق يف جمال التكنولوجيا احليوية(
125
126

120الريا�سيات

بكالوريو�س يف العلومالعلوم الصحية

132تغذية الإن�سان

135العلوم احليوية الطبية

120ال�سحة العامة

139العالج الطبيعي

CH and 40 300 الطبالطبالطب
ECTS

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمالاإلدارة واالقتصاد

125حما�سبة

125اقت�ساد

125مالية

125اإدارة

125ت�سويق

125نظم اإدارة املعلومات

بكالوريو�س يف الرتبيةالتربية

120التعليم البتدائي

120التعليم الثانوي

120الرتبية اخلا�سة

120الرتبية البدنية

بكالوريو�س يف العلومالهندسة

160العمارة

131الهند�سة الكيميائية

131الهند�سة املدنية

128هند�سة احلا�سب

120علوم احلا�سب

131الهند�سة الكهربائية

128الهند�سة ال�سناعية والنظم

131الهند�سة امليكانيكية

123القانونبكالوريو�س يف القانونالقانون

173ال�سيدلةبكالوريو�س يف العلومالصيدلة

كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية

بكالوريو�س يف ال�رشيعة 
126الدرا�سات الإ�سالميةوالدرا�سات الإ�سالمية

132العقيدة والدعوةبكالوريو�س يف العقيدة والدعوة

132الفقه واأ�سولهبكالوريو�س يف الفقه واأ�سوله

132القراآن وال�سنةبكالوريو�س يف القراآن وال�سنة
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اإلنذار األكادميي

بينما تقوم جامعة قطر ببذل كل اجلهود املمكنة لتوفري املعلومات الدقيقة يف 
حينها للطلبة حول و�سعهم الأكادميي، فمن م�سوؤولية الطلبة اأن يكونوا على 

وعي وعلم بو�سعهم الأكادميي طوال الوقت.

يتم و�سع طلبة البكالوريو�س حتت الإنذار الأكادميي بناء على معدلهم 
الرتاكمي وعدد ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة كما هو مو�سح اأدناه:

• 0-24 �ساعة درا�سية حمت�سبة يف املعدل - ل يطبق عليه نظام الإنذار 
الأكادميي

• 25 �ساعة درا�سية حمت�سبة يف املعدل اأو اأكرث- يطبق عليه نظام الإنذار 
الأكادميي اإذا كان معدله الرتاكمي اأقل من 2.00

ويتم ت�سجيل الإنذار الأكادميي على ك�سف درجات الطالب و�سجالته 
الأكادميية.

وعندما يو�سع الطالب حتت الإنذار الأكادميي، مينح ف�سلني درا�سيني )2( 
متتاليني )ل ت�سمل الف�سل الدرا�سي ال�سيفي( لرفع الإنذار الأكادميي قبل اأن 

يتم طي قيده من اجلامعة.
ويف حال ح�سول طالب البكالوريو�س على الإنذار الأكادميي يف نهاية الف�سل 

الدرا�سي، ومل يتمكن من رفع املعدل الرتاكمي اإىل 2.00 )يف و�سع اأكادميي 
جيد( يف نهاية الف�سل الدرا�سي التايل لاللتحاق، با�ستثناء الف�سل ال�سيفي، 

ف�سوف يو�سع الطالب حتت الإنذار الأكادميي النهائي.
ويف حال ح�سول طالب البكالوريو�س على الإنذار الأكادميي النهائي يف 

نهاية الف�سل الدرا�سي، ومل يتمكن من رفع املعدل الرتاكمي اإىل 2.00 
)احل�سول على و�سع اأكادميي جيد( يف نهاية الف�سل الدرا�سي التايل للت�سجيل، 

با�ستثناء الف�سل ال�سيفي، ف�سوف يتم طي قيده من اجلامعة.

ويجوز لطلبة البكالوريو�س حتت الإنذار الأكادميي اأو الإنذار النهائي ت�سجيل 
9 �ساعات معتمدة على الأقل و 12 �ساعة معتمدة بحد اأق�سى لكل ف�سل درا�سي 

منتظم، و 6 �ساعات معتمدة بحد اأق�سى يف ف�سل ال�سيف. وميكن للطلبة 
الت�سجيل لأكرث من احلد الأق�سى لل�ساعات املعتمدة، مع مراعاة ح�سولهم على 

موافقة م�سبقة من جلنة �سوؤون الطالب.
يتم تطبيق خا�سية املنع من الت�سجيل )hold( على جميع الطلبة حتت الإنذار 

الأكادميي اأو حتت الإنذار الأكادميي النهائي، اأو ممن تلقوا تنبيهًا اأكادميًيا 
ب�سبب ر�سوبهم مرتني يف مقرر ما. وعلى هوؤلء الطلبة مقابلة مر�سدهم 

الأكادميي قبل الت�سجيل يف املقررات املطروحة يف الف�سل الدرا�سي التايل. 
ميكن للطلبة حتت الإنذار الأكادميي اأو حتت الإنذار الأكادميي النهائي التقدم 

بطلب لتغيري تخ�س�سهم اإىل تخ�س�س اآخر وفقًا لقواعد ولوائح اجلامعة. 
الإنذارات الأكادميية ل تنطبق على ف�سل ال�سيف.

طي القيد األكادميي

�سوف يتم طي القيد الطالب من اجلامعة لأ�سباب اأكادميية وفًقا لل�رشوط 
التالية:

• عدم النجاح يف حتقيق احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي 2.00 ملدة ثالثة 
ف�سول )3( متتالية منذ التحاقه،  .

• عدم النجاح يف حتقيق متطلبات التخرج يف غ�سون ثماين �سنوات من 
تاريخ اللتحاق باجلامعة )با�ستثناء الربنامج التاأ�سي�سي( اأو �سمن احلد 
الأق�سى امل�سموح به كوقت اإ�سايف كما هو مبني يف قرار التظلم من طي 

القيد اأو اإعادة اللتحاق. 

يتم ت�سجيل طي القيد يف ك�سف درجات الطالب و�سجالته الأكادميية.

التظلم من طي القيد

 يحق لأي طالب يف جامعة قطر مت طي قيده من اجلامعة ب�سبب �سعف الأداء 
الأكادميي تقدمي ا�ستئناف اأمام جلنة طي القيد والتظلم واإعادة اللتحاق. 

ويجب تقدمي طلب التظلم اإىل مدير اإدارة الت�سجيل يف غ�سون ع�رشة )10( اأيام 
عمل من الإعالن الر�سمي عن الدرجات النهائية. ويتم منح طلبات التظلم التي 
يتم املوافقة عليها، ف�سال درا�سيا اإ�سافيا واحدا كحد اأق�سى )خريف اأو ربيع( 

حتت الإنذار النهائي.

يف حال ل يحق للطالب تقدمي طلب التظلم من طي القيد، اأو يحق له التظلم 
ولكن مل يقم بتقدمي الطلب، اأو اإذا مل تتم املوافقة على طلب تظلمه، فيمكنه 

تقدمي طلب اإعادة اللتحاق.
 

إعادة االلتحاق

 ميكن لأي طالب يف جامعة قطر ممن مت طي قيده للمرة الأوىل ب�سبب �سعف 
الأداء الأكادميي تقدمي طلب لإعادة اللتحاق بحد اأق�سى �سنتني )2( من تاريخ 

الإخطار الر�سمي بقرار طي قيده.
وميكن للمتقدمني تقدمي طلب لإعادة اللتحاق بعد انق�ساء احلد الأدنى لفرتة 
التعليق وهي ف�سل درا�سي منتظم، با�ستثناء ف�سل ال�سيف. ويجب تقدمي طلب 

اإعادة اللتحاق ملدير اإدارة الت�سجيل قبل املوعد النهائي للتقدمي.

ينطبق ما يلي على جميع مقدمي طلبات اإعادة اللتحاق:
• يجب على جميع املتقدمني اللتزام بجميع املواعيد النهائية لإعادة 

اللتحاق.
• ميكن للطلبة الذين مت اإعادة التحاقهم العودة اإىل الكلية التي مت طي 

قيدهم منها، اأو ميكنهم التحويل اإىل كلية اأخرى كجزء من اإعادة التحاقهم.
• �سيتم اإعادة التحاق الطالب ملرة واحدة فقط. واإذا مت طي قيد الطالب للمرة 

الثانية، فال يحق له اإعادة اللتحاق.

ينطبق ما يلي على جميع مقدمي طلبات اإعادة اللتحاق:
1- �سوف تبقى جميع املقررات الدرا�سية واملعدل الرتاكمي الذي ح�سل عليه 

الطالب قبل طي القيد من جامعة قطر يف �سجله الأكادميي. و�سيتم اإعادة 
التحاق الطالب بو�سع اكادميي جيد .

2- ميكن النظر يف ح�سول الطلبة الذين مت اإعادة التحاقهم باجلامعة، على 
�ساعات حمولة وفًقا لقواعد حتويل ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعة.

إعادة مقرر دراسي

يجوز للطالب اإعادة اأي مقرر درا�سي قام بدرا�سته يف جامعة قطر وح�سل على 
تقدير نهائي “D+” اأو اأدنى يف هذا املقرر. 

ينطبق ما يلي على جميع الطلبة الذين يعيدون مقرر درا�سي:
• ويف حال ر�سوب طالب البكالوريو�س يف مقرر ما مرتني، يجب عليهم 
احل�سول على موافقة املر�سد الأكادميي ورئي�س الق�سم قبل اإعادة املقرر. 

• يتم احت�ساب املقرر الذي متت اإعادته مرة واحدة فقط ك�ساعات معتمدة 
مطلوبة للتخرج.

• املقررات التي يتم نقلها من كلية اأو جامعة اأخرى معتمدة ل ميكن 

اإعادتها للح�سول على �ساعات معتمدة اإ�سافية.
• بالن�سبة جلميع املقررات التي اأعيدت ، يتم اإلغاء تاأثري الدرجة القل عن 

املعدل الرتاكمي يف املحاولت ال�سابقة، و�سوف حت�سب للطالب الدرجة 
العلى التي ح�سل عليها �سمن ح�ساب املعدل الرتاكمي 

• تظهر درجات جميع املحاولت لجتياز مقرر ما يف ك�سف الدرجات 
الر�سمي. وي�سري رمز "E" يف ك�سف الدرجات الر�سمي اإىل املحاولت التي 
مت اإلغاء تاأثريها من ح�ساب املعدل الرتاكمي، يف حني ي�سري رمز "R" يف 

ك�سف الدرجات الر�سمي على املحاولة التي مت احت�سابها يف ح�ساب املعدل 
الرتاكمي.

• ل ميكن تغيري املعدل الرتاكمي يف حال اإعادة اأي من املقررات الدرا�سية 
بعد احل�سول على الدرجة العلمية.

مقررات االستماع

ت�سمح جامعة قطر للطالب بالت�سجيل يف مقررات بو�سفهم م�ستمعني من دون 
احل�سول على �ساعات معتمدة، وب�رشط احل�سول على موافقة م�سبقة من اأ�ستاذ 
املقرر، ويكون ت�سجيل الطالب فيها كم�ستمع. وتتوقف املوافقة يف هذه احلالة 
على حجم ال�سف وتوفر الأماكن، وتعطى الأولوية للطالب الذين ي�سجلون يف 
املقرر للح�سول على �ساعات معتمدة. وتفر�س على الطالب امل�ستمع الر�سوم 

الدرا�سية العادية نف�سها وتكاليف الت�سجيل. ويتوقع من الطالب امل�ستمع 
ح�سور املحا�رشات بانتظام رغم اأنه غري مرغم على اأداء اأية امتحانات، ومن 

ثم فاإنه ل يح�سل على اأية تقديرات )من A اإىل F(. غري اأنه بعد النتهاء من 
املقرر ت�سجل له عالمة )AU( - مقابل رمز املقرر يف �سجله الأكادميي - مما 

يفيد اأنه قد اأنهى املقرر كم�ستمع. اأما اإذا رغب الطالب بالت�سجيل يف املقرر 
للح�سول على درجة فعليه اأن يقوم بتغيري و�سعه من خالل اإدارة الت�سجيل 

يف موعد اأق�ساه اأ�سبوعان من بداية الدرا�سة، ويجوز للطالب الت�سجيل يف اأي 
مقرر بو�سفه م�ستمعًا مرة واحدة فقط، يف ذلك املقرر، طوال فرتة درا�سته يف 

اجلامعة.
 

التدريب العملي

ت�سجع اجلامعة طالبها على ال�ستفادة من التدريب العملي كلما اأمكن ذلك. 
فالتدريب العملي يجمع بني ما تعلمه الطالب يف قاعة الدرا�سة وبيئة العامل 

الواقعي، مثل ال�رشكات والأعمال التجارية واملعامل وامل�رشوعات احلكومية. 
ويحدد كل ق�سم اأكادميي عدد ال�ساعات املعتمدة املخ�س�سة للتدريب العملي. 

ويح�سل الطالب على تقدير بعد النتهاء من متطلبات التدريب العملي. وللتقدم 
بطلب للتدريب العملي لبد اأن يح�سل الطالب على دعم مر�سده الأكادميي 

ورئي�س ق�سمه وعميد كليته. وميكن احل�سول على طلبات التدريب العملي من 
ق�سم اخلدمات املهنية اأو من كلية الطالب. ويتم اختيار الطالب للتدريب العملي 

على اأ�سا�س قدرته على اأداء العمل اخلا�س بالوظيفة التي يرغب بالتدريب 
عليها. حينئذ لبد اأن يكون الطالب "بدوام كامل" واأن يكون م�ستواه الدرا�سي 

يف اجلامعة جيداً. ويتطلب النتهاء من التدريب العملي اأداًء وظيفيًا ُمر�سيًا 
وحّداً اأدنى من املعدل الرتاكمي العام قدره )2.00(. 

الدراسة باخلارج
 

على الطلبة الراغبني يف الدرا�سة باخلارج اأن يح�سلوا على املوافقة امل�سبقة 
من اإدارة الت�سجيل باجلامعة. وبالن�سبة للمقررات الدرا�سية التي ل يتم املوافقة 

امل�سبقة عليها للدرا�سة باخلارج، �سيتم النظر فيها ك�ساعات حمولة عن طريق 
الق�سم الأكادميي املعني يف جامعة قطر بعد عودة الطالب اإىل جامعة قطر.

ولكي يتم النظر يف اإمكانية اعتماد ال�ساعات املحولة، يجب على املتقدمني 
للدرا�سة يف اخلارج اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف مرحلة 

البكالوريو�س مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00 يف الوقت الذي يتقدمون فيه 
لطلب الدرا�سة باخلارج.

تنطبق جميع �سيا�سات ولوائح جامعة قطر اخلا�سة بال�ساعات املحولة 
واإعادة املقرر الدرا�سي على الدرا�سة باخلارج. املقررات التي متت درا�ستها يف 

جامعات اأو كليات اأخرى معرتف بها و مت اعتمادها ك�ساعات حمولة تعطى 
الرمز )TC( اأي �ساعات منقولة، ولكن ل يكون لها تاأثري على معدل الطالب 

الرتاكمي بجامعة قطر، والطلبة املتقدمني بطلب الدرا�سة باخلارج ل يجوز لهم 
جتاوز احلد الأق�سى لل�ساعات املحولة يف الف�سل الدرا�سي. ويجب على الطلبة 

اجتياز املتطلبات ال�سابقة للمقرات الدرا�سية يف جلامعة قطر لكي يح�سلوا 
على معادلة ال�ساعات املحولة للمقررات الدرا�سية باخلارج.

نقل ساعات معتمدة من جامعات أخرى إلى جامعة قطر

ميكن لطلبة جامعة قطر الت�سجيل يف مقررات يف كليات وجامعات معتمدة، 
وميكن نقل املقررات التي اجتازها الطالب اإىل جامعة قطر وفقًا لل�رشوط 

الآتية :
• يتقدم الطالب بطلب اإىل اإدارة الت�سجيل م�سحوبًا بجميع الوثائق الر�سمية 

واخلطة الدرا�سية ال�سادرة من الكليات اأو اجلامعات التي كان مقيداً 
بها. وينبغي اأن تعاِدل حمتويات املقررات املنقولة 90% على الأقل من 

حمتويات املقررات املقابلة لها يف جامعة قطر و�سيتم نقل املقررات التي 
ح�سل الطالب فيها على تقدير )جيد( فاأعلى فقط.

• يقوم الق�سم الأكادميي املخت�س بجامعة قطر باتخاذ القرار النهائي ب�ساأن 
نقل ال�ساعات املعتمدة اإىل برنامج الطالب. وتعطى املقررات التي ُقبل نقلها 

الرمز )TC( اأي �ساعات منقولة، ولكن دون اأن يكون لها تاأثري على معدل 
الطالب الرتاكمي بجامعة قطر، ورغم ذلك فيمكن اأن ت�ستخدم هذه ال�ساعات 

املنقولة يف الوفاء مبتطلبات التخرج �رشيطة األ تزيد عن 50% من ال�ساعات 
املعتمدة املطلوبة للتخرج من جامعة قطر.

• الطلبة امللتحقني بال�سنة الأوىل غري موؤهلني لتحويل �ساعاتهم املعتمدة 
التي ح�سلوا عليها قبل الف�سل الدرا�سي للقبول يف جامعة قطر.

اأما اإذا كان الطالب قد اجتاز بنجاح اأكرث من 50% من املقررات الالزمة 
للح�سول على الدرجة اجلامعية جلامعة قطر من موؤ�س�سات تعليمية اأخرى 
فعليه اأن يقرر اأي املقررات التي يرغب بنقلها اإىل �سجله يف جامعة قطر، 

وتكون �سمن خطته الدرا�سية يف جامعة قطر.

الطالب احملولون

ترحب جامعة قطر بالطلبة املحولني من خمتلف موؤ�س�سات التعليم واجلامعات 
الأخرى املعتمدة وميكن الطالع على متطلبات التحويل اإىل جامعة قطر من 

خالل الرجوع اإىل الق�سم اخلا�س بالقبول يف هذا الدليل.

اعادة القبول:

يجوز للطلبة الذين مت اإعادة قبولهم طلب عدم احت�ساب يف ال�سجل الأكادميي 
ما ل يزيد عن 4 مقررات درا�سية بدرجات F اأو D اأو D+ اأو كل املقررات التي 

مت اجتيازها يف ف�سل درا�سي واحد حيث يحذف تاأثري املواد ويحفظ املقرر 
يف ال�سجل الأكادميي للطالب. واملقررات التي مت املوافقة على عدم احت�سابها 
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يف ال�سجالت ل يجوز ا�ستخدامها يف ا�ستيفاء متطلبات اخلطة الدرا�سية مبا يف 
ذلك متطلبات ال�ساعات املعتمدة للربنامج ما مل ي�سجل الطالب ويكمل بنجاح 

هذه املقررات بعد اإعادة القبول.
ال�سجالت الأكادميية مبا يف ذلك املعدل الرتاكمي العام)GPA( للطلبة الذين 
مت اإعادة قبولهم ومل يتم طي قيدهم لأ�سباب اأكادميية من اجلامعة اأو مل يتم 

و�سعهم حتت حالة "تعليل اأكادميي عن الربنامج التاأ�سي�سي"، تت�سمن جميع 
املقررات والدرجات التي ح�سل عليها الطالب خالل ع�رش )10( �سنوات قبل 
الف�سل الدرا�سي الذي اأعيد فيه قبول الطالب اإىل اجلامعة با�ستثناء املقررات 

التي متت املوافقة على عدم احت�سابها يف ال�سجل الأكادميي للطالب اأو عندما 
يطلب الطالب العودة ب�سجل جديد.

املقررات التي اأجنزت قبل اأكرث من ع�رش 10 �سنوات درا�سية من الف�سل 
الدرا�سي الذي اأعيد فيه قبول الطلبة الذين مل يتم طي قيدهم لأ�سباب اأكادميية 
من اجلامعة ومل يو�سعوا حتت حالة "تعليق اأكادميي عن الربنامج التاأ�سي�سي" 
ل حت�سب تلقائيا ل�ستيفاء متطلبات اخلطة الدرا�سية ويف ال�سجالت الأكادميية 
للطالب مبا يف ذلك املعدل الرتاكمي العام. ويجب مراجعة مثل هذه املقررات 

من قبل الربنامج الأكادميي لحت�سابها يف ال�سجل الأكادميي للطالب.
يجوز للمتقدمني بطلب اعادة القبول العودة ب�سجل اأكادميي جديد حتفظ 

فيه املقررات والدرجات التي مت احل�سول عليها قبل اإعادة القبول بجامعة 
قطر لكنها ل حت�سب �سمن متطلبات اخلطة الدرا�سية ول تعترب يف ال�سجالت 

).GPA( الأكادميية للطالب مبا يف ذلك ح�ساب املعدل الرتاكمي العام للطالب
يجوز للمتقدمني املعاد قبولهم حتويل ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية 

التي مت اإكمالها �سواء يف جامعة قطر اأو يف اأي جامعة اأخرى معرتف بها طبقا 
ل�سيا�سة حتويل ال�ساعات املعتمدة بجامعة قطر.

جوائز اإلجناز الدراسي

الهدف من جوائز الإجناز الدرا�سي هو متييز الطالب الذين ُيعد اأداوؤهم الدرا�سي 
ممتازاً ومتميزاً، وت�سجيعهم خالل درا�ستهم بجامعة قطر. وتعك�س القوائم 

التالية م�ستويات التكرمي:

1. امتياز مع مرتبة الشرف األولى
لكي ي�ستحق طالب البكالوريو�س احل�سول على تقدير "امتياز مع مرتبة 

ال�رشف الأوىل"، يجب اأن ي�ستويف ال�رشوط التالية:
• اأن يكون حا�ساًل اأو متوقع ح�سوله على معدل تراكمي بحد اأدنى 3.9 يف 

نهاية الف�سل الدرا�سي للتخرج.
• اأن ل يكون قد ح�سل على تقدير اأقل من جيد جًدا "B"، طوال مدة درا�سته 

يف جامعة قطر.
• األ يكون قد �سدر بحقه اإنذار كتابي اأو اأية عقوبة طوال مدة درا�سته يف 

جامعة قطر.

2. امتياز مع مرتبة الشرف
لكي ي�ستحق طالب البكالوريو�س احل�سول على تقدير "امتياز مع مرتبة 

ال�رشف"، يجب اأن ي�ستويف ال�رشوط التالية: 
• األ يكون موؤهاًل للح�سول على مرتبة المتياز مع مرتبة ال�رشف الأوىل.

• اأن يكون حا�ساًل اأو متوقع ح�سوله على معدل تراكمي بحد اأدنى 3.7 يف 
نهاية الف�سل الدرا�سي للتخرج.

• األ يكون قد �سدر بحقه اإنذار كتابي اأو اأية عقوبة طوال مدة درا�سته يف 
جامعة قطر.

3. امتياز

لكي ي�ستحق طالب البكالوريو�س احل�سول على تقدير "امتياز"، يجب اأن 
ي�ستويف ال�رشوط التالية:

• اأن يكون حا�ساًل اأو متوقع ح�سوله على معدل تراكمي بني 3.5 و3.69 
يف نهاية الف�سل الدرا�سي للتخرج.

• األ يكون قد �سدر بحقه اإنذار كتابي اأو اأية عقوبة طوال مدة درا�سته يف 
جامعة قطر.

قائمة نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية
ت�سم قائمة نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية جميع الطالب على 
م�ستوى اجلامعة، ممن اأظهروا اأداًء اأكادمييًا متميزاً. وي�سدر نائب رئي�س 

اجلامعة ل�سوؤون الطالب هذه القائمة يف نهاية الف�سلني الدرا�سيني: الربيع 
واخلريف، بناء على موافقة نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية. ويو�سع 

يف ك�سف درجات الطالب ما يبني اأنه �سمن هذه القائمة للف�سل الذي ت�سدر 
فيه.

وللدخول يف قائمة نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية لبد اأن يحقق 
الطالب ال�رشوط التالية::

1- حتقيق متطلبات قائمة العميد.
2- احل�سول على معدل تراكمي 3.50 كحد اأدنى.

3- اإكمال 30 �ساعة معتمدة كحد اأدنى.
4- احل�سول على تقدير نهائي )ج( يف جميع املقررات التي اجتازها 

با�ستثناء املقررات التي تتم درا�ستها بنظام النجاح والر�سوب.
5- عدم التعر�س لأي اإجراء تاأديبي يف اجلامعة. 

 
قائمة العميد

قائمة العميد مكافاأة اأكادميية لالإ�سادة بالإجنازات الهامة للطالب اجلامعي، 
وي�سدرها عمداء الكليات املختلفة يف نهاية الف�سلني الدرا�سيني: اخلريف 
والربيع، ويو�سع يف ك�سف درجات الطالب ما يبني اأنه �سمن هذه القائمة 

للف�سل الذي ت�سدر فيه.
وللدخول يف قائمة العميد لبد اأن يحقق الطالب ال�رشوط التالية: 

1- احل�سول على معدل ف�سلي 3.50 كحد اأدنى.
2- األ يقل العبء الدرا�سي الف�سلي عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات 

اجلامعية.
3- األ يقل التقدير النهائي يف جميع املقررات التي اجتازها عن )ج( 

با�ستثناء املقررات التي تتم درا�ستها بنظام النجاح والر�سوب.
4- األ يكون الطالب قد و�سع حتت الإنذار الأكادميي خالل الف�سل الذي 

يو�سع فيه على قائمة العميد.
5- عدم التعر�س لأي اإجراء تاأديبي من قبل اجلامعة خالل الف�سلني 

ال�سابقني للف�سل الذي يو�سع فيه على قائمة العميد.

جوائز احلياة الطالبية

متنح اجلامعة جوائز خا�سة للطالب الذين يقدمون اإ�سهامات مميزة يف 
خمتلف نواحي احلياة اجلامعية واملنظمات الطالبية والتطوع والريا�سة 

واخلدمات املهنية. وتقدم خم�سة اأنواع من اجلوائز، �سواء للطالب اأو للطالبات: 
)1( جائزة القيادة الطالبية )2( جائزة الأندية واملنظمات الطالبية و )3( 
جائزة العمل التطوعي و)4( جائزة التوظيف الطالبي و)5( جائزة الطالب 

الريا�سي.
وميكن اأن ير�سح الطالب لينال اإحدى هذه اجلوائز اأحد اأع�ساء هيئة التدري�س 

اأو املوظفني اأو الطالب اأو يقوم الطالب برت�سيح نف�سه، طاملا حقق معايري 
و�رشوط اجلائزة، فاإذا رغب الطالب يف تر�سيح نف�سه لأي من هذه اجلوائز 

فينبغي عليه اإرفاق �سريته الذاتية التي تدعم طلب تر�سيحه. 

الشروط العامة
يجب على املر�سح لنيل اي من اجلوائز الطالبية ا�ستيفاء ال�رشوط التالية:

1. اأن يكون منتظما يف اإحدى ف�سلي العام الأكادميي للجائزة )اخلريف اأو 
الربيع(. 

2. اأن يكون حا�سال على معدل تراكمي عام 4.00/2.5 على الأقل خالل 
الف�سلني ال�سابقني للرت�سيح.

3. األ يكون قد تعر�س ملخالفة تاأديبية )ف�سل اأو اإنذار( خالل الف�سلني 
ال�سابقني للرت�سيح.

4. األ يكون الطالب قد ح�سل على نف�س اجلائزة يف ال�سنوات ال�سابقة.

أنواع اجلوائز

1. جائزة القيادة الطالبية
متنح اجلائزة لطالب وطالبة اأظهرا قدرات قيادية متميزة يف احلياة الطالبية 

اجلامعية. 

شروط التقدمي
على جميع املتقدمني لهذه اجلائزة اإكمال ٦٠ �ساعة معتمدة على الأقل.

معايير االختيار
تعتمد اللجنة يف تقييمها للرت�سيحات املقدمة لهذه اجلائزة على املعايري 

التالية: 
• اأن يكون قد ت�سلم موقعًا قياديًا اأو اأكرث. 

• اأن يكون له دور وا�سح يف زيادة اإ�سهامات الطالب يف احلياة اجلامعية.
• اأن يكون مثاًل يحتذي به الطالب يف القيادة الطالبية. 

• اأن يكون قد اأظهر قدرات وا�سحة يف حل امل�سكالت ومعاجلة الختالفات 
بطريقة بناءة ومبتكرة. 

2. جائزة األندية واملنظمات الطالبية
متنح اجلائزة لطالب وطالبة من اأع�ساء املنظمات الطالبية املعتمدة من 

قبل اإدارة الأن�سطة الطالبية )اأندية طالبية، املجل�س التمثيلي الطالبي، اأو اأية 
جمموعات طالبية اأخرى( ممن كانت لهم اإ�سهامات وا�سحة يف حتقيق اأهداف 

املنظمة الطالبية التي ينتمون اإليها، وخلق فر�س تدعم ا�ستمرارية املنظمة.

شروط التقدمي
على جميع املتقدمني لهذه اجلائزة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية: 

• اأن يكون م�سجاًل كع�سو يف واحدة اأو اأكرث من املنظمات الطالبية يف 
اجلامعة خالل فرتة التقدمي على اجلائزة.

• اأكمل 30 �ساعة معتمدة على الأقل. 

معايير االختيار
تعتمد اللجنة يف تقييمها للرت�سيحات املقدمة لهذه اجلائزة على املعايري 

التالية: 
• اأظهر املر�سح دورا وا�سحا يف حتقيق اأهداف املنظمة الطالبية. 
• اأظهر دورا وا�سحا يف حتقيق دعم ا�ستمرارية املنظمة الطالبية. 

• �ساهم يف خلق ثقافة العمل اجلماعي داخل املنظمة الطالبية. 

3. جائزة العمل التطوعي 

متنح اجلائزة لطالب وطالبة ممن �ساهموا ب�سكل فاعل يف الأعمال التطوعية 
اجلامعية.

شروط التقدمي
على جميع املتقدمني لهذه اجلائزة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية: 

• اأن يكون م�سجال يف مركز التطوع واخلدمة املجتمعية بجامعة قطر.
• �سارك فيما ل يقل عن 50 �ساعة عمل تطوعية عن طريق مركز التطوع 

واخلدمة املجتمعية.
• اكمل 30 �ساعة معتمدة على القل.

معايير االختيار
تعتمد اللجنة يف تقييمها للرت�سيحات املقدمة لهذه اجلائزة على املعايري 

التالية: 
• �ساهم يف تعزيز ثقافة العمل التطوعي. 

• اللتزام باأخالقيات العمل التطوعي.
• مدى تاأثري العمل التطوعي على بناء �سخ�سية املر�سح و�سقل مهاراته. 

4. جائزة التوظيف الطالبي
متنح اجلائزة لطالب وطالبة عمال �سمن برنامج التوظيف الطالبي داخل 

اجلامعة. 

شروط التقدمي
على جميع املتقدمني لهذه اجلائزة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية: 

• اأن يقدم ر�سالة تو�سية من امل�رشف املبا�رش له.
• اأكمل 500 �ساعة عمل �سمن برنامج التوظيف الطالبي.

معايير االختيار
تعتمد اللجنة يف تقييمها للرت�سيحات املقدمة لهذه اجلائزة على املعايري 

التالية: 
• طرح املر�سح فكرة ومت تطبيقها لتح�سني بيئة اأو اأداء العمل. 

• خدمة العمالء 
• جودة العمل

5. جائزة الطالب الرياضي
متنح اجلائزة لطالب وطالبة ممن �ساهموا ب�سكل فاعل يف الأن�سطة الريا�سية 

اجلامعية. 

شروط التقدمي
على جميع املتقدمني لهذه اجلائزة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية: 

• اأن يكون املر�سح ممار�سا لن�ساط اأو اأكرث من الأن�سطة الريا�سية اجلامعية.
• اأن يكون قد اأكمل 30 �ساعة معتمدة على القل.

معايير االختيار
تعتمد اللجنة يف تقييمها للرت�سيحات املقدمة لهذه اجلائزة على املعايري 

التالية: 
• �ساهم يف تعزيز اهمية الن�سطة الريا�سية اجلامعية.

• حقق اإجنازات وا�سحة يف الأن�سطة الريا�سية اجلامعية. 
• اظهر التزاما وا�سحا بالأخالقيات الريا�سية يف التدريبات وامل�ساركات 

اجلامعية )داخليا وخارجيا(.



6667

الفصل 9

برنامج التميز
 

.)GCR( مبنى حما�رشات البنات GAD - 02 ،GAD - 01
102-103 – 104 مبنى الهند�سة بنني )ممر 6(.

الهاتف : 97444034990/4996/4995/4994/4993/4992+
quhonors@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/honors_program :املوقع

عن البرنامج
برنامج التميز هو جمتمع من العقول ال�ستثنائية، املحفزة واملبتكرة. وهو 

مبثابة و�سيلة لتح�سني امل�ستويات الفكرية ولإلهام الثقافة الأكادميية 
للجامعة. ي�سمل الربنامج جميع كليات وبرامج البكالوريو�س يف اجلامعة.

الرؤية
 يطمح برنامج التميز اىل اأن يكون منوذجًا للتميز وحمفزاً لتحقيقه يف جامعة 

قطر، واأن يكون بارزاً بنوعية براجمه الأكادميية ومبادراته التحفيزية التي 
يتم اإعداد الطالب من خاللها ليكونوا قادة امل�ستقبل.

الرسالة
يقدم برنامج التميز برامج اأكادميية ذات م�ستويات فكرية متقدمة. ويعمل 

الربنامج على حتقيق التميز يف التدري�س من خالل ا�ستخدام تقنيات تدري�سية 
تتميز باحلداثة وتتمحور حول الطالب، بالإ�سافة اىل املبادرات التعاونية مع 
املوؤ�س�سات املحلية والدولية ذات العالقة. كما يخرط الربنامج طالبه بفر�س 

جتريبية وتطبيقية من �ساأنها تطوير مهاراتهم املهنية.

أهداف برنامج التمييز
-  جعل برنامج التميز كخيار جذاب للطالب اأ�سحاب الدرجات العالية يف 

�سوق التعليم العايل التي حتتدم فيه املناف�سة يف قطر
-  ا�ستقطاب الطالب املوؤهلني لربنامج التميز

-  جذب اأع�ساء هيئة التدري�س القديرين الذين يقومون بدورهم بتهيئة بيئة 
فكرية ميلوؤها التحدي

-  احل�سول على املوارد الالزمة لإن�ساء بيئة اأكادميية ثرية واحلفاظ عليها 
كي ي�ستفيد منها الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س يف برنامج التميز

-  توفري مناهج متعددة التخ�س�سات ت�ستمل على اأن�سطة متقدمة تدفع الطالب 
اإىل توظيف قدراتهم الفكرية وا�ستخدامها

-  تطبيق خمرجات التعلم املحددة على الطالب واأنظمة تقييم برنامج التميز

مخرجات التعلم في برنامج التميز
-  تطوير وجهات النظر يف التخ�س�سات املتعددة حول الق�سايا املعا�رشة

-  تطوير قدرة الطالب على اإجراء اأبحاث عالية اجلودة اأو احل�سول على منح 
درا�سية يف تخ�س�ساتهم

-  اإظهار مهارات الطالب يف التوا�سل ال�سفوي والكتابي.
-  تطوير امل�ستوى املتقدم من التفكري النقدي ومهارات حل امل�سكالت

فوائد التميز األكادميي 

طلبة برنامج التميز الأكادميي يف جامعة قطر لديهم الفر�س الأكادميية 

الفصل 8

اإلرشاد األكاديمي 

الر�ساد الكادميي هو عملية تعاون م�ستمرة بني الطالب ومر�سديهم 
الأكادمييني من اأجل م�ساعدة الطلبة يف حتقيق اأهدافهم الأكادميية 

وال�سخ�سية واملهنية. 
ول تتم عملية ال�رشاكة هذه اإل بو�سل الطالب بكل ما تتيحه اجلامعة. كما 

تتطلب هذه ال�رشاكة اأي�سا م�ساعدة الطالب على فهم ما يتطلبه النجاح 
باجلامعة. ويعد املر�سد الأكادميي حلقة و�سل اأ�سا�سية بني الربنامج 

الأكادميي للطالب وامل�سادر الأخرى املتوفرة يف اجلامعة، حيث يقوم 
املر�سدون الأكادمييون مب�ساعدة الطالب يف التعرف على الفر�س املتاحة 
واإي�سال معلومات �سحيحة ودقيقة بال�سيا�سات والإجراءات التى يجب اأن 
يلتزم بها الطالب والربامج وامل�سادر والفر�س املهنية وذلك مل�ساعده يف 

اتخاذ قرارات مبنية على اأ�س�س �سحيحة عند حتديد اأهدافه التعليمية واملهنية. 

اإن خدمة الإر�ساد الأكادميي متوفرة جلميع الطلبة، وبالإ�سافة اإىل ذلك، 
يتم تخ�سي�س مر�سدين اأكادمييني للطلبة يف كلياتهم، وذلك مل�ساعدتهم يف 

التخطيط الأكادميي واختيار وت�سجيل املقررات الدرا�سية، حيث يوجد بكل 
كلية مكتب اإر�ساد اأكادميي.

بالرغم من اأن املر�سدين الأكادمييني يف جامعة قطر يقومون مب�ساعدة الطلبة 
على اتخاذ خيارات اأكادميية ناجحة، اإل اأن على الطالب حتمل امل�سوؤولية 

�سخ�سيا فيما يتعلق بالتخطيط الأكادميي وذلك لتحقيق متطلبات التخرج 
من التخ�س�س. وبناء عليه فاإنه يجب على الطلبة املبادرة بتطوير عالقتهم 

مبر�سديهم الأكادمييني من خالل التوا�سل معهم ب�سكل دائم، حيث اأن التوا�سل 
املنتظم مع املر�سد ميكن الطلبة من تطوير مهارات الت�سال واتخاذ القرارات 

وحل امل�سكالت، كما ي�ساعدهم اأي�سا يف امل�ساركة الفعالة يف احلياة اجلامعية 
التي ترثي خرباتهم التعليمية.
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• اأن ل يقل املعدل الرتاكمي بجامعة قطر عن 3.50 عند التخرج.
• اإكمال ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة من مقررات برنامج التميز.

• اكمال جميع مقررات برنامج التميز بتقدير جيد )C( كحد اأدنى.
• اأن ل يكون قد ح�سل على اإنذار اأكادميي، اأو تعر�س لإجراءات تاأديبية 

اأثناء درا�سته يف جامعة قطر.
2( بالن�سبة للطلبة الذين يكملون جميع متطلبات التميز مبعدل تراكمي اأقل 
من 3.5 لكنه ل يقل عن 3.3، ف�سوف يح�سلون على �سهادة اإمتام برنامج 

التميز )للطلبة الذين اأمتوا بنجاح جميع املقررات املطلوبة يف اخلطة الدرا�سة 
لربنامج التميز، ف�ستكون قائمة املقررات والتقديرات مطابقة ملا ورد ر�سميًا 

يف ال�سجالت الأكادميية الر�سمية للطالب(.

طي القيد واالنسحاب من برنامج التميز

�سيتم طي قيد الطالب يف برنامج التميز يف احلالت التالية:
1( تدين املعدل الرتاكمي اإىل اأقل من 3.3.

2( اأن تكت�سف اجلامعة اأن الطالب قد ارتكب اأو �سارك يف حادثة انتهاك 
النزاهة الأكادميية اأو اأي انتهاك اآخر

3( عدم ا�ستكمال اأي من مقررات التميز بنجاح خالل ف�سلني درا�سيني. 
يجب على الطلبة الراغبني يف الن�سحاب من الربنامج ملء " منوذج 

الن�سحاب" املطلوب وتقدميه اإىل مكتب برنامج التميز الأكادميي للتقييم.

إعادة االلتحاق ببرنامج التميز

ميكن لأي طالب مت طي قيده اأو ان�سحب من برنامج التميز تقدمي طلب لإعادة 
اللتحاق بالربنامج. ويجوز للطالب الذي مت طي قيده اأو ان�سحب من برنامج 
التميز تقدمي التما�س ر�سمي بخطاب لطلب اإعادة اللتحاق بالربنامج. ويجب 
تقدمي اخلطاب مطبوعا اإىل مدير برنامج التميز مع �رشح مالب�سات طي قيده 

اأو الن�سحاب واأ�سباب اإعادة اللتحاق. وبعد النظر يف الظروف والتاريخ 
الأكادميي للطالب، واملعدل الرتاكمي احلايل وتقدمه العلمي، يقرر مدير 

برنامج التميز بالت�ساور مع جمل�س برنامج التميز للنظر يف اإمكانية اإعادة 
التحاق الطالب اأم ل.

هيكل خطة دراسة برنامج التميز

من اأجل التخرج مع مرتبة ال�رشف، يجب على الطلبة اإكمال ما ل يقل عن 24 
�ساعة معتمدة من مقررات التميز الأكادميي. ويت�سمن التقدم املقبول: النتهاء 

من درا�سة 6 �ساعات متيز معتمدة على الأقل كل �سنة، مع معدل تراكمي 
اإجمايل 3.30. من اأجل الإبقاء على امتيازات الع�سوية يف برنامج التميز، 

يجب على الطلبة املحافظة على هذا امل�ستوى من التقدم.

املنهج الدراسي برنامج التميز

ا  تطرح مقررات برنامج التميز الأكادميي يف كل ف�سل درا�سي خ�سي�سً
لأع�ساء الربنامج. ويقوم اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين بتدري�س هذه 

املقررات. وعادة ما توؤكد مقررات التميز على الأ�ساليب الت�ساركية يف ال�سف، 
والدرا�سة املكثفة واملتعمقة للمو�سوع، وا�ستخدام مواد امل�سدر الرئي�سي، 

والتدري�س كفريق اأو جمموعة، ووجود مو�سوع متعدد التخ�س�سات، وعن�رش 
من عنا�رش الدرا�سة امل�ستقلة. وت�سمل مقررات برنامج التميز القراءة املكثفة، 

والكتابة، والبحث. وميكن لطلبة برنامج التميز فقط الت�سجيل يف مقررات 
التميز الأكادميي.

مقررات التميز األكادميي
الساعات 

املعتمدة

Freshman Seminar Course  )مقرر متيز اأكادميي  1( 3

مقرران املتطلبات العامة للجامعة من حقائب خمتلفة 
)مقرر متيز اأكادميي 2 ومقرر متيز اأكادميي 3( 6

3 مقررات متيز للتخ�س�س الرئي�سي )م�ستوى 400-300( 9

حلقة درا�سية للطلبة اخلريجني 498، ر�سالة التميز 499 
)م�رشوع الطلبة اخلريجني، حلقة درا�سية للطلبة اخلريجني 

..الخ(
6

مجموع الساعات املعتمدة للبرنامج** 24

تسلسل مقررات التميز األكادميي النموذجي )خريف 2013 ( *

* ميكن لطلبة التميز الأكادميي الذين ان�سموا للربنامج قبل عام 2013 اإما 
البقاء على ت�سل�سلهم القدمي يف برنامج التميز الأكادميي اأو متابعة الت�سل�سل 

اجلديد املدرج اأعاله.
** يرجى مالحظة اأن 24 �ساعة معتمدة ل�ستكمال برنامج التميز الأكادميي مت 

ت�سمينها يف ال�ساعات الإجمالية الالزمة للح�سول على درجة البكالوريو�س 
يف جامعة قطر.

نادي الطلبة املتميزين

هناك العديد من الفر�س للم�ساركة يف الأن�سطة الأكادميية والرتفيهية للطلبة 
املتميزين من خالل م�ساركتهم يف نادي الطلبة املتميزين. والنادي هو هيئة 

منتخبة من الطلبة تقوم باملهام التالية:
1. متثيل م�سالح الطلبة املتميزين، وتعزيز برنامج التميز الأكادميي داخل 

وخارج احلرم اجلامعي.
2. تخطيط وتنفيذ الفعاليات اخلا�سة، مبا يف ذلك الأن�سطة الأكادميية 

والالمنهجية التي تركز على الرثاء الأكادميي والتطوير املهني، والتنمية 
الجتماعية، وخدمة املجتمع.

3. اإ�رشاك الطلبة املتميزين مع الطلبة يف الأق�سام الأكادميية يف جميع 
اأنحاء احلرم اجلامعي ومع الربامج الأكادميية املختلفة يف املدينة 

التعليمية.

اإلرشاد األكادميي لطلبة التميز األكادميي

يتم تعيني مر�سد اأكادميي لكل طالب مبجرد القبول يف اجلامعة، ولكن طلبة 
ا على مر�سد اأكادميي خا�س بهم، والذي  التميز الأكادميي يح�سلون اأي�سً

�سيقدم لهم امل�سورة ب�ساأن المور املتعلقة مبواد برنامج التميز الأكادميي. 
وتقدمي امل�سورة الأكادميية املتميزة من خالل التوجيه واملتابعة. ويقوم 

مكتب اإر�ساد طلبة التميز الأكادميي باإر�سال تقاريره مبا�رشة اإىل مدير 
الربنامج والعمل عن كثب مع مركز الإر�ساد الأكادميي الرئي�سي يف اجلامعة.

معلومات االتصال

ملزيد من املعلومات حول برنامج التميز الأكادميي، يرجى زيارة موقع 
http://www.qu.edu.qa/honors_program :الربنامج

quhonors@qu.edu.qa  :او اإر�سال بريد اإلكرتوين اإىل

التالية املتاحة لهم:
• تقديرا وثناء عند التخرج، وعلى ك�سوف الدرجات مبا يو�سح م�ساركتهم 

الناجحة يف برنامج التميز الأكادميي العايل اجلودة.
ا لربنامج التميز يقوم على تدري�سها نخبة متميزة  • مقررات مبتكرة خ�سي�سً

من اخلرباء واع�ساء هيئة التدري�س.
• امل�ساركة والتوجيه املركز من اأع�ساء هيئة التدري�س.

• توفري عدد من منح التميز الدرا�سية اإذا ا�ستمر الطالب يف و�سع جيد كع�سو 
يف برنامج التميز على م�ستوى الكلية واملحافظة على معدل تراكمي ل يقل 

عن 3.5.
• فر�س لدعم طلبة برنامج التميز املتفوقني حل�سور املوؤمترات.

• جوائز �سنوية لطلبة برنامج التميز الأكادميي لأف�سل اأداء اأكادميي واأف�سل 
خدمات طالبية.

• فر�س ح�سور املوؤمترات والفعاليات التي ترعاها اجلهات الراعية يف قطاع 
ال�سناعة.

• الن�سمام املجاين اأو تخفي�س 25% لال�سرتاك يف اأندية اجلامعة  
 

متطلبات القبول ببرنامج التميز األكادميي

يجب على طلبة البكالوريو�س املقبولني حديًثا حتقيق ما يلي:
• اأن ل تقل ن�سبة الثانوية العامة عن 90 % اأو ما يعادلها

• اجتياز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح 
• خطابات التو�سية

• كتابة مقال 

ميكن لطلبة البكالوريو�س تقدمي طلب اللتحاق يف برنامج التميز اإذا متكنوا 
من حتقيق املتطلبات التالية:

• اإكمال 12-18 �ساعة معتمدة على الأقل اأو على و�سك اإكمالها يف مقررات 
البكالوريو�س مبعدل تراكمي ل يقل عن 3.3.

• اأن ل يكون لديهم �سجل اإنذارات اأكادميية اأو ب�سبب �سوء ال�سلوك اأو خمالفة 
تاأديبية.

• توفر خطابات التو�سية من املدر�سني احلاليني اأو ال�سابقني، اأو املر�سدين، 
اأو املر�سدين الأكادمييني.

• كتابة مقال
•  اجتياز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

االستمرار في برنامج التميز 

يجب على جميع طلبة البكالوريو�س املقبولني يف برنامج التميز حتقيق 
املتطلبات التالية من اأجل ال�ستمرار يف الدرا�سة يف الربنامج:

• اأن ل يقل املعدل الرتاكمي بجامعة قطر عن 3.30.
• اأن يكون هناك تقدم يف ا�ستكمال متطلبات درجة البكالوريو�س.

• عدم درا�سة اأكرث من ف�سلني درا�سيني متتاليني من دون الت�سجيل يف 
مقررات برنامج التميز.

• اأن ل يح�سل الطالب على خمالفات اأو اإنذارات تاأديبية ب�سبب �سوء ال�سلوك.

التخرج من البرنامج

1( يجب على طلبة البكالوريو�س ا�ستكمال املتطلبات التالية من اأجل التخرج 
من برنامج التميز:
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البرنامج التأسيسي

)A06 بنني – D05 مبنى الربنامج التاأ�سي�سي )بنات
هاتف )بنني(: 44035324 00974
هاتف )بنات(: 44035328 00974

foundation@qu.edu.qa:الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/foundation :املوقع

 
مديــر البرنامج التأسيسي

الدكتور حزام عبد اهلل العّوة
هاتف: 97444035300+  
فاك�س: 97444035301+ 

مقدمة

ا وحتديات فريدة من نوعها  يقدم الربنامج التاأ�سي�سي يف جامعة قطر فر�سً
للطلبة لي�سبحوا موؤهلني ب�سكل اأف�سل ويكت�سبوا الثقة الالزمة للدرا�سة يف 

املجالت الأكادميية الرئي�سية يف جامعة قطر. كما يدر�س الربنامج التاأ�سي�سي 
مقررات اللغة الإجنليزية لربنامج املتطلبات العامة و مادة ريا�سيات 

لطلبة البكالوريو�س يف كلية الآداب و العلوم. كما مينح جميع الطلبة الذين 
ي�سجلون يف مقررات الربنامج التاأ�سي�سي بجامعة قطر فر�سا لتطوير قدراتهم 

الأكادميية يف اإطار التح�سري للتحاقهم يف خمتلف كليات اجلامعة . 

الرؤية 

ي�سعى الربنامج التاأ�سي�سي لتحقيق مكانة دولية من خالل التعليم املبتكر 
واملجّود.

الرسالة

يعمل الربنامج التاأ�سي�سي على تطوير مهارات الطلبة يف اللغة الإجنليزية و 
الريا�سيات مل�ساعدتهم على النجاح اأثناء درا�سة التخ�س�سات الأكادميية يف 

جامعة قطر. ومن خالل املمار�سات التعليمية املبتكرة والقائمة على البحوث، 
يهدف الربنامج مل�ساعدة الطلبة على حتقيق اجلاهزية الأكادميية من خالل 

تعزيز الف�سول الفكري لديهم. يف الوقت الذي يقوم به الطلبة بتنمية جانبهم 
املعريف من خالل املهارات الدرا�سية والتفكري الناقد، فاإنهم يتعلمون ب�سكل 

م�ستقل وتعاوين من خالل ال�ستخدام الأمثل لتكنلوجيا املعلومات.  

حملة عامة

يتاألف الربنامج التاأ�سي�سي من ق�سمني اأكادمييني وحدة دعم اأكادميي و 
مركز اختبارات. اأما الأق�سام الأكادميية فهما ق�سم اللغة الإجنليزية وق�سم 

الريا�سيات و تتمثل وحدة الدعم الكادميي يف ق�سم �سوؤون الطلبة يف 
الربنامج التاأ�سي�سي و اأخرياً مركز اختبارات جامعة قطر. ويوفر الربنامج 
التاأ�سي�سي  مقررات درا�سية ت�سل لـ 25 �ساعة يف الأ�سبوع )21 �ساعة يف 
اللغة الإجنليزية، 4 �ساعات يف الريا�سيات( للطلبة امللتحقني بالربنامج 
التاأ�سي�سي. بالإ�سافة اإىل ذلك، يوفر ق�سمي اللغة الإجنليزية و الريا�سيات 

امل�سادر الالزمة عرب الإنرتنت مل�ساعدة الطلبة على ممار�سة مهاراتهم يف 
اللغة الإجنليزية و الريا�سيات ب�سكل م�ستقل خارج الغرفة ال�سفية.

يجب على جميع الطلبة اجلدد الراغبني يف اللتحاق بتخ�س�سات العلوم، 
و الهند�سة، وال�سيدلة، والطب، الت�سجيل يف مقررات الربنامج التاأ�سي�سي اأو 

تقدمي ما يثبت ح�سولهم على الدرجات املطلوبة يف اختبارات حتديد الكفاءة 
) ACT, SAT, TOEFL, IELTS(. ويجب على الطلبة اإنهاء جميع مقررات 

الربنامج التاأ�سي�سي املطلوبة �سمن الإطار الزمني املحدد يف لوائح اجلامعة. 
مقررات الربنامج التاأ�سي�سي لي�ست جزءا من خطط درا�سة البكالوريو�س، 

وبالتايل ل يتم احت�ساب الدرجات التي يح�سل عليها الطالب يف مواد 
الربنامج التاأ�سي�سي �سمن درجات �سهادة البكالوريو�س اأو الدرا�سات العليا. 

أهداف البرنامج التأسيسي

- الهدف الأول: اكت�ساب مهارات توا�سل كتابية و �سفهية يف اللغة الإجنليزية 
�سمن املعايري الأكادميية املطلوبة يف جامعة قطر.

- الهدف الثاين: اإظهار اإملام باملهارات و املعرفة يف الريا�سيات �سمن 
املعايري الأكادميية املطلوبة يف جامعة قطر.

- الهدف الثالث: تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة لتمكينهم من التعاطي مع 
الواجبات الأكادميية بنجاح.

- الهدف الرابع: بناء تعليم مركزه الطالب و بيئة اجتماعية حمفزة.  

اخملرجات التعليمية للبرنامج التأسيسي

1. تف�سري الن�سو�س الأكادميية
2. التعبري عن الأفكار واحلقائق كتابًة و ب�سكل فعال 

3. ا�ستخدام املهارات اللفظية للتوا�سل ب�سكل فعال
4. ا�ستخدام املهارات اجلربية حلل امل�سكالت الريا�سية

5. تف�سري املعلومات الكمية و الر�سوم البيانية
6. تطبيق املهارات الدرا�سية املطلوبة

7. اإظهار مهارات التفكري الناقد

قسم شؤون الطلبة في البرنامج التأسيسي

يوفر ق�سم �سوؤون الطلبة اأن�سطة ل صفية وخدمات دعم اأكادميية متنوعة 
لتعزيز كفاءة الطلبة يف مادتي اللغة الإجنليزية و الريا�سيات واإثراء حياتهم 

اجلامعية من خالل ما يلي:
• الدعم الأكادميي: تعمل مبادرات الدعم الأكادميي مثل ملتقى النجاح، و 

برنامج  التقوية يف مادة اللغة الإجنليزية، و فريق الدعم يف مادة الريا�سيات 
على تطوير مهارات الطلبة يف مادتي الريا�سيات واللغة الجنليزية. 

• الأن�سطة: من خالل املبادرات الالصفية مثل ملتقى التعلم املرح، وفريق 
الوعي الثقايف، و فريق الربنامج التاأ�سي�سي للتمثيل والدراما، و نادي ال�سعلة، 

يقوم ق�سم �سوؤون الطلبة بتنظيم خمتلف الفعاليات و امل�سابقات لتح�سني 
مهارات الطلبة يف مقررات الريا�سيات و اللغة الإجنليزية باأ�سلوب تفاعلي.

يقوم ق�سم �سوؤون الطلبة يف الربنامج التاأ�سي�سي بالتن�سيق والتوا�سل مع 
اجلهات املختلفة يف جامعة قطر مثل اخلدمات الطالبية، و الأن�سطة الطالبية، 

و �سوؤون الطالب، و مركز الإر�ساد الأكادميي، و مركز دعم تعلم الطالب، و 
مركز ذوي الحتياجات اخلا�سة.
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قسم اللغة اإلجنليزية في البرنامج التأسيسي

الهاتف: 97444035330+ 
fpde@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

رسالة قسم اللغة اإلجنليزية في البرنامج التأسيسي
يعمل ق�سم اللغة الإجنليزية يف الربنامج التاأ�سي�سي على تطوير مهارات 

الطلبة يف اللغة الإجنليزية مل�ساعدتهم على النجاح اأثناء درا�سة التخ�س�سات 
الأكادميية يف جامعة قطر. ومن خالل املمار�سات التعليمية املبتكرة 

والقائمة على البحوث، يهدف الربنامج مل�ساعدة الطلبة على حتقيق اجلاهزية 
الأكادميية من خالل تعزيز الف�سول الفكري لديهم. يف الوقت الذي يقوم به 

الطلبة بتنمية جانبهم املعريف من خالل املهارات الدرا�سية والتفكري الناقد، 
فاإنهم يتعلمون ب�سكل م�ستقل وتعاوين من خالل ال�ستخدام الأمثل لتكنلوجيا 

املعلومات.  

مقررات اللغة اإلجنليزية-املستوى التأسيسي 
تعمل مقررات اللغة الإجنليزية-امل�ستوى التاأ�سي�سي على تنمية مهارات الطلبة 
يف اللغة الإجنليزية يف القراءة و الكتابة و ال�ستماع و املحادثة. وقد مت دمج 

التكنولوجيا املالئمة لأن�سطة الربنامج بهدف امل�ساعدة يف تطوير املهارات 
اللغوية ودعم التعلم الذاتي. ويحظى برنامج اللغة الإجنليزية بالعتماد ملدة 

  .)CEA( خم�س �سنوات من قبل هيئة اعتماد برامج اللغة الإجنليزية

اخملرجات التعليمية ملقررات اللغة اإلجنليزية-املستوى التأسيسي
 تعمل مقررات اللغة الإجنليزية يف املرحلة التاأ�سي�سية على م�ساعدة الطلبة 

على تطوير املهارات الالزمة لتحقيق خمرجات التعلم التالية:
1. تف�سري الن�سو�س الأكادميية

2. التعبري كتابة عن الأفكار واحلقائق ب�سكل فعال 
3. ا�ستخدام املهارات اللفظية للتوا�سل ب�سكل فعال

4. تف�سري املعلومات امل�سموعة
5. اإظهار الكفاءة الالزمة لتف�سري وا�ستخدام اللغة

6. تطبيق مهارات التعلم امل�ستقل
7. ا�ستخدام اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت املنا�سبة للتعلم 

والتوا�سل
8. اإظهار مهارات التعاون

مدة ومحتوى  مقررات اللغة اإلجنليزية -املستوى التأسيسي
تنق�سم مقررات اللغة الإجنليزية يف الربنامج الـتاأ�سي�سي اإىل ثالث جمموعات 

و يف كل جمموعة م�ستوى ابتدائي و اآخر متو�سط. و املقررات هي: اللغة 
الإجنليزية الأ�سا�سية املتكاملة، ومقرر القراءة بالإجنليزية، و مقرر الكتابة 
بالإجنليزية. و ميكن ت�سنيف الطلبة يف م�ستويات خمتلفة يف كل جمموعة 
من املقررات بناء على درجة الطالب يف الأق�سام املختلفة لختبار حتديد 
امل�ستوى. وعند اإنهاء امل�ستوى املتو�سط لكل مقرر مبعدل C ( %70( على 

الأقل، يكون الطلبة قد اأكملوا مقررات اللغة الإجنليزية يف الربنامج التاأ�سي�سي.

حتديد املستوى: يتوفر املزيد من املعلومات حول حتديد امل�ستوى يف اللغة 
الإجنليزية و الختبارات املطلوبة يف الأ�سفل.

 استكمال متطلبات اللغة اإلجنليزية أو اإلعفاء من خالل اجتياز 
االختبارات

مت ت�سميم مقررات اللغة الإجنليزية التاأ�سي�سية بحيث ميكن اجتيازها  يف 

ف�سل درا�سي واحد اأو ف�سلني درا�سيني وذلك يعتمد على م�ستوى الطالب 
عند دخوله الربنامج. ينهي الطلبة متطلبات اللغة الإجنليزية يف الربنامج 

التاأ�سي�سي عند اإكمالهم كال امل�ستويني يف الربنامج. بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن 
اأن يتم اإعفاوؤهم من متطلبات اللغة الإجنليزية يف الربنامج التاأ�سي�سي عند 

حتقيقهم النتيجة املطلوبة يف اختبار  TOEFL iBT ، اأو IELTS. ويتعاون 
الربنامج مع موؤ�س�سات خمتلفة للتحقق من �سحة �سهادات المتحانات 

التي تقدم من خارج جامعة قطر للحفاظ على م�ستوى منا�سب من املهارة 
والكفاءة. ويحتفظ الربنامج التاأ�سي�سي باحلق يف التحقق من اأي �سهادة 

�سادرة من مراكز خارج دولة قطر.

قسم الرياضيات

الهاتف: 97444035500+ 
fmcqu@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

رسالة قسم الرياضيات في البرنامج التأسيسي
يوفر ق�سم الريا�سيات يف الربنامج التاأ�سي�سي بيئة تعليمية �ساملة والتي تعد 

الطالب ليكون ناجحا يف مواد الريا�سيات على م�ستوى الكلية و بالتايل يكون 
اختيار التخ�س�س و العمل معتمدا على الهتمامات و القدرات الفردية. و من 

خالل البيئة التي يرتكز فيها التعليم على الطالب، يقوم اأع�ساء هيئة التدري�س 
مب�ساعدة الطلبة على حتقيق الكفاءة يف التفكري املنطقي و حل امل�سكالت 

وغريها من املهارات الريا�سية الأ�سا�سية الالزمة للنجاح و حتقيق اأهدافهم 
الكادميية 

اخملرجات التعليمية ملقررات الرياضيات
ي�سعى ق�سم الريا�سيات يف الربنامج التاأ�سي�سي اإىل م�ساعدة الطلبة على تطوير 

مهاراتهم يف الريا�سيات لال�ستعداد للدرا�سة يف جامعة قطر. بعد ا�ستكمال 
املواد �سيكون الطالب قادرا على:          

1- تطبيق املهارات اجلربية حلل امل�ساكل الريا�سية
2- تف�سري املعلومات الكمية و الر�سوم البيانية

3-  تطبيق مهارات الدرا�سة املطلوبة
4- اظهار مهارات التفكري الناقد

حتديد املستوى: يتوفر املزيد من املعلومات عن حتديد امل�ستوى و 
الختبارات املطلوبة يف الأ�سفل.

 ELEMENTARY ALGEBRA )Math مدة و محتوى مقرر اجلبر االبتدائي
021(  )ساعات غير معتمدة( 

�سمم هذا املقرر للطلبة الذين يحتاجون مراجعة اجلرب البتدائي متهيدا 
للتحاقهم بالربامج الكادميية يف جامعة قطر. يقوم هذا املقرر بتزويد 

الطلبة باملهارات الأ�سا�سية حول العمليات احل�سابية من العداد احلقيقية، 
واملعادلت من الدرجة الثانية، والر�سوم البيانية ، و متعددة احلدود ، 

والعوامل ، والتعابري الك�رشية ، واجلذور. ي�ساهم هذا املقرر يف اإعدادالطلبة 
ملقرر مقدمة يف  التفا�سل والتكامل )Math P100 ) و هو مقرر بدون 

�ساعات معتمدة و ل  يح�سب  من متطلبات اخلطة الدرا�سية للطلبة يف مرحلة 
البكالوريو�س. يتم تقدمي املقرر بواقع 4 �ساعات يف الأ�سبوع )3 �ساعات يف 

قاعة املحا�رشة و�ساعة واحدة يف املعمل(.

ينهي الطلبة برنامج الريا�سيات التاأ�سي�سي عند ح�سولهم على 70% على 
.)Elementary Algebra( يف مقرر اجلرب البتدائي )C(الأقل

ورشة الكتابة ورشة القراءة
مقرر األساسيات 

املتكاملة
مقرر اللغة االجنليزية التأسيسي

APWS APRS APIC مكونات اختبار أكيوبليسر

147 63 269 اإلعفاء من مقررات املستوى االبتدائي

225 100 400 اإلعفاء من مقررات املستوى املتوسط

الدرجة املطلوبة لإلعفاء من مقرر مقدمة 
في  التفاضل والتكامل

)Pre-Calculus(

الدرجة املطلوبة لإلعفاء من مقرر اجلبر االبتدائي 
)Elementary Algebra(

اختبارات الرياضيات

24 21 ACT *

550 500 ** SAT القدمي

570 530 ** SAT اجلديد

 APL College level 95 يف   APL Elementary Algebra 82 يف *** اأكيوبلي�رش

تفاصيل حتديد املستوى واالعفاء من مقررات اللغة اإلجنليزية في البرنامج التأسيسي

ميكن اإجراء اختبارات حتديد امل�ستوى يف مركز اختبارات جامعة قطر.

تفاصيل اإلعفاء الكامل من مقرارات اللغة االجنليزية التأسيسية من خالل اختبارات اللغة اإلجنليزية الدولية

5.5 آيلتس

iBT 61
pBT 500* توفل

*�سيقوم مركز اختبارات جامعة قطر باعاداة اختبار اأي طالب يتقدم بنتائج اختبار توفل التحريري من اأجل احل�سول على اإعفاء 

مركز اختبارات جامعة قطر 
العنوان

)H12( كلية الطب )A06( مبنى التاأ�سي�سي – بنني
جامعة قطر

QUTC@qu.edu.qa :الربيد اللكرتوين
هاتف:  5522 4403 974 +

تفاصيل حتديد املستوى واالعفاء من مقررات الرياضيات التي يقدمها البرنامج التأسيسي

***درجة اجلرب البتدائي يف اختبار اأكيوبلي�رش اأقل من 82    SAT الريا�سات العامة ** *مكونات الريا�سيات فقط  
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الفصل 11

المتطلبات العامة

املتطلبات العامة عن�رش جوهري يف جميع الربامج الأكادميية التي تقدمها 
جامعة قطر، وهي لبنة مهمة لأي برنامج اأكادميي مبرحلة البكالوريو�س. وقد 

مت اإدراج املتطلبات العامة يف جميع الربامج الأكادميية على اأ�سا�س اأنه لن 
يكون كافيا للطلبة اأن يدر�سوا مقررات التخ�س�س الرئي�سي فقط.

اإن الهدف الرئي�سي من درا�سة املتطلبات العامة هو من اأجل تزويد جميع 
طلبة برامج البكالوريو�س بقاعدة معرفية وا�سعة يف املجالت املرتبطة 

بالتخ�س�سات املتعددة، بالإ�سافة اإىل تزويدهم باملهارات الأ�سا�سية 
وال�سمات الالزمة للنمو الفكري، والن�سج الأخالقي، وحتقيق الذات والتنمية 

الجتماعية الالزمة للعي�س بنجاح يف عامل يزداد عوملة وترابًطا.
ي�ستند مفهوم "املتطلبات العامة" على فكرة اأن اإتقان مهارات اأ�سا�سية 

معينة هو اأمر حا�سم يف عملية التعلم، بغ�س النظر عن اختيار الطلبة للم�سار 
الدرا�سي. وقد مت ت�سميم املتطلبات العامة لتوفري تعليم عام لطلبة برامج 

البكالوريو�س، وتزويدهم مبجموعة اأ�سا�سية من املهارات العامة واملعارف 
التي يحتاجها كل فرد اإما للتفوق يف احلياة املهنية، اأو لبناء حياة �سخ�سية 

ناجحة.

الرسالة

ترتكز ر�سالة برنامج املتطلبات العامة بجامعة قطر على اإعداد طلبٍة جامعيني 
اأكفياء متعددي املهارات والقدرات وموؤهلني ليكونوا اأفراًدا فاعلني يف 

املجتمع على ال�سعيد املحلي والعاملي. وذلك من خالل بيئة تعلم حمفزة 
وقائمة على البحث وال�ستق�ساء، وي�سعى الربنامج اإىل اإخراج جيٍل من 

املتعلمني ذوي التخ�س�سات املتنوعة التي تقدمها جامعة قطر، والقادرين 
على امل�ساهمة اإ�سهاًما اإيجابًيا يف املجتمع.

األهداف

يهدف برنامج املتطلبات العامة اإىل م�ساعدة الطالب على:
1. غر�س مفهوم التعاي�س الجتماعي بوئام من خالل اللتزام باأُُطر الثقافة 

العربية و�سماحة القيم الإ�سالمية.
2. بناء الوعي يف املعارف املختلفة وا�ستيعاب التغيريات املحلية والدولية 

والتفاعل معها.
3. تنمية مهارات الت�سال باللغتني العربية والجنليزية.

4. اكت�ساب اأ�سا�سيات البحث العلمي ومهارات تفكرٍي عالية.

مخرجات التعلم

يف نهاية برنامج املتطلبات العامة، �سيكون بو�سع الطلبة ما يلي:
1. احرتام وتقدير القيم والأخالق الإ�سالمية بطريقٍة تدعو اإىل الت�سامح وتقبل 

الآخرين.
2. الوعي بطبيعة وتاريخ املجتمع القطري جغرافًيا واجتماعًيا لرفع معنويات 

الوفاء والولء للوطن.
3. اإجادة اللغة العربية كتابًة وحتدًثا.

4. الت�سال بفاعلية مع الآخرين باللغة الجنليزية كتابًة وحتدًثا.

5. التفكري الناقد الإبداعي بطرق خمتلفة لتخاذ القرارات وحل امل�سكالت.
6. اإجادة ا�ستخدام مهارات واأ�سا�سيات البحث العلمي وطرق الو�سول اإىل 

املعلومات.
7. معرفة املبادئ العامة للعلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية ب�سكٍل يك�سف عن 

قيمتها الهامة يف احلياة.

الهيكل

تهدف مقررات املتطلبات العامة اإىل نقل املهارات واملعارف الأ�سا�سية، 
وال�سمات التي ورد ذكرها يف اأهداف املتطلبات العامة وخمرجات التعلم. 
برنامج املتطلبات العامة هو جمموعة من املقررات اجلامعية من خمتلف 

التخ�س�سات، مت تنظيمها وتوزيعها يف �سبع جمموعات: املجموعة 
الإجبارية امل�سرتكة جلميع الطلبة ) 12-15 �ساعة معتمدة(، جمموعة 

العلوم الجتماعية/ال�سلوكية )3 �ساعات معتمدة(، جمموعة العلوم الطبيعية 
والريا�سيات )3 �ساعات معتمدة(، جمموعة الإن�سانيات/الفنون اجلميلة ) 

3-6 �ساعات معتمدة(، جمموعة املعارف العامة ) 0-3 �ساعات معتمدة(، 
وجمموعة املهارات العامة )0-3 �ساعات معتمدة(، كذلك فاإن جمموعة 

الإن�سانيات/الفنون اجلميلة ت�سمل جمموعة فرعية هي تاريخ قطر واخلليج )3 
�ساعات معتمدة(.

يف بع�س اخلطط الدرا�سية، وبناء على التخ�س�س الرئي�سي، قد ي�سم الهيكل 
جمموعة بعنوان " املتطلبات العامة التكميلية للكلية"، وهذه عبارة عن ) 

0-12 �ساعة معتمدة( ت�سمل املقررات املختلفة املتعلقة بر�سالة واأهداف 
وخمرجات التعلم من برنامج املتطلبات العامة، فقد ت�سمل مقررات تتعلق 

بالعلوم الطبيعية والريا�سيات، والعلوم الجتماعية/ال�سلوكية، والإن�سانيات/
الفنون اجلميلة. واملقررات يف مثل هذه املجموعة ميكن احت�سابها كمقررات 

املتطلبات العامة، بالإ�سافة اإىل ذلك ميكن اإدراج مقررات اللغة الإجنليزية 
التي تركز على تطوير املهارات اللغوية يف هذه املجموعة.

تتطلب كل جمموعة من املجموعات ال�سبع عدد حمدد من ال�ساعات املعتمدة. 
ولبد للطلبة من حتقيق احلد الأدنى من ال�ساعات املعتمدة املخ�س�سة لكل 
جمموعة، يتم حتديد املتطلبات العامة لتغطية خمتلف التخ�س�سات مبا يف 

ذلك العلوم الجتماعية/ال�سلوكية، والإن�سانيات/الفنون اجلميلة، والعلوم 
الطبيعية، والريا�سيات.

القواعد العامة

• يطلب من جميع طلبة البكالوريو�س يف جامعة قطر اإكمال 33 �ساعة 
معتمدة من املتطلبات العامة قبل ح�سولهم على �سهادة البكالوريو�س. 

ويجب على كل طالب ا�ستكمال هذه املتطلبات من اأجل احل�سول على �سهادة 
البكالوريو�س يف جامعة قطر بغ�س النظر عن تخ�س�سه الرئي�سي.

• يتم توفري املتطلبات العامة طيلة مدة درا�سة الطالب اجلامعية، ويجب على 
الطالب اإكمال مقررات املتطلبات العامة حتى يتمكن من التخرج، اأما مقررات 

اللغة الإجنليزية التي تركز على تطوير املهارات اللغوية فينبغي اأن يتم 
اإكمالها بحلول الف�سل الدرا�سي الثاين من ال�سنة الثالثة.

• ل ميكن احت�ساب املقررات املقدمة يف التخ�س�س الرئي�سي اأو الفرعي 
للطالب �سمن املتطلبات العامة.

برنامج املتطلبات العامة
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يطلب من جميع طلبة البكالوريو�س يف جامعة قطر اإكمال 33 �ساعة معتمدة 
من املتطلبات العامة قبل ح�سولهم على �سهادة البكالوريو�س كما هو مبني 

اأدناه:

اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 12-15 ساعة معتمدة(
يرتاوح عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب اإكمالها لهذه املجموعة ما بني 
12 اإىل 15 �ساعة معتمدة، وذلك بناًء على خطة برنامج التخ�س�س اأو 

الكلية التي ينتمي اإليها الطالب. املقررات الدرا�سية التي يتوجب على الطلبة 
اإكمالها، تكون حمددًة بح�سب متطلبات التخ�س�س، وتتاألف هذه املتطلبات 

من جمموعة من املقررات الدرا�سية املتاحة يف قائمة مقررات املجموعة 
الإجبارية العامة:

• ARAB 100 لغة عربية 1
• ARAB 200 لغة عربية 2

• ARAB 107 اأ�سا�سيات اللغة العربية
• ARAB 109 مهارات لغوية

• ARAB 110 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه 
• ARAB 201 اأ�سا�سيات اللغة العربية م�ستوى متقدم

• ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
• ENGL 111 لغة اإجنليزية 2
• ENGL 150 كتابة املقال 1

• ENGL 151 ال�ستيعاب القرائي املتقدم
• ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
• ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

• DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/السلوكية )3 ساعات معتمدة(
ل يقل عدد ال�ساعات عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف جمموعة 

العلوم الجتماعية/ال�سلوكية مبا يف ذلك:
• ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي

• ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي
• EDUC 203 العالقات الأ�رشية

• EDUC 320 النمو الن�ساين
• HONS 102 حلقة نقا�س مرتبة ال�رشف لطالب ال�سنة الأويل )العلوم 

الجتماعية( 
• INTA 102 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية

• INTA 203 املراأة يف الإ�سالم
• INTA 206 العوملة

• MCOM 103 و�سائل الت�سال واملجتمع
• EPSY 205 علم النف�س الجتماعي

• SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع
• SOCI 121 مدخل اإىل الأنرثوبولوجيا

• SOCI 263 املجتمع البدوي
• SOCI 363 الدرا�سة العرقية

• SOCI 467 العوملة
• SOWO 101 مقدمة يف اخلدمة والرعاية الجتماعية 

• SOWO 361 املجتمع وحقوق الإن�سان
• PUBH 202 ال�سلوك ال�سحي واملجتمع

• SOWO 311 التنوع الجتماعي والثقايف 
• PSYC 206 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي

مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات )3 ساعات معتمدة( 
ل يقل عدد ال�ساعات عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف جمموعة 

العلوم الطبيعية والريا�سيات )3 �ساعات معتمدة( مبا يف ذلك:
• BIOL 101 علم الأحياء 1

• BIOL 110  البيولوجية الب�رشية 
• CHEM 101 الكيمياء العامة 1

• GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة
• MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

• MATH 103 اجلرب املتو�سط
• MATH 104 الهند�سة واملقايي�س الأولية

• MATH 105 الريا�سيات يف املجتمع
• PHYS 183 مقدمة يف الفيزياء العامة

مجموعة اإلنسانيات/الفنون اجلميلة ) 3-6 ساعات معتمدة(
عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لهذه املجموعة يرتاوح بني 3-6 �ساعات 

معتمدة وفقًا للربنامج. 
يجب على جميع الربامج اإكمال 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 

املجموعة الفرعية تاريخ قطر واخلليج.، وميكن اأن توؤخذ ال�ساعات املتبقية 
وعددها 3 �ساعات من املقررات املدرجة يف جمموعة الإن�سانيات/الفنون 

اجلميلة مبا يف ذلك: 
•  ARAB 221 ال�سعر العربي القدمي 1

•  ARAB 326 حتليل الن�س الدبي
•  ARAB 482 الأدب املعا�رش يف اخلليج

•  DAWA 117 الأخالق
•  DAWA 202 مدخل اإىل الفل�سفة العامة

•  DAWA 305 الفقه احلديث 
•  ENGL 155 مقدمة يف اللغة

•  ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1
•  ENGL 234 اللغة والنوع 

•  ENGL 209 اللغة واملجتمع
•  ENGL 213 اللغة والثقافة

•  ENGL 233 اللغة واحلا�سوب 
•  GEOG 110 اجلغرافيا العامة

•  GEOG 441 جغرافية قطر
•  HIST 103 مقدمة يف التاريخ

•  HIST 217 احل�سارة الإ�سالمية
•  HIST 334 اخلليج العربي يف الع�سور القدمية
•  HIST 416 تاريخ الفنون والعمارة الإ�سالمية 

•  HONS 101 حلقة نقا�س مرتبة ال�رشف لطالب ال�سنة الأويل )العلوم 
الإن�سانية(

•  ISLA 205 الأ�س�س الفكرية للح�سارة الإ�سالمية
•  PHIL 110 مقدمة يف الفل�سفة

تاريخ قطر واخلليج مجموعة فرعية ) 3 ساعات معتمدة(
تاريخ قطر واخلليج جمموعة فرعية هي جزء من جمموعة الإن�سانيات/

الفنون اجلميلة. ويجب على الطلبة اإكمال ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف 
املقررات املذكورة اأدناه:

•  HIST 121 تاريخ قطر
•  HIST 222 اخلليج يف الع�رش احلديث

•  HIST 421 اخلليج والعامل العربي
•  HIST 323 عالقات منطقة اخلليج وجنوب اآ�سيا يف التاريخ احلديث 

واملعا�رش 

مجموعة املعارف العامة ) 0-3 ساعات معتمدة(
عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة ملجموعة املعارف العامة هي 0-3 �ساعات 

معتمدة، وفقا للربنامج. وميكن اأن توؤخذ 3 �ساعات معتمدة من املقررات 
املدرجة يف جمموعة املعارف العامة، مبا يف ذلك:

•  ARAB 224 النرث العربي القدمي 
•  ARAB 261 البالغة العربية 

•  ARAB 262 علم العرو�س ومو�سيقا ال�سعر 
•  ARAB 271 لغة فار�سية 1

•  DAWA 113 فقه ال�سرية 
•  DAWA 203 اأ�سول الدعوة ومناهجها 

•  DAWA 206 املنظمات الدولية وحقوق الإن�سان
•  EDUC 310 ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي 

•  EPSY 201  مقدمة يف علم النف�س
•  INTA 308 القت�ساد ال�سيا�سي الدويل
•  INTA 405 النوع من املنظور الدويل 

•  INTA 415 تاريخ ال�رشق الأو�سط يف القرن الع�رشين
•  ISLA 101 العقيدة الإ�سالمية 

•  ISLA 102 علوم القراآن الكرمي 
•  ISLA 201 اأ�سول الفقه 

•  ISLA 209 الدرا�سات الإ�سالمية يف الفكر املعا�رش
•  LAWC 102 حقوق الإن�سان

•  LAWC 339 القانون الدويل العام
•  PSYC 201 مدخل اىل علم النف�س

•  SOCI 200 التنمية امل�ستدامة
•  SPSC 101 الألعاب التقليدية واحلديثة 

•  SPSC 201 اللعاب اجلماعية 1 - نظري وعملي 

مجموعة املهارات العامة ) 0-3 ساعات معتمدة(
عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة ملجموعة املهارات العامة ) 0-3 �ساعات 

معتمدة( وفقا للربنامج، وميكن اأن توؤخذ 3 �ساعات معتمدة من املقررات 
املدرجة يف جمموعة املهارات العامة، مبا يف ذلك:

• ACCT 110 املحا�سبة املالية
• DAWA 114 مهارات دعوية ُمعا�رشة 

• DAWA 204 مناهج البحث العلمي
• DAWA 205 مدار�س الفكر الإ�سالمي

• DAWA 302 اأديان العامل )درا�سات مقارنة( 
• EDUC 200 الرتبية وم�سكالت املجتمع 

• EDUC 201 مناهج البحث العلمي
• ENGL 150 كتابة املقال 1

• ENGL 151 ال�ستيعاب القرائي املتقدم 
• FREN 101 لغة فرن�سية 1

•  HONS 100مقرر ال�سنة الأوىل للتميز
• INTA 100 حلقة بحث لل�سنة الأوىل 

• INTA 101 نظريات �سيا�سية واجتماعية 
• INTA 103 مقدمة يف العالقات الدولية

• INTA 200 نظريات وممار�سة الدبلوما�سية 

• INTA 301 الفكر ال�سيا�سي يف ال�سالم
• ISLA 202 املنطق ومناهج البحث

• LAWC 101 املدخل اإىل القانون
• MAGT 101 مبادئ الإدارة

• STAT 101 الإح�ساء 1

املتطلبات العامة التكميلية للكلية ) 0-12 ساعة معتمدة(
عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لهذه املجموعة ترتاوح بني 0-12 �ساعة 

معتمدة، وفقا للربنامج، وميكن اأخذ العدد املطلوب من ال�ساعات املعتمدة من 
قائمة مقررات حمددة لكل برنامج اأو كلية. علمًا باأن املقررات التي يتوجب 

على الطالب ا�ستكمالها يتم حتديدها يف متطلبات احل�سول على الدرجة لكل 
برنامج.



79 

الفصل 12

الكليات، واألقسام األكاديمية، والدرجات 
العلمية

 

كلية اآلداب والعلوم

كلية الآداب والعلوم 
 B111 ق�سم البنني، ممر 2، مكتب العميد

الهاتف: 4403-4500 )+974( 
cas@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

/http://www.qu.edu.qa/artssciences :املوقع

العميد
را�سد الكواري

العميد املساعد لشؤون البحوث والدراسات العليا 
 ابراهيم حممد عبداهلل عي�سى الكعبي

العميد املساعد للشؤون األكادميية
  احمد ابراهيم اأبو�سوك

العميد املساعد لشؤون الطالب
 منرية عبداهلل را�سد ال�سبيعي

معلومات عن الكلية 
تطمح كلية الآداب والعلوم اإىل توفري اأ�س�س لعملية التعليم املتقدم، والبحوث 

الأكادميية عالية اجلودة، والربامج التعليمية التي ت�سهم يف تطوير وتقدم 
الفكر الب�رشي، والقيم والحتياجات املجتمعية املتغرية للقرن 21. وتقدم 

كلية الآداب والعلوم جمموعة متنوعة من الربامج الأكادميية عالية اجلودة 
يف كل من الآداب والعلوم بهدف حتقيق ر�سالة اجلامعة يف جمال التعليم 

والبحث واخلدمة املجتمعية. وتكر�س الكلية جهودها لتعزيز ون�رش املعرفة من 
خالل البحث والتعليم عايل اجلودة، والتفكري النقدي والتعليم العاملي، وخدمة 

املجتمع. كما ترعى كلية الآداب والعلوم بيئة منفتحة وداعمة للتعلم بهدف 
جذب هيئة طالبية متنوعة واأع�ساء هيئة تدري�س ملتزمني بالتميز البحثي 

والمتياز يف التدري�س.

الدرجات العلمية
تقدم كلية الآداب والعلوم برامج درجة البكالوريو�س التالية: 

•   بكالوريو�س الآداب يف اللغة العربية 
•   بكالوريو�س الآداب يف الأدب الإجنليزي والل�سانيات 

•   بكالوريو�س الآداب يف التاريخ 
•   بكالوريو�س الآداب يف ال�سوؤون الدولية 

•   بكالوريو�س الآداب يف الإعالم 
•   بكالوريو�س الآداب يف ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية 

•   بكالوريو�س الآداب يف علم النف�س 
•   بكالوريو�س الآداب يف اخلدمة الجتماعية 

•   بكالوريو�س الآداب يف علم الجتماع 
•   بكالوريو�س العلوم يف العلوم البيولوجية 

•   بكالوريو�س العلوم يف الكيمياء 
•   بكالوريو�س العلوم يف العلوم البيئية 

•   بكالوريو�س العلوم يف الإح�ساء 
•   بكالوريو�س العلوم يف علوم الريا�سة

•   بكالوريو�س العلوم يف علوم الريا�سيات

توفر كلية الآداب والعلوم التخ�س�سات الفرعية التالية: 
•   تخ�س�س فرعي يف اللغة العربية 

•   تخ�س�س فرعي يف العلوم البيولوجية 
•   تخ�س�س فرعي يف الكيمياء 

•   تخ�س�س فرعي يف اجليولوجيا 
•   تخ�س�س فرعي يف اللغة الإجنليزية 

•   تخ�س�س فرعي يف الرتجمة 
•   تخ�س�س فرعي يف اللغة الفرن�سية 
•   تخ�س�س فرعي يف اللغة ال�سبانية

•   تخ�س�س فرعي يف اللغة الرتكية
•   تخ�س�س فرعي يف التاريخ 
•   تخ�س�س فرعي يف الفل�سفة 

•   تخ�س�س فرعي يف ال�سوؤون الدولية 
•   تخ�س�س فرعي يف ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية 

•   تخ�س�س فرعي يف العالم 
•   تخ�س�س فرعي يف الإح�ساء 

•   تخ�س�س فرعي يف علم الجتماع 
•   تخ�س�س فرعي يف علم النف�س

قسم اللغة العربية

مبنى البنات الرئي�سي - غرفة 112 
الهاتف: 4823 4820 4403 00974 الفاك�س: 44034821 00974

headdeparabic@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
/http://www.qu.edu.qa/artssciences/arabic :املوقع

رئيس القسم
حنان اأحمد الفيا�س

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 
�سالمة عبد اهلل ال�سويدي، ، اأحمد يو�سف، ، ر�سيد بوزيان، ، مبارك حنون ، مراد 

مربوك

أستاذ مشارك
فاطمة ال�سويدي، حبيب بوهرور، عبدال�سالم حامد، حممود اجلا�سم، مرمي 

النعيمي، حافيظ ا�سماعيلي، اإمتنان ال�سمادي، هيثم �رشحان، لوؤي خليل، 
عبدالقادر فيدوح، حمرو�س ال�سيد يو�سف حممد، عبداهلل علي عبداهلل الهتاري، 

عبداحلق بلعابد، حنان الفيا�س، اأحمد حلبي، عماد عبداللطيف، م�سطفى 
بوعناين
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أستاذ مساعد
هيا الدرهم، نورة فرج، هنادي من�سور، حممد م�سطفى �سليم، اأحمد حاجي 

�سفر، �سيتة علي العذبه، عادل فتحي، عمرو مدكور، ن�سيمة بو�سالح، منرية 
القنوين، حممود حممد نا�رش كحيل حممد املحجري

احملاضرون
ر�سوان املني�سي، اإبراهيم عامر، علي فتح اهلل، عبدالكرمي جرادات، �سائل 
�سديد، ي�رشي ال�ساوي، رامي اأبو �سهاب، يحيى املهدي، عائ�سة احلنزاب، 

متا�رش احلنزاب.

نبذة عن قسم اللغة العربية

يطمح ق�سم اللغة العربية لتحقيق التميز يف درا�سة اللغة العربية واآدابها 
بحيث ميكن جامعة قطر من احتالل مكانة بارزة بني اأق�سام اللغة العربية 
يف املنطقة وعلى ال�سعيد الدويل، وذلك كمح�سلة جلودة التدري�س العالية 

والبحوث، واملجتمع املحلي، وخدمات اجلامعة. ويهدف ق�سم اللغة العربية اىل 
تطبيق اأحدث التطورات يف العملية التعليمية الرتبوية مبا يوؤدي اإىل حتقيق 

العتماد الأكادميي يف جمالت التعليم والبحث، واكت�ساب املهارات اللغوية. 
كما يهدف اىل انتاج جيل جديد من اخلريجني املتعلمني، القادرين على اأن 
ي�سبحوا النخبة يف البالد يف جمال القيادة وال�سعي الفكري خلدمة لغتهم، 

وبلدهم، واأمتهم.

ويهدف الق�سم اإىل اإعداد خريجني يتمتعون بعقول منفتحة على الثقافات 
واحل�سارات الأخرى، م�سلحني با�سرتاتيجيات احلوار والتوا�سل مع الإن�سان 
والتكنولوجيا. وتتمحور ر�سالة ق�سم اللغة العربية حول اإعداد املتخ�س�سني 

يف علم الل�سانيات، والدرا�سات الأدبية ممن مت تزويدهم باملهارات التوا�سلية 
الكافية وتاأهيلهم لتطبيق معارفهم وخرباتهم يف جمال البحث وكذلك يف 

جمال العمل املهني الذي يتطلب ا�ستخدام اللغة العربية، واآدابها والأ�ساليب 
التعبريية. وبذلك �سيكون الطلبة قادرين على ا�ستيعاب تراث الأمة ومنفتحني 

يف نف�س الوقت على نهج الآخرين ومدار�سهم الفكرية. كذلك، توؤكد ر�سالة 
ق�سم اللغة العربية على قيم املواطنة والهوية الوطنية وتطور مهارات التفكري 

النقدي، والتعلم الذاتي، والعمل اجلماعي عند الطلبة.

بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية

األهداف
يهدف برنامج اللغة العربية اىل م�ساعدة الطالب على:

•   تعزيز فعالية اأ�ساليب تدري�س اللغة العربية.
•    تطوير املهارات اللغوية والتوا�سلية والطاقات البداعية لدى الطالب.

•   تطوير املهارات النقدية والأدبية وتنميتها يف بيئة تقوم على التعلم الذاتي 
والتعاوين.

•   تنمية روح العتزاز باللغة العربية والأدب والرتاث العربي الإ�سالمي.
•    تنمية ثقافة احلوار والنفتاح على الخر وح�سارته.

مخرجات التعلم
من املتوقع اأن يكون خريجو تخ�س�س اللغة العربية قادرين على:

•   اإظهار كفاءة عالية يف ا�ستخدام اللغة العربية يف جمالت القراءة، 
والكتابة، والبحث العلمي.

•   توظيف اللغة العربية يف التعبري عن احتياجات املجتمع العربي 

والإ�سالمي.
•   ال�ستخدام الفعال مل�سادر الرتاث اللغوي والدبي من خالل اأن�سطة علمية 

متنوعة.
•   القدرة على التمييز بني ع�سور الدب العربي واجتاهاته الفنية املختلفة.

•   ا�ستيعاب املهاد التاريخي والنظري واملادي لعالقة الثقافة العربية 
بالثقافات الإن�سانية.

•   التمييز بني املدار�س الل�سانية ونظرياتها وتطبيقاتها.
•   تطبيق املهارات املعتمدة يف البحث والتحليل والنقد واملقارنة 

الفرص
�سوف يتمكن خريجو ق�سم اللغة العربية من تلبية احتياجات �سوق العمل 

واملجتمع القطري، وخ�سو�سا يف نطاق فر�س العمل التالية:
•  م�ساعد تدري�س يف اجلامعة.

•   التدري�س يف املجال الرتبوي.
•   العمل ك�سحفي يف جمال ال�سحافة.

•   العمل كمحرتف يف حمطات التلفزيون اأو الراديو.
•   العمل كمدقق للغة والنحو يف موؤ�س�سات الأخبار، والوزارات العامة، 

واملنظمات احلكومية الأخرى.
•   العمل يف مراكز الإبداع الأدبي.

•   اإدارة الأن�سطة الثقافية يف الأندية اأو اأي حقل يتطلب التفكري النقدي.
•   العمل يف جمال العالقات العامة وال�سلك الدبلوما�سي.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية، اجتياز اختبار قبول كتابي و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اللغة العربية

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
اللغة العربية، مبا يت�سمن ما ياأتي :

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.
•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية.
•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار التخ�س�س. 

•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي.
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات الختيارية احلرة.

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب )15 ساعة معتمدة(

•    ARAB 109 مهارات لغوية 

•   ARAB 110 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه 
•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية. 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات.

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

•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة.

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة.

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية)33 ساعة معتمدة(
•    ARAB 213 نحو 1 
•   ARAB 218 ال�رشف

•   ARAB 221 ال�سعر العربي القدمي 1
•   ARAB 224 النرث العربي القدمي

•   ARAB 261 البالغة العربية
•   ARAB 319 نحو 2

•   ARAB 331 النقد العربي القدمي
•   ARAB 351 مدخل اإىل علم الل�سانيات

•   ARAB 381 ال�سعر العربي احلديث واملعا�رش
•   ARAB 481 النقد الأدبي احلديث

•   ARAB 483 الأدب املقارن

مسار التخصص في اللغة )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار 

التخ�س�س كما هو مف�سل اأدناه. ويجب على الطلبة اجتياز 18 �ساعة معتمدة 
بنجاح من مقررات متطلبات التخ�س�س الرئي�سي قبل الت�سجيل يف مقررات 

م�سار التخ�س�س.

املقررات االجبارية ملسار التخصص في اللغة )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املقررات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س يف اللغة املذكورة اأدناه:
•    ARAB 273 لغة عربية

•    ARAB 375 علم الأ�سوات
•    ARAB 392 علم الرتاكيب 

•    ARAB 419 الل�سانيات املقارنة
•    ARAB 493 خربات متكاملة يف اللغة 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في اللغة 1  )6ساعات معتمدة(
•    ARAB 225 الأدب ال�سعبي القطري

•    ARAB 262 علم العرو�س و مو�سيقا ال�سعر
•    ARAB 352 فقه اللغة

•    ARAB 354 علم الدللة
•    ARAB 355 الل�سانيات التطبيقية

املقررات االختيارية ملسار التخصص في اللغة 2 )3 ساعات 
معتمدة(

•    ARAB 412 قراءات يف الرتاث اللغوي
•    ARAB 434 ال�ست�رشاق ونقده

•    ARAB 464 الل�سانيات الجتماعية
•    ARAB 491 ق�سايا يف الفكر العربي املعا�رش

مسار التخصص في األدب )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار 

التخ�س�س كما هو مف�سل اأدناه. ويجب على الطلبة اجتياز 18 �ساعة معتمدة 
بنجاح من مقررات متطلبات التخ�س�س الرئي�سي قبل الت�سجيل يف مقررات 

م�سار التخ�س�س.

املقررات االجبارية ملسار التخصص في األدب )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املقررات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س يف الدب مبا يت�سمن 6 �ساعات معتمدة من 
جمموعة متطلبات اأدب اللغة الفرعية 1 اأو 6 �ساعات معتمدة من جمموعة 

متطلبات اأدب اللغة الفرعية 2 كما هو مف�سل اأدناه:
•    ARAB 326 حتليل الن�س الدبي 

•    ARAB 391 البحث الأدبي: م�سادره ومناهجه
•    ARAB 492 خربات متكاملة يف الدب 

متطلبات أدب اللغة الفرعية 1 )6 ساعات معتمدة(
•    ARAB 271 لغة فار�سية 1
•    ARAB 372 لغة فار�سية 2

متطلبات أدب اللغة الفرعية 2 )6 ساعات معتمدة(
•    TURK 101 لغة تركية 1
•    TURK 201 لغة تركية 2

املقررات االختيارية ملسار التخصص في األدب 1 )6 ساعات 
معتمدة(

•    ARAB 223 ال�سعر العربي القدمي 2
•    ARAB 225 الأدب ال�سعبي القطري

•    ARAB 262 علم العرو�س ومو�سيقا ال�سعر
•    ARAB 382 ال�رشديات احلديثة

•    ARAB 482 الأدب املعا�رش يف اخلليج
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املقررات االختيارية ملسار التخصص في األدب 2 )3 ساعات 
معتمدة(

•    ARAB 327 قراءات حديثة يف الرتاث الأدبي
•    ARAB 434 ال�ست�رشاق و نقده

•    ARAB 484 علم الجتماع الأدبي
•    ARAB 491 ق�سايا يف الفكر العربي املعا�رش

متطلبات التخصص الفرعي )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز تخ�س�س فرعي متاح للقبول يف اجلامعة بخالف 

التخ�س�س الفرعي يف اللغة العربية. اإذا كان التخ�س�س الفرعي املختار يتطلب 
اأقل من 24 �ساعة معتمدة، فيجب على الطالب درا�سة مقررات اختيارية حرة 

اإ�سافية ل�ستكمال متطلبات 24 �ساعة معتمدة.

مقررات اختيارية حرة )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز 6 �ساعات معتمدة من املقررات من خارج تخ�س�س 

اللغة العربية.

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة اإجنليزية 1  ENGL 110

3خريف الثقافة الإ�سالمية DAWA 111

3 متطلب عام

3 مهارات لغوية  ARAB 109

3 ال�سعر العربي القدمي 1 ARAB 221

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة اإجنليزية 2  ENGL 111

ربيع
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه ARAB 110

3 نحو 1 ARAB 213

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 تخ�س�س فرعي 1

3خريف علم الرتاكيب  ARAB 392

3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف اللغة  ARAB

3 الأدب املقارن ARAB 483

3 تخ�س�س الفرعي 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف 
اللغة 1

 ARAB

3ربيع لغة عربية ARAB 273

3 علم الأ�سوات  ARAB 375

3 تخ�س�س فرعي 3

3 تخ�س�س فرعي 4

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الل�سانيات املقارنة ARAB 419

3خريف ال�سعر العربي احلديث واملعا�رش ARAB 381

3 تخ�س�س فرعي 5

3 تخ�س�س فرعي 6

3 مقرر اختياري حر  1

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 خربات متكاملة يف اللغة  ARAB 493

ربيع
3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف 

اللغة 2
ARAB

3 تخ�س�س فرعي 7

3 تخ�س�س فرعي 8

3 مقرر اختياري حر 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

3خريف متطلب عام

3 ال�رشف ARAB 218

3 النقد العربي القدمي ARAB 331

3 النرث العربي القدمي ARAB 224

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
3 البالغة العربية ARAB 261

3 نحو 2 ARAB 319

3 مدخل اإىل علم الل�سانيات ARAB 351

3 النقد الأدبي احلديث ARAB 481

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
اخلطة الدراسية 

برنامج بكالوريوس )اللغة العربية( في )مسار التخصص: 
اللغة( 

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة اإجنليزية 1  ENGL 110

3خريف الثقافة الإ�سالمية DAWA 111

3 متطلب عام

3 مهارات لغوية  ARAB 109

3 ال�سعر العربي القدمي 1  ARAB 221

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة اإجنليزية 2 ENGL 111

ربيع
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه   ARAB 110 

3 نحو 1 ARAB 213

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )اللغة العربية( في )مسار التخصص: 

األدب(

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 تخ�س�س فرعي 1

3خريف البالغة العربية ARAB 261

3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف 
الأدب 1

ARAB

3 الأدب املقارن ARAB 483

3 تخ�س�س الفرعي 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف 
الأدب 1

ARAB

3ربيع لغة فار�سية 1
لغة تركية 1

ARAB 372
OR TURK 201

3 حتليل الن�س الدبي   ARAB 326 

3 تخ�س�س فرعي 3

3 تخ�س�س فرعي 4

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

3خريف متطلب عام

3 ال�رشف ARAB 218

3 النقد العربي القدمي ARAB 331

3 النرث العربي القدمي ARAB 224

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
3 البحث الأدبي: م�سادره ومناهجه ARAB 391

3 نحو 2 ARAB 319

3 مدخل اإىل علم الل�سانيات ARAB 351

3 النقد الأدبي احلديث ARAB 481

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

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة فار�سية 
لغة تركية 2

ARAB 372
 OR TURK

201 خريف
3 ال�سعر العربي احلديث واملعا�رش ARAB 381

3 تخ�س�س فرعي 5

3 تخ�س�س فرعي 6

3 مقرر اختياري حر 1 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 خربات متكاملة يف الدب   ARAB 492

ربيع
3 مقرر اختياري مل�سار التخ�س�س يف 

الدب  2

3 تخ�س�س فرعي 7

3 تخ�س�س فرعي 8

3 مقرر اختياري حر 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

األهداف
يهدف تخ�س�س الأدب الإجنليزي والل�سانيات اإىل:

•  متكني الطالب من تطوير مهارات التوا�سل الفّعالة مع الآخرين.
•  م�ساعدة الطالب على اإدراك اأهمية تنوع اللغات والثقافات حول العامل.
•  تعريف الطالب بعلم اللغويات، وفروعه، وجمالت تطبيقه وكذلك مدى 

ارتباطه بالتخ�س�سات الأخرى.
•  تعريف الطالب مبختلف الأنواع الأدبية للغة الإجنليزية يف الأطر التاريخية 

والثقافية والفنية املختلفة.
•  تطوير مهارات التفكري النقدي لدي الطالب وتعزيز قدرتهم على اجلدل 

دفاعًا عن اآرائهم بال�ستناد اإىل املنطقة 

مخرجات التعلم
•  الرتكيز على مهارات القراءة، والتوا�سل والكتابة بو�سوح يف اللغة 

الإجنليزية.
•   تطبيق اأدوات التحليل اللغوي على اللغة الإجنليزية وغريها من اللغات.
•   فهم العالقة ومدى تاأثر اللغة والأدب يف اأطرها الجتماعية، والثقافية 

والنف�سية. 
•   حتليل الأنواع الأدبية الهامة يف ال�سياقات التاريخية، والجتماعية 

والفكرية. 
•   الرتكيز على اكت�ساب املعرفة النظرية يف ا�ستخدام الطرق العملية لدرا�سة 

الأدب واللغويات.

الفرص
هناك العديد من الفر�س اأمام خريجي تخ�س�س الأدب الإجنليزي وعلم 

الل�سانيات للعمل كمدر�سني ومرتجمني ويف جمال الإعالم. كما ميكنهم اأن 
يعملوا اأي�سا يف املوؤ�س�سات الإعالمية: ال�سحف، والإذاعة والتلفزيون. وكذلك 

يف املنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلا�س، ووكالت املعونة والتنمية 
الدولية، واخلدمات املجتمعية، واملنظمات الجتماعية، وموؤ�س�سات البحث. 

كما يوؤهلهم هذا التخ�س�س ملتابعة الدرا�سات العليا يف جمالت الأدب 
والل�سانيات والرتجمة. 

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية و ح�سول على درجة ل تقل عن 61 يفالتوفل عىل اإلنرتنت 

)iBT( اأو درجة 5.5 يف اختبار كفاءة اللغة الإجنليزية )IELTS(. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني احل�سول على درجة اأعلى من الن�سبة املئوية 
املحددة يف اختبار القبول واملقابلة ال�سخ�سية التي يجريها الق�سم اجتياز 

اختبار قبول كتابي و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
 http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الفرعي في اللغة العربية
يقدم التخ�س�س الفرعي يف اللغة العربية للطلبة امل�سجلني يف التخ�س�سات 
الرئي�سية الأخرى عدا تخ�س�س اللغة العربية. ويوفر التخ�س�س الفرعي يف 

اللغة العربية للطلبة قدًرا ل باأ�س به من اخلربة واملعرفة باللغة العربية 
واآدابها عرب مقررات اختيارية مميزة.

التخصص الفرعي في اللغة العربية )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة الراغبني يف الت�سجيل بالتخ�س�س الفرعي يف اللغة العربية 

اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي :
•    حد اأدنى 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي الجبارية 

يف اللغة العربية 
•    حد اأدنى 12 �ساعة معتمدة يف التخ�س�س الفرعي الختياري يف اللغة 

العربية

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مقررات متطلبات 

التخ�س�س الفرعي:
•    ARAB 213 نحو 1

•    ARAB 218 ال�رشف
•    ARAB 221 ال�سعر العربي القدمي 1

•    ARAB 261 البالغة العربية

متطلبات التخصص الفرعي االختيارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املجموعة 

الختيارية للتخ�س�س الفرعي يف لغة عربية 1، وما ل يقل عن 6 �ساعات 
معتمدة من املجموعة الختيارية للتخ�س�س الفرعي يف لغة عربية 2.

اجملموعة االختيارية للتخصص الفرعي في اللغة العربية 1 ) 6 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املجموعة 
الختيارية للتخ�س�س الفرعي يف اللغة العربية التالية :

•    ARAB 262 علم العرو�س ومو�سيقا ال�سعر
•    ARAB 319 نحو 2

•    ARAB 351 مدخل اإىل علم الل�سانيات
•    ARAB 352 فقه اللغة

•    ARAB 354 علم الدللة 

اجملموعة االختيارية للتخصص الفرعي في لغة عربية 2 ) 6 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات 
الختيارية للتخ�س�س الفرعي التالية:

•    ARAB 223 ال�سعر العربي القدمي 2
•    ARAB 331 النقد العربي القدمي

•    ARAB 381 ال�سعر العربي احلديث واملعا�رش
•    ARAB 481 النقد الأدبي احلديث

•    ARAB 482 الأدب املعا�رش يف اخلليج
•    ARAB 483 الأدب املقارن

التخصص فرعي في اللغة التركية
يقدم التخ�س�س الفرعي يف اللغة الرتكية للطلبة امل�سجلني يف التخ�س�سات 

الرئي�سة، ويوفر لهم قدًرا من اخلربة واملعرفة باللغة الرتكية واآدابها عرب 
مقررات اإجبارية واختيارية مميزة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على الطالب املقدمني للتخ�س�س الفرعي يف اللغة الرتكية تلبية 

متطلبات جامعة قطر للقبول يف التخ�س�س الفرعي بالإ�سافة اإىل اجتياز 
امتحان القبول )اختبار حتديد امل�ستوى(. ويتم القبول على اأ�سا�س تناف�سي 

وبناء على قرار اللجنة املخت�سة بالقبول على م�ستوى الربنامج/الكلية.

التخصص الفرعي في اللغة التركية )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة الراغبني يف الت�سجيل بالتخ�س�س الفرعي يف اللغة الرتكية 

اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة، موزعة كالآتي:
•    حد اأدنى 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي الجبارية 

يف اللغة الرتكية
•    حد اأدنى  6�ساعة معتمدة يف التخ�س�س الفرعي الختياري يف اللغة 

الرتكية

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18  �ساعة معتمدة من مقررات 

متطلبات التخ�س�س الفرعي:
•    TURK 101 تركي 1

•    TURK 111 جوانب من الثقافة الرتكية
•    TURK 201 تركي 2

•    TURK 211 مدخل اإىل الأدب الرتكي
•    TURK 302 القراءة والتحدث باللغة الرتكية

•    TURK 303 الكتابة باللغة الرتكية

متطلبات التخصص الفرعي االختيارية )6 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املجموعة 

الختيارية للتخ�س�س الفرعي. 
•    TURK 401 تركيا احلديثة: من الإمرباطورية اإىل الأمة

•    TURK 402 ال�ستماع واملحادثة باللغة الرتكية
•    TURK 403 اللغة الرتكية للمخت�سني

•    TURK 404 مو�سوعات يف الأدب والثقافة الرتكيني

قسم األدب اإلجنليزي واللسانيات

مبنى البنات الرئي�سي، غرفة 145- )ق�سم البنات(
الهاتف: 4905-4917 4403 )+974( 

 m.gammaz@qu.edu.qa :البريد اإللكتروني
http://www.qu.edu.qa/artssciences/english/index.php : املوقع

رئيس القسم
علي الدري�سي

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
هيفاء البوعينني، اأحمد العي�سى

أستاذ مشارك
دروي�س العمادي، علي الدري�سي

أستاذ مساعد 
انا�ستا�سيا رميوندو، اإميان م�سطفوي، ه�سام علي جواد، اإيريني ثيودوروبولو، 

جوليتا �ساد الو�س، كيم �ستريو�س، مارك اندرو �سكوت، مي�سيل اندرو جرو�سفالد 
ر�سوان اأحمد، �ستيفن �سارلز ماركفي، طارق خويله، توما�س رو�س جريفني 

مينى اإ�سماعيل، تري�ستان ماجور، فالدميري كوليكوف

محاضر
اإجالل اأحمد، �سام، جون هريليهي، �سام ميكينج�س

مساعد تدريس
عفراء ح�سن اخلليفي، فاطمة العبد اهلل، نورة الكعبي، عفراء مبارك القحطاين، 

زهيه املري

نبذة عن قسم األدب اإلجنليزي واللسانيات
يوفر ق�سم الأدب الإجنليزي والل�سانيات تعليًما عايل اجلودة يتمحور حول 

الطالب �سمن بيئة اإيجابية ت�سجع على التعلم والبحث، حيث يكت�سب الطالب 
معرفة وا�سعة بالأدب الإجنليزي وعلم الل�سانيات، وميكنهم فيما بعد اختيار 

تعميق معارفهم ومهاراتهم بالتخ�س�س يف اأحد هذين امل�سارين. يوؤهل 
هذا الربنامج اخلريجني ملواجهة حتديات حياتهم املهنية، ويعزز وعيهم 

وتقديرهم للقيم الإن�سانية والأدب، وثقافة ولغة الآخرين. 

بكالوريوس اآلداب في األدب اإلجنليزي و اللسانيات
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التخصص الرئيسي في اللغة اإلجنليزية
يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

اللغة الإجنليزية، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.

•    ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية.

•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار التخ�س�س ومقررات 
م�سار التخ�س�س الختيارية

•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي
•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة( 
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب )15 �ساعة معتمدة(

•    ARAB 100 لغة عربية 1
•    ARAB 200 لغة عربية 2

•    ENGL 150 كتابة املقال 1
•    ENGL 151 ال�ستيعاب القرائي املتقدم 

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية 

وال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية 

والريا�سيات

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )27 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•    ENGL 153 كتابة مقال 2

•    ENGL 155 مقدمة يف اللغة 
•    ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1

•    ENGL 157 مقدمة يف الل�سانيات
•    ENGL 158 مقدمة يف الأدب 2

•    ENGL 208 النقد الأدبي
•    ENGL 226 تاريخ اللغة الإجنليزية

•    ENGL 230 الكتابة املهنية
•    ENGL 499 م�رشوع تخرج)املهارات املتكاملة(

مسار التخصص في اللسانيات )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من املتطلبات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س و 15 �ساعة معتمدة كحد اأدنى من املقررات 
الختيارية مل�سار التخ�س�س.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في اللسانيات )9 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س.

•    ENGL 216 علم ال�سوات و الأ�سوات الكالمية
•    ENGL 301 علم النحو يف اللغة الإجنليزية

•    ENGL 303 علم اللغة الجتماعي 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في اللسانيات ) 15 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املقررات 
االختيارية ملسار التخصص يف الل�سانيات من جمموعات حمددة. يجب 

على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة يف كل من املجموعات التالية: اللغة يف 
خمتلف التخ�س�سات ، واللغة وعلم النف�س، واللغة واملعانى، واأ�ساليب البحث، 

وجمموعة موا�سيع الل�سانيات اخلا�سة.

مجموعة اللغة في مختلف التخصصات)3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 209 اللغة واملجتمع
•    ENGL 213 اللغة والثقافة

•    ENGL 233 اللغة و احلا�سوب 
•    ENGL 234 اللغة و النوع 

مجموعة اللغة وعلم النفس)3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 305 تعلم اللغة الأوىل
•    ENGL 307 علم اللغة النف�سي

•    ENGL 309 اكت�ساب اللغة الثانية 

مجموعة اللغة واملعاني )3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 319 علم الدللة 

•    ENGL 327 حتليل اخلطاب

مجموعة أساليب البحث )3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 401 علوم الكالم

•    ENGL 403 اأ�ساليب البحث امليداين 

مجموعة مواضيع اللسانيات اخلاصة )3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 423 ندوة يف علم اللغة 

•    ENGL 425 موا�سيع يف الل�سانيات
•    ENGL 448 درا�سة م�ستقلة

مسار التخصص في األدب )24 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س و 15 �ساعة معتمدة كحد اأدنى من املقررات 

الختيارية مل�سار التخ�س�س.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في األدب )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املتطلبات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س.
•    ENGL 220 الأدب الأمريكي

•    ENGL 302 الأدب املقارن
•    ENGL 304 �سك�سبري

املقررات االختيارية ملسار التخصص في األدب )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املقررات 

االختيارية ملسار التخصص يف الدب من جمموعات حمددة. يجب على 
الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف كل من املجموعات التالية: 

الفرتة الأدبية، والنوع الأدبي، وجمموعة موا�سيع الأدب اخلا�سة.

مجموعة الفترة األدبية )3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 306 اأدب القرون الو�سطى

•    ENGL 308 من ع�رش النه�سة اىل ال�سالح 
•    ENGL 314 من الع�رش الغ�سط�سي اإىل الرومان�سي 

•    ENGL 324 الدب الفكتوري
•    ENGL 393 اأدب القرن الع�رشين

مجموعة النوع األدبي )3 ساعات معتمدة(
•    ENGL 326 ال�سعر

•    ENGL 328 الدراما 
•    ENGL 330 الق�سة الق�سرية

•    ENGL 332 الرواية

جمموعة موا�سيع الأدب اخلا�سة )3 �ساعات معتمدة(
•    ENGL 400 الأدب الن�سوي 
•    ENGL 402 الن�س والفيلم 

•    ENGL 404 احلداثة
•    ENGL 406 ما بعد احلداثة

•    ENGL 408 اأدب ما بعد ال�ستعمار
•    ENGL 424 الدراما احلديثة

•    ENGL 426 اأدب الأطفال
•    ENGL 428 موا�سيع يف الأدب

•    ENGL 448 درا�سة م�ستقلة

متطلبات التخصص الفرعي )24 ساعة معتمدة (
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج اللغة الإجنليزية الت�سجيل يف اأي تخ�س�س 

فرعي داخل اجلامعة. اإذا قام الطلبة بالت�سجيل يف تخ�س�س فرعي �ساعاته 
املعتمدة اأقل من 24 �ساعة ، فيجب عليهم درا�سة مقررات اإ�سافية كمقررات 

اختيارية حرة ل�ستكمال متطلبات 24 �ساعة معتمدة.

املقررات االختيارية احلرة )إذا انطبق ( ) 12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املقررات 

الختيارية احلرة من خارج التخ�س�س الرئي�سي والفرعي للغة الإجنليزية

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 كتابة املقال 1  ENGL 150

خريف
3 ال�ستيعاب القرائي املتقدم  ENGL 151

3 مقدمة يف اللغة   ENGL 155

3 مدخل اإىل الأدب 1   ENGL 156

3 متطلب عام

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 كتابة املقال 2  ENGL 153

ربيع

3 مقدمة يف الل�سانيات  ENGL 157

3 مقدمة يف الأدب 2  ENGL 158

3  متطلب عام 

3  متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الكتابة املهنية  ENGL 230

خريف
3 النقد الأدبي   ENGL 208

3 علم ال�سوات و الأ�سوات الكالمية  ENGL 216

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 تاريخ اللغة الإجنليزية  ENGL 226

ربيع

3 مقرر من جمموعة اللغة يف خمتلف 
التخ�س�سات

3 متطلب عام 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

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

التخصص: اللسانيات(
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السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 علم النحو يف اللغة الإجنليزية ENGL 301

خريف

3 مقرر من جمموعة علم النف�س واللغة 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 1 

3  مقرر تخ�س�س فرعي 2 

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 ENGL 303  علم اللغة الجتماعي 

ربيع

3 مقرر من جمموعة اللغة واملعاين

3 مقرر تخ�س�س فرعي 3 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 4 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقرر من جمموعة اأ�ساليب البحث

خريف
3  مقرر تخ�س�س فرعي 5 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 6 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع تخرج )املهارات املتكاملة(   ENGL 499

ربيع

3 مقرر من جمموعة موا�سيع الل�سانيات 
اخلا�سة

3 مقرر تخ�س�س فرعي 7 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 8

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 كتابة املقال 1 ENGL 150

خريف
3 ال�ستيعاب القرائي املتقدم DAWA 151

3 مقدمة يف اللغة   ENGL 155

3 مدخل اإىل الأدب 1   ENGL 156

3 متطلب عام

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 كتابة املقال 2  ENGL 153

ربيع

3 مقدمة يف الل�سانيات  ENGL 157

3 مقدمة يف الأدب 2  ENGL 158

3  متطلب عام 

3  متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الكتابة املهنية  ENGL 230

3خريف النقد الأدبي   ENGL 208

3 متطلب عام 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 تاريخ اللغة الإجنليزية   ENGL 226

ربيع
3 الأدب الأمريكي   ENGL 220

3 مقرر تخ�س�س فرعي 1 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )االدب االجنليزي و اللسانيات( في 

)مسار التخصص: األدب(

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الأدب املقارن   ENGL 302

3خريف �سك�سبري  ENGL 304

3 مقرر تخ�س�س فرعي 2 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 3 

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقرر من جمموعة الفرتة الأدبية

ربيع
3 مقرر من جمموعة النوع الأدبي

3 مقرر تخ�س�س فرعي 4 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقرر من جمموعة موا�سيع الدب اخلا�سة

3خريف مقرر من اأي جمموعة من جمموعات 
املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س يف 

الأدب 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 5 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 6 

3 متطلب اختياري حر

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع تخرج )املهارات املتكاملة(   ENGL 499

ربيع
3 مقرر من اأي جمموعة من جمموعات 

املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س الأدب

3 مقرر تخ�س�س فرعي 7 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 8 

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي للغة اإلجنليزية
يقدم التخ�س�س الفرعي يف اللغة الإجنليزية جمموعة متنوعة من املقررات 

يف الكتابة والأدب وعلم الل�سانيات والتي متكن الطلبة من تطوير مهارات 
التوا�سل املتقدمة ومهارات التفكري النقدي وتقدير تنوع اللغات والثقافات.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على الطلبة ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة لإعالن التخ�س�س 

الفرعي من �سمنها من �سمنها ح�سول على درجة ل تقل عن 500 يف اختبار 
اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية TOEFL اأو درجة 5.5 يف اختبار كفاءة اللغة 

 .)IELTS( الإجنليزية
ويتم القبول بناءا على القدرة ال�ستيعابية للتخ�س�س.

التخصص الفرعي في اللغة اإلجنليزية )24 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز 24 �ساعة معتمدة للراغبني بدرا�سة التخ�س�س 

الفرعي يف اللغة الإجنليزية، مبا يف ذلك ما يلي:
•   15 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الفرعي 

•   9 �ساعات �ساعة معتمدة من مقررات التخ�س�س الفرعي الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي )15 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي املطلوبة:
•    ENGL 153 كتابة املقال 2
•    ENGL 155 مقدمة يف اللغة

•    ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1
•    ENGL 157 مقدمة يف الل�سانيات

•    ENGL 158 مقدمة يف الأدب 2

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية:
•    ENGL 209 اللغة واملجتمع
•    ENGL 213 اللغة والثقافة

•    ENGL 220 الأدب الأمريكي
•    ENGL 230 الكتابة املهنية

•    ENGL 234 اللغة والنوع 
•    ENGL 302 الأدب املقارن

•    ENGL 303 علم اللغة الجتماعي 
•  ENGL 305 تعلم الإجنليزية كلغة اأوىل 

•  ENGL 307 علم اللغة النف�سي
•   ENGL 309 اكت�ساب اللغة الثانية

•   ENGL 328 الدراما 
•   ENGL 330 الق�سة الق�سرية
•   ENGL 400 الأدب الن�سوي 
•   ENGL 402 الن�س والفيلم
•   ENGL 426 اأدب الأطفال

التخصص الفرعي في الترجمة
التخ�س�س الفرعي يف الرتجمة م�سمم لتطوير مهارات الرتجمة للطلبة 
الراغبني يف احل�سول على م�ستوى متقدم من الكفاءة يف الرتجمة من 

العربية/الإجنليزية. ويقدم هذا التخ�س�س الفرعي خربة عملية يف ترجمة 
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متوا�سل  على حتقيق التميز الأكادميي يف جمالت التدري�س والبحث العلمي، 
وكذلك خدمة املجتمع الأكادميي واجلمهور بوجه عام. ويقدم الق�سم حالًيا 

ا فرعًيا يف الفل�سفة. كذلك، يقدم ا  ا رئي�سًيا يف التاريخ، وتخ�س�سً تخ�س�سً
العديد من املقررات الختيارية يف التاريخ، واجلغرافيا، والفل�سفة. ودرجة 
البكالوريو�س التي مينحها ق�سم العلوم الإن�سانية بجامعة قطر هي درجة 

متميزة ت�ساهي الدرجات التي متنحها الربامج املماثلة يف اجلامعات 
الإقليمية.

اإن الهدف التعليمي الرئي�سي لهذا الق�سم هو توفري التعليم اجلامعي عايل 
اجلودة لطلبة مرحلة البكالوريو�س يف جامعة قطر. يتم تزويد طالبنا 

باملعارف القيمة، وكذلك بالعديد من املهارات اخلا�سة بالتفكري النقدي، 
ومهارات حل امل�ساكل، والتوا�سل، والعمل اجلماعي وهو ما ميكن طلبتنا من 
ال�ستعداد لعملهم يف امل�ستقبل يف القطاعات التعليمية وال�سناعية واملهنية.
 يعمل يف الق�سم نخبة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س من ذوي املوؤهالت 

واخلربات العاملية امللتزمون بتطوير تعليم التاريخ واجلغرافيا والتخطيط 
ا  العمراين، والفل�سفة من خالل التدري�س والبحث. وي�سارك اأع�ساء الق�سم اأي�سً

يف املبادرات وامل�ساريع البحثية، وذلك بهدف تو�سيع حدود املعرفة الن�سانية  
والعلمية التي من �ساأنها اأن تعود بالنفع على دولة قطر والب�رشية جمعاء. وقد 

مت ن�رش نتائج اأبحاثهم دولًيا من خالل طباعتها وتوزيعها، وكذلك من خالل 
املوؤمترات الدولية والإقليمية. عالوة على ذلك تلقت بع�س م�ساريع اأبحاث 

اأع�ساء هيئة التدري�س دعما من جهات مانحة حملية وتعليمية. 
يوا�سل ق�سم العلوم الإن�سانية تركيزه على خدمة املجتمع القطري مبختلف 

الطرق والأ�ساليب، مبا يف ذلك برامج التوعية املجتمعية، واأن�سطة التنمية 
املهنية، وال�رشاكات التعاونية مع خمتلف قطاعات املجتمع املحلي الوطنية 

والدولية.

بكالوريوس اآلداب في التاريخ

األهداف
•   ت�سجيع الطلبة على معرفة العالقات بني ال�سبب والنتيجة على مر الزمن 

وعرب احل�سارات با�ستخدام نهج ت�سل�سلي ومو�سوعي خمتلط.
•   تو�سيع قدرة الطلبة على فهم العالقة الزمنية الت�سل�سلية بني اجلغرافيا 

والتاريخ، مما يوؤدي لفهم الختالفات يف اأ�ساليب احلياة، والثقافات، واأمناط 
التفاعالت الجتماعية.

•   تعزيز معرفة الطلبة وفهم لنقاط التحول الكربى يف التاريخ.
•   حت�سني مهارات التوا�سل لدى الطلبة من خالل ت�سجيعهم على تف�سري، 

وحتليل، والدفاع، وتبني مواقف عرب الكتابة واخلطابة، ا�ستنادا اإىل درا�ستهم 
للتاريخ العاملي والإقليمي.

مخرجات التعلم
�سيتمكن خريجو  تخ�س�س التاريخ من حتقيق خمرجات التعلم التالية:

•   حتليل التطور واخل�سائ�س املختلفة للمجتمعات والثقافات العاملية يف 
الفرتات املختلفة من التاريخ.

•   فهم وا�ستيعاب اأثر التفاعل بني احل�سارات الكربى مع الرتكيز ب�سكل خا�س 
على التاريخ الإ�سالمي.

•   حتليل اأمناط ال�ستمرارية والتغيري يف الأحداث التاريخية عرب الفرتات 
الزمنية املختلفة.

•   مقارنة اأوجه الت�سابه والختالف يف الظواهر التاريخية
•   تف�سري احلقائق التاريخية للو�سول اإىل النتائج الهامة.

•   تطوير مهارات جمع املعلومات، وقدرات التفكري وال�ستنتاج من خالل 

الن�سو�س �سمن اأنواع خمتلفة من اللغة الإجنليزية اإىل العربية وبالعك�س. 
ويهدف التخ�س�س الفرعي اإىل تطوير وعي الطلبة بالتحديات الثقافية 

واللغوية املتعلقة بالرتجمة وكذلك اإعدادهم ملتابعة درجات علمية عليا يف 
هذا املجال.

متطلبات القبول في تخصص الترجمة الفرعي:
•   يجب على الطلبة احل�سول على درجة 500 يف ) TOEFL( اأو ما 

يعادلها.
•   اجتياز اختبار القبول بالق�سم.

التخصص الفرعي في الترجمة )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة الراغبني بدرا�سة التخ�س�س الفرعي يف الرتجمة اجتياز ما ل 

يقل عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•    اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املتطلبات الفرعية الجبارية
•   اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات الفرعية الختيارية

املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الترجمة )15 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املقررات 
الجبارية الفرعية املطلوبة:

•   TRAN 201 مبادئ وا�سرتاتيجيات الرتجمة
•   TRAN 202 مناذج نظرية وعملية للرتجمة

•   TRAN 301 الرتجمة الإعالمية 1
•   TRAN 302 الرتجمة املتخ�س�سة 1
•   TRAN 303 التوا�سل بني الثقافات

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية 
•   TRAN 310 قواعد اللغة العربية للمرتجمني

•   TRAN 311 قواعد اللغة الإجنليزية للمرتجمني
•   TRAN 312 املقارنة اللغوية بني العربية والإجنليزية

•   TRAN 313 حتليل اخلطاب للمرتجمني
•   TRAN 314 الرتجمة الإعالمية 2

•   TRAN 315 الرتجمة املتخ�س�سة 2
•   TRAN 401 البالغة اخلطابية للمرتجمني

التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية

يهدف التخ�س�س الفرعي يف اللغة الفرن�سية اإىل بناء وتطوير مهارات وكفاءات 
الطالب يف اللغة الفرن�سية، كما يهدف اإىل تعريفهم بالثقافة الفرن�سية وتنمية 
قدرتهم على ا�ستيعاب ثقافات ولغات اأخرى من اأجل اإعدادهم للعي�س والعمل 

يف عامل مرتابط ومنفتح. 

شروط القبول في التخصص الفرعي: 
يجب على الطالب املقدمني للتخ�س�س الفرعي يف اللغة الفرن�سية تلبية 

متطلبات جامعة قطر للقبول يف التخ�س�س الفرعي بالإ�سافة اإىل اجتياز 
امتحان القبولختبار حتديد امل�ستوى . ويعترب القبول يف التخ�س�س الفرعي 

تناف�سي و�سيكون بناء على تو�سية من قبل اللجنة املخت�سة بالقبول على 
م�ستوى الق�سم و/اأو الكلية.

التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية )24 ساعة معتمدة( 
يجب على الطالب اإكمال 24 �ساعة معتمدة من التخ�س�س الفرعي كما يلي: 

•   15 �ساعة معتمدة )مقررات اإجبارية(.
•   9 �ساعات معتمدة )مقررات اختيارية(.
املقررات اإلجبارية )15 ساعة معتمدة(: 

يجب على الطالب اإكمال ماليقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املقررات 
الجبارية التالية: 

•   FREN 100 اأ�سا�سيات اللغة الفرن�سية
•   FREN 110 اللغة الفرن�سية – امل�ستوى املتو�سط 1
•   FREN 111 اللغة الفرن�سية – امل�ستوى املتو�سط 2

•   FREN 200 اللغة والثقافة واملجتمع
•   FREN 210 اللغة الفرن�سية- الت�سال ال�سفوي  1

املقررات االختيارية )9 ساعات معتمدة(: 
يجب على الطالب اإكمال ماليقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية التالية: 
•   FREN 211 اللغة الفرن�سية – الت�سال ال�سفوي  2

•   FREN 221 اللغة الفرن�سية – الكتابة 1
•   FREN 222 اللغة الفرن�سية – الكتابة 2

•   FREN 310 اللغة الفرن�سية – ال�سوتيات
•   FREN 311 مقدمة يف الأدب الفرن�سي

•   FREN 321 اللغة الفرن�سية لالأعمال

التخصص الفرعي في اللغة اإلسبانية

يهدف التخ�س�س الفرعي يف اللغة الإ�سبانية اإىل بناء وتطوير مهارات 
وكفاءات الطالب يف اللغة الإ�سبانية، كما يهدف اإىل تعريفهم بالثقافة 
الإ�سبانية وتنمية قدرتهم على ا�ستيعاب ثقافات ولغات اأخرى من اأجل 

اإعدادهم للعي�س والعمل يف عامل مرتابط ومنفتح. 

شروط القبول في التخصص الفرعي: 
يجب على الطالب املقدمني للتخ�س�س الفرعي يف اللغة الإ�سبانية تلبية 

متطلبات جامعة قطر للقبول يف التخ�س�س الفرعي بالإ�سافة اإىل اجتياز 
امتحان القبول )اختبار حتديد امل�ستوى(. ويعترب القبول يف التخ�س�س الفرعي 

تناف�سي و�سيكون بناء على تو�سية من قبل اللجنة املخت�سة بالقبول على 
م�ستوى الق�سم و/اأو الكلية.

التخصص الفرعي في اللغة اإلسبانية )24 ساعة معتمدة( 
يجب على الطالب اإكمال 24 �ساعة معتمدة من التخ�س�س الفرعي كما يلي: 

•   15 �ساعة معتمدة )مقررات اإجبارية(.
•   9 �ساعات معتمدة )مقررات اختيارية(.

املقررات اإلجبارية )15 ساعة معتمدة(: 
يجب على الطالب اإكمال ماليقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املقررات 

الجبارية التالية: 
•   SPAN 100 اأ�سا�سيات اللغة الإ�سبانية

•   SPAN 110 اللغة الإ�سبانية – امل�ستوى املتو�سط 1
•   SPAN 111 اللغة الإ�سبانية – امل�ستوى املتو�سط 2

•   SPAN 200 اللغة والثقافة واملجتمع
•   SPAN 210 اللغة الإ�سبانية - الت�سال ال�سفوي  1

املقررات االختيارية )9 ساعات معتمدة(: 
يجب على الطالب اإكمال ماليقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية التالية: 
•   SPAN 211 اللغة الإ�سبانية – الت�سال ال�سفوي  2

•   SPAN 221 اللغة الإ�سبانية – الكتابة 1
•   SPAN 222 اللغة الإ�سبانية – الكتابة 2

•   SPAN 310 اللغة الإ�سبانية – ال�سوتيات
•   SPAN 311 مقدمة يف الأدب الإ�سباين

•   SPAN 321 اللغة الإ�سبانية لالأعمال

قسم العلوم اإلنسانية

املبنى الرئي�سي للبنات، غرف 142 و143 ) ق�سم البنات(
املبنى الرئي�سي للبنني، قاعة 120 )ق�سم البنني(

الهاتف: /4700/4705/4704 - 4403 )974+(
humanities.office@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/artssciences/humanities/history/index.php : املوقع

رئيس القسم
حممد خليفة الكواري  

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 
�سيف �ساهني املريخي، اإبراهيم حممد �سهداد، اأحمد ابو �سوك، نظام العبا�سي، 

خالد احمد حممد قطب،  حممد ماجد حممود، يو�سف بني يا�سني، نورا الكواري، 
يو�سف العبداهلل، نظام ال�سافعي

أستاذ مشارك
، ،ماهر اأبو من�سار، عبد القادر القحطاين، �سريين املن�ساوي، نا�رش عبد الرحمن 

فخرو، رمي امني م�سعل، حممد معني �سادق، طائف كمال الزهري، حممد 
عادل املناعي، نا�رش ابراهيم �سليمان ،عبداحلكيم عبداحلق، ادوارد مود ، 

عمرو عثمان، ح�سام عبد املعطي

أستاذ مساعد
خالد حمد اأبا الزمات ، فريد ال�سليم، ، مرمي ابراهيم ح�سن املال، حممد خليفة 

الكواري، بيرت بولك �سربجنر، احمد جالل ب�سيوين، يحيى حممد غالب، ع�سام 
عياد، ن�سال املومني، حممد بني �سالمة، رائد هياجنة، �سيد حممود مر�سي 

�سعيد

محاضر
حممد الزعارير، �سحر اجلبوري، غامن احلميدي

مساعد تدريس
عبد العزيز املناعي، عبداهلل حيدر،  حمد الغ�سيظ، مزنه املري، عال ابو راجوح، 

عبري املغربي.

نبذة عن قسم العلوم اإلنسانية
ُيعد  ق�سم العلوم الإن�سانية اأحد الأق�سام الرائدة يف املنطقة، لأنه يعمل بجهد 
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فح�س امل�سادر الأولية.

الفرص
يوفر الربنامج فر�س عمل للخريجيني يف الهيئات احلكومية مثل الوزارات 
واملكاتب الدبلوما�سية، ويف قطاع الإعالم والهيئات ، ويف املنظمات غري 
احلكومية اأي�سا مبا يف ذلك الفنادق ووكالت ال�سياحة ودور الن�رش. كذلك، 

هناك طلب كبري على خريجي هذا الق�سم للعمل يف املتاحف واملكتبات ومراكز 
البحث. كما تتوافر فر�س العمل يف جامعة قطر، وغريها من اجلامعات يف 

الدولة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
 http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات  التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في التاريخ
يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

التاريخ، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة

•    ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية

•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 
الختيارية

•    ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف م�سار التخ�س�س 
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف جمموعة متطلبات اللغة

•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي
•    ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

برنامج املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب )15 ساعة معتمدة(

•    ARAB 100 لغة عربية 1
•    ARAB 200 لغة عربية 2

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية والسلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية 

وال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(

مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. 
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية 

والريا�سيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2
•       UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )27 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الجبارية املطلوبة:
•    HIST 103 مقدمة يف التاريخ 

•    HIST 111 تاريخ العامل الإ�سالمي 1 ) 600 - 1187 (
•    HIST 121 تاريخ قطر

•    HIST 131 تاريخ العامل منذ 1300
•    HIST 204 علم التاأريخ

•    HIST 212 تاريخ العامل الإ�سالمي 2 ) 1187-1516 (
•    HIST 213 تاريخ العرب احلديث ) 1516 1919 (
•    HIST 370 التاريخ العربي احلديث منذ عام 1919

) Capstone ( م�رشوع التخرج HIST 407    •

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•    HIST 220 المرا�س الوبائية يف تاريخ العامل

•    HIST 334 اخلليج العربي يف الع�سور القدمية
•    HIST 336 املراأة يف ال�رشق الأدنى القدمي

•    HIST 380 بناء اأمريكا احلديثة
•    HIST 390 تاريخ ال�سني واليابان احلديث

•    INTA 302 �سيا�سات النفط 
•    HIST 427 الأقليات امل�سلمة يف العامل

•    HIST 436 تاريخ الفكر الأوروبي يف القرن 20
•    HIST 470 التاريخ احلديث لأمريكا الالتينية

•    HIST 345 ال�رشاع العربي ال�رشائيلي

مسار التخصص )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اختيار واحدة من م�سارات التخ�س�س الثالث: وهي م�سار 

التخ�س�س التاريخ الإ�سالمي، اأو م�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا احلديث ، 
اأو م�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث..

مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي، وما ل يقل عن 6 �ساعات 
معتمدة من املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي، وما 

ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من جمموعة املقررات الختيارية ال�سافية 
مل�سار التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي 1، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة 

من جمموعة املقررات الختيارية ال�سافية مل�سار التخ�س�س يف التاريخ 
الإ�سالمي 2.

متطلبات مسار التخصص في التاريخ اإلسالمي االجبارية )3 ساعات 
معتمدة(

•    HIST 217 احل�سارة الإ�سالمية

املقررات االختيارية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي )6 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات 
الختيارية مل�سار التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي :

•    HIST 314 التاريخ القت�سادي والجتماعي للعامل الإ�سالمي
•    HIST 318 تاريخ الأندل�س

•    HIST 319 تاريخ احلروب ال�سليبية )غزو الفرجنة(
•    HIST 320 تاريخ احلركات و املذاهب الإ�سالمية

•    HIST 415 تاريخ العلوم يف الإ�سالم
•    HIST 416 تاريخ الفنون والعمارة الإ�سالمية 
•    HIST 417 مو�سوعات يف التاريخ الإ�سالمي

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي 1 ) 
3 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث الجبارية اأو الختيارية.

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي 2 ) 
3 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف تاريخ اوروبا احلديث الجبارية اأو الختيارية.

مسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث ، وما ل يقل عن 6 
�ساعات معتمدة من املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج 

احلديث ، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من جمموعة املقررات الختيارية 
ال�سافية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث 1، وما ل يقل عن 3 

�ساعات معتمدة من جمموعة املقررات الختيارية ال�سافية مل�سار التخ�س�س 
تاريخ اخلليج احلديث 2.

متطلبات مسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث االجبارية )3 
ساعات معتمدة(

•    HIST 222 اخلليج يف الع�رش احلديث

املقررات االختيارية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث ) 6 

ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات 

الختيارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث :
•    HIST 322 اإيران ودول اجلوار

•    HIST 323 عالقات منطقة اخلليج و جنوب اآ�سيا يف التاريخ احلديث 
واملعا�رش 

•    HIST 324 التاريخ القت�سادي يف اخلليج
•    HIST 421 اخلليج والعامل العربي

•    HIST 425 مو�سوعات يف تاريخ اخلليج
•    SOCI 462 التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث 
1 )3 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي الجبارية اأو الختيارية.

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث 
2 )3 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف تاريخ اوروبا احلديث الجبارية اأو الختيارية.

مسار التخصص في تاريخ أوروبا )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات 

املقررات الجبارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا ، وما ل يقل عن 6 
�ساعات معتمدة من املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا، 

وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من جمموعة املقررات الختيارية ال�سافية 
مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا 1، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من 

جمموعة املقررات الختيارية ال�سافية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا 2.

متطلبات مسار التخصص في تاريخ أوروبا االجبارية )3 ساعات 
معتمدة(

•    HIST 231 اأوروبا والعامل منذ عام 1500 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا ) 6 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات 
الختيارية مل�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا :

•    HIST 331 اليونان وروما القدمية، 1200 قبل امليالد اإىل 500 م 
•    HIST 332 اأوروبا يف الع�سور الو�سطى ، 500 1400- م

•    HIST 333 ع�رش النه�سة وال�سالح ، 1400-1648
•    HIST 337 ع�رش ال�ستبداد والثورة من 1648 اإىل 1815

•    HIST 431 القومية ونتائجها من 1815-1914
•    HIST 432 اأوروبا بني احلربني العامليتني ، 1914-1945

•    INTA 433 اأوروبا، احلرب الباردة والعامل منذ 1945
•    HIST 434 مو�سوعات يف التاريخ الأوروبي

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا 1 ) 3 
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ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 

التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي الجبارية اأو الختيارية.

املقررات االختيارية االضافية ملسار التخصص في تاريخ أوروبا 2 )3 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث الجبارية اأو الختيارية.

مجموعة متطلبات اللغة )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف واحدة من 
جمموعات متطلبات اللغة الثالث اعتمادا على م�سار التخ�س�س املحدد. 
وجمموعات متطلبات اللغة الثالث هي: جمموعة متطلبات اللغة مل�سار 

التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي، جمموعة متطلبات اللغة مل�سار التخ�س�س 
يف تاريخ اخلليج احلديث، و جمموعة متطلبات اللغة مل�سار التخ�س�س يف 

تاريخ اأوروبا.

مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في التاريخ اإلسالمي )6 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من جمموعة اللغة 
الفار�سية اأو جمموعة اللغة الرتكية 

 
مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في تاريخ اخلليج احلديث )6 

ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من جمموعة اللغة 

الفار�سية اأو جمموعة اللغة الرتكية 

مجموعة متطلبات اللغة ملسار التخصص في تاريخ أوروبا )6 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من جمموعة اللغة 
الفرن�سية اأو جمموعة اللغة الإ�سبانية 

مجموعة اللغة الفارسية )6 ساعات معتمدة(
•    ARAB 271 لغة فار�سية 1
•    ARAB 372 لغة فار�سية 2

مجموعة اللغة التركية )6 ساعات معتمدة(
•    TURK 101 لغة تركية 1
•    TURK 201 لغة تركية 2

مجموعة اللغة الفرنسية )6 ساعات معتمدة(
•    FREN 101 لغة فرن�سية 1
•    FREN 201 لغة فرن�سية 2

مجموعة اللغة االسبانية )6 ساعات معتمدة(
•    SPAN 101 لغة ا�سبانية 1
•    SPAN 201 لغة اإ�سبانية 2

متطلبات التخصص الفرعي ) 24 ساعة معتمدة(

ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج التاريخ درا�سة اأي من مقررات التخ�س�س 
الفرعي املوجودة يف اجلامعة. واإذا كان التخ�س�س الفرعي الذي �سجل فيه 
الطلبة اأقل من 24 �ساعة معتمدة، يجب على الطلبة درا�سة مقررات اإ�سافية 
كمقررات اختيارية حرة ليتمكنوا من ا�ستكمال متطلبات 24 �ساعة معتمدة 

للتخ�س�س الفرعي.

مقررات اختيارية حرة ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من املقررات 

الختيارية احلرة خارج تخ�س�س التاريخ الرئي�سي.

التخصص الفرعي في التاريخ
يعترب التخ�س�س الفرعي يف التاريخ فر�سة ممتازة للطلبة الراغبني يف التعمق 

يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي، وذلك من خالل اكت�ساب منظور تاريخي يف 
جمال تخ�س�سهم. وعند اإ�سافة التخ�س�سات املتعددة اإىل الدرجة العلمية، 

يتيح هذا التخ�س�س الفرعي للطلبة معرفة املزيد عن التاريخ كعلم، مما يوفر 
لهم التدريب على ا�ستخدام الأدوات والأ�ساليب الأ�سا�سية يف درا�سة التاريخ. 
ومن خالل جمموعة وا�سعة من املناهج، �سوف يتعرف الطلبة على التاريخ 

احلديث والقدمي على حد �سواء، مبا ي�سوغ اخليارات وفقا لهتماماتهم 
اخلا�سة.

التخصص الفرعي في التاريخ ) 24 ساعة معتمدة(
على الطلبة الراغبني يف درا�سة تخ�س�س فرعي يف التاريخ اجتياز ما ل يقل 

عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الفرعي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي 

الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية )12 ساعة ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من متطلبات 

التخ�س�س الفرعي املطلوبة:
•    HIST 103 مقدمة يف التاريخ

•    HIST 111 تاريخ العامل الإ�سالمي 1 ) 600 - 1187 (
•    HIST 131 تاريخ العامل منذ 1300

•    HIST 213 تاريخ العرب احلديث ) 1516 - 1919 (

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية. وميكن اختيار هذه ال�ساعات املعتمدة من 
قائمة التخ�س�س الرئي�سي الختياري اأو اأي من م�سارات التخ�س�س )م�سار 

التخ�س�س يف التاريخ الإ�سالمي، م�سار التخ�س�س يف تاريخ اخلليج احلديث 
وم�سار التخ�س�س يف تاريخ اأوروبا( : 

وتت�سمن املقررات:
•    HIST 217 احل�سارة الإ�سالمية

•    HIST 222 اخلليج يف الع�رش احلديث
•    HIST 231 اأوروبا والعامل منذ عام 1500 

•    HIST 314 التاريخ القت�سادي والجتماعي للعامل الإ�سالمي
•    HIST 318 تاريخ الأندل�س

•    HIST 319 تاريخ احلروب ال�سليبية )غزو الفرجنة(

•    HIST 320 تاريخ احلركات و املذاهب الإ�سالمية
•    HIST 322 اإيران ودول اجلوار

•    HIST 323 عالقات اخلليج وجنوب اآ�سيا يف التاريخ احلديث 
واملعا�رش

•    HIST 324 التاريخ القت�سادي للخليج
•    HIST 331 اليونان وروما القدمية، 1200 قبل امليالد اإىل 500 م

•    HIST 332 اأوروبا يف الع�سور الو�سطى ، 1400-500 م
•    HIST 333 ع�رش النه�سة وال�سالح ، 1400-1648

•    HIST 334 اخلليج العربي يف الع�سور القدمية
•    HIST 336 املراأة يف ال�رشق الأدنى القدمي

•    HIST 337 ع�رش ال�ستبداد والثورة من 1648 اإىل 1815
•    HIST 380 بناء اأمريكا احلديثة

•    HIST 390 تاريخ ال�سني واليابان احلديث 
•    HIST 415 تاريخ العلوم يف الإ�سالم

•    HIST 416 تاريخ الفنون والعمارة الإ�سالمية 
•    HIST 417 مو�سوعات يف التاريخ الإ�سالمي

•    HIST 421 اخلليج والعامل العربي
•    HIST 425 مو�سوعات يف تاريخ اخلليج 

•    HIST 427 الأقليات امل�سلمة يف العامل
•    HIST 431 القومية ونتائجها من 1815-1914

•    HIST 432 اأوروبا بني احلربني العامليتني الثاين ، 1914-1945
•    INTA 433 اأوروبا، احلرب الباردة والعامل منذ 1945

•    HIST 434 مو�سوعات يف التاريخ الأوروبي
•    HIST 436 تاريخ الفكر الأوروبي يف القرن 20

•    HIST 470 التاريخ احلديث لأمريكا الالتينية
•    INTA 302 �سيا�سات النفط 

•    INTA 345 ال�رشاع العربي ال�رشائيلي
•    SOCI 462 التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )التاريخ(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام 1

3خريف متطلب عام 2

3 متطلب عام 3

3 متطلب عام 4

3 متطلب عام 5

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام 6

ربيع
3 متطلب عام 7

3 متطلب عام 8

3 متطلب عام 9

3 متطلب عام 10

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقدمة يف التاريخ  HIST 103

3خريف تاريخ العامل الإ�سالمي 1 ) 600 
) 1187-

HIST111

3 تاريخ قطر HIST 121

3 تاريخ العامل منذ 1300 HIST 131

3 لغة 1

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 علم التاأريخ HIST 204

ربيع
3 تاريخ العرب احلديث ) 1516 -1919 

)
HIST 213

3 متطلب عام 11

3 متطلب م�سار تخ�س�س اإجباري

3 اختياري حر 1

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

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 م�سار تخ�س�س اختياري 3

3خريف م�سار تخ�س�س اختياري 4

3 تخ�س�س رئي�سي اختياري 2

3 تخ�س�س فرعي 5

3 تخ�س�س فرعي 6

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3  )Capstone( م�رشوع التخرج   HIST 407

ربيع
3 اختياري حر 2

3 اختياري حر 3

3 تخ�س�س فرعي 7

3 تخ�س�س فرعي 8

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم الشؤون الدولية

كلية الآداب والعلوم،
 BCR B-121 -122 مبنى البنات

الهاتف: 4403-4930 )974+(
iap@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/artssciences/international_affairs :املوقع

رئيس القسم باإلنابة
اأحمد اإبراهيم

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 
اأحمد اإبراهيم ، العربي �ساديقي ، عدنان حممد هياجنة، يو�سف بوعندل

أستاذ مشارك:
فرحان �ساك، عبداجلليل ال�سويف 

أستاذ مساعد:
مظهر الزعبي، هتون الفا�سي ،عماد من�سور، ليلى �سالح، ابراهيم �سعيدي ، 
احمد بدران، م�ساري الرويح، ع�سمت زيدان، بكيل الزنداين، طارق بن ح�سن

محاضر
طيبة اإبراهيم، متا�رش املالك

مساعد تدريس
هند ال�سليطي، فاطمة علي، الرمي �سيف النعيمي، عائ�سة هادي الرا�سدي، اميان 
�سلطان املعا�سيد، مرمي حممد الكواري، نوف الدو�رشى، هيا النعيمي، عبداهلل 

العتيبي، حممد حيدان، هيا املري، حممد الن�ساري، حممد املري، فهد نهيان، 
عبداهلل هادي، دينا اأبو رمانى.

نبذة عن قسم الشؤون الدولية
يقدم ق�سم ال�سوؤون الدولية درجة علمية متعددة التخ�س�سات تركز على توليد 

املعرفة وفهم �سيا�سة، وتاريخ، واقت�ساد، وثقافات املجتمعات العاملية 
احلديثة. ومن خالل الرتكيز على الق�سايا الوطنية والإقليمية، والدولية، 

ت�سعى الدرجة العلمية يف ال�سوؤون الدولية اإىل اإعداد خريجيها للتفوق يف 
جمتمع عاملي مرتابط على نحو متزايد من خالل ت�سليحهم مبهارات التفكري 
النقدي امل�ستقل، ومهارات القيادة، والوعي العاملي، والت�سامح، وامل�سوؤولية 

الجتماعية. و�سوف يكون اخلريجون موؤهلني ملزيد من الدرا�سة واحلياة 
املهنية يف كل من القطاعني العام واخلا�س.

بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية

األهداف
ي�سعى تخ�س�س ال�سوؤون الدولية اإىل:

•    تزويد املجتمع القطري باخلريجني املوؤهلني تاأهيال عاليًا من اأجل دعم 
تطوير جمتمع قائم على املعرفة، وفقا لر�سالة جامعة قطر.

•    تزويد قادة امل�ستقبل باملعارف واملهارات البحثية املتقدمة لتلبية 

احتياجات املجتمع القطري يف جمالت ال�سيا�سة وال�سوؤون املحلية والدولية، 
واملوؤ�س�سات الدولية.

•    تزويد الطلبة باملهارات واملعرفة الالزمة لتقدير وفهم العامل وتراثه 
التعددي من حيث التاريخ، والثقافات، وال�سيا�سة، والأعراف، والقيم، 

والقت�ساد، والأديان.
•    تعزيز فهم حراك العوملة وتاأثريها على ال�سياقات العاملية واملحلية.

•    تزويد قطر بخريجني على درجة عالية من الكفاءة ممن يفهمون 
التحديات الوطنية والإقليمية والعاملية املعا�رشة التي تواجه جمتمع اليوم.

مخرجات التعلم
•    حتليل الق�سايا العاملية والنظم والجتاهات يف اإطار جمموعة 

متنوعة لوجهات النظر )ال�سيا�سية، والثقافية، والقت�سادية، واجلغرافية، 
والدبلوما�سية(.

•    ال�ستفادة من املعلومات اخلا�سة مبجالت/نظم حمددة من امل�سادر 
املنا�سبة.

•    �رشح اأهمية تاريخ و�سيا�سة وثقافات ووجهات النظر من املناطق 
املختلفة من العامل.

•    حتليل الدور ال�سيا�سي والقت�سادي والدبلوما�سي ال�سرتاتيجي لدولة 
قطر يف اخلليج واملنطقة.

•    تقييم الأثر ال�سيا�سي والقت�سادي للطاقة واملوارد الطبيعية على 
املجتمعات احلديثة وال�سوؤون الدولية.

•    تطبيق مهارات طرق البحث النوعية والكمية على الق�سايا املتعلقة 
بال�سوؤون الدولية.

•    اإي�سال النتائج ب�سكل وا�سح، ومقنع من الناحية التحليلية يف كل 
الأ�سكال ال�سفوية والكتابية.

الفرص
�سيكون اخلريجون جاهزين ملزيد من النجاح يف الدرا�سة واحلياة املهنية يف 
القطاعني العام واخلا�س، مبا يف ذلك ال�سوؤون اخلارجية واملنظمات الدولية، 

واحلكومة، وو�سائل الإعالم، واخلدمة املدنية وال�سحافة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة مبعدل تراكمي 2.3 يجب على الطلبة املحولني احل�سول 
على معدل تراكمي ل يقل عن 2.3.

التخصص الفرعي في الفلسفة

التخ�س�س الفرعي يف الفل�سفة ي�رشك الطلبة يف جمموعة من املوا�سيع 
الفل�سفية، وامل�ساكل، واملدار�س الفكرية، ودرا�سة ا�ستق�سائية لتطورها 

التاريخي، جنبا اإىل جنب مع التدريب املكثف على جمموعة من مهارات 
التفكري النقدي الهامة والتي تهدف مبجملها اإىل تعزيز جتربة تعلم الطلبة 

العام يف جامعة قطر.

التخصص الفرعي في الفلسفة ) 24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز 24 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال التخ�س�س 

الفرعي يف الفل�سفة، مبا يف ذلك:
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الفرعي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الفرعي 

الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي في الفلسفة االجبارية ) 18 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•    PHIL 100 املنطق والفكر النقدي

•    PHIL 110 مقدمة يف الفل�سفة
•    PHIL 200 مقدمة يف الأخالق
•    PHIL 210 الفل�سفة الإ�سالمية 

•    PHIL 300 املعرفة والواقع
•    PHIL 310 الفل�سفة واحلياة املعا�رشة

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية من بني اخليارات التالية:
•    PHIL 320 القيم ال�رشق اآ�سيوية

•    PHIL 330 فل�سفة التاريخ
•    PHIL 400 فل�سفة العلم 

•    PHIL 410 مو�سوعات خا�سة

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 تاريخ العامل الإ�سالمي 2 ) 1187-
) 1516

HIST 212

خريف
3 تخ�س�س رئي�سي اختياري 1

3 تخ�س�س فرعي 1

3 تخ�س�س فرعي 2

3 لغة 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 التاريخ العربي احلديث منذ عام 1919 HIST 370

ربيع
3 م�سار تخ�س�س اختياري 1

3 م�سار تخ�س�س اختياري 2

3 تخ�س�س فرعي 3

3 تخ�س�س فرعي 4

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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متطلبات احلصول على بكالوريوس اآلداب في الشؤون الدولية

التخصص الرئيسي في الشؤون الدولية

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
ال�سوؤون الدولية، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•    ما ل يقل عن 39 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف اأي تخ�س�س فرعي اأو م�سارات 

التخ�س�س 
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب الطلبة )15 �ساعة معتمدة(

•    ARAB 100 لغة عربية 1
•    ARAB 200 لغة عربية 2

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يعتمد حتقيق متطلبات جمموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات على م�سار 

التخ�س�س الذي يختاره الطلبة.
- يجب على الطلبة الذين يختارون م�سار التخ�س�س يف القت�ساد ال�سيا�سي 

.MATH 103 الدويل درا�سة مقرر
-  يجب على الطلبة الذين يختارون م�سار التخ�س�س غري م�سار التخ�س�س 
يف القت�ساد ال�سيا�سي الدويل درا�سة اأي من املقررات املذكورة يف برنامج 

املتطلبات العامة ملجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات.

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج ) 9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2
•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )39 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 39 �ساعة معتمدة يف مقررات 
املتطلبات العامة للتخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:

•    EDUC 201 مناهج البحث العلمي
•    INTA 100 حلقة بحث لل�سنة الأوىل 

•    INTA 101 نظريات �سيا�سية و اجتماعية 
•    INTA 102 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية
•    INTA 103 مقدمة يف العالقات الدولية

•    INTA 296 املنظمات الدولية
•    INTA 302 �سيا�سات النفط 
•    INTA 306 درا�سات اخلليج 

•    INTA 308 القت�ساد ال�سيا�سي الدويل
•    INTA 313 الثقافة وال�سيا�سة

•    INTA 411 م�رشوع التخرج
•    INTA 415 تاريخ ال�رشق الأو�سط يف القرن الع�رشين

•    LAWC 339 القانون الدويل العام

املقررات االختيارية للتخصص الرئيسي )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف املقررات 

الختيارية للتخ�س�س الرئي�سي
•    INTA 201 النظم ال�سيا�سية املقارنة

•    INTA 203 املراأة يف الإ�سالم
•    INTA 204 تاريخ ال�رشق الأو�سط 1
•    INTA 205 تاريخ ال�رشق الأو�سط 2

•    INTA 206 العوملة
•    INTA 209 الإ�سالم والغرب

•    INTA 300 ال�سيا�سة واملجتمع ال�سيني يف القرن احلادي والع�رشين
•    INTA 301 الفكر ال�سيا�سي يف ال�سالم 

•    INTA 305 عمل تدريبي
•    INTA 315 حوار ما بني املجتمعات واحل�سارات

•    INTA 345 ال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي
•    INTA 350 ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة

•    INTA 401 نظرية العالقات الدولية 
•    INTA 403 درا�سات اأمنية

•    INTA 404 النوع والقانون
•    INTA 405 النوع من املنظور الدويل

•    INTA 420 حل النزاعات وحقوق الإن�سان
•    INTA 440 �سيا�سات التنمية

•    INTA 450 اأخالقيات العالقات الدولية
•    INTA 461 مو�سوعات خا�سة

•    INTA 465 القيادة وامل�سوؤولية املدنية
•    INTA 470 درا�سات يف جمالت متخ�س�سة

•    SOCI 361 حقوق الإن�سان 
•    JAPN 101 لغة يابانية  1
•    JAPN 102 لغة يابانية 2

متطلبات اللغة الفرنسية 1 )6 ساعات معتمدة(
•    FREN 101 لغة فرن�سية 1
•    FREN 201 لغة فرن�سية 2

متطلبات اللغة اليابانية 1 )6 ساعات معتمدة(
•    JAPN 101 لغة يابانية  1
•    JAPN 102 لغة يابانية 2

متطلبات اللغة الكورية  1 )6 ساعات معتمدة(
•    KORN 101 لغة كورية 1
•    KORN 102 لغة كورية 2

مسار التخصص في األمن الدولي والدبلوماسية )24 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س ، وما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املتطلبات 

الختيارية مل�سار التخ�س�س.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في األمن الدولي 
والدبلوماسية )12 ساعة معتمدة(

•    INTA 200 نظريات وممار�سة الدبلوما�سية
•    INTA 350 ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة

•    INTA 403 درا�سات اأمنية
•    INTA 420 حل النزاعات وحقوق الإن�سان

املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في األمن الدولي 
والدبلوماسية )12 ساعة معتمدة(

ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س:
•    FREN 301 لغة فرن�سية 3

•    HIST 322 اإيران ودول اجلوار
•    HIST 323 عالقات اخلليج و جنوب اآ�سيا يف التاريخ احلديث 

واملعا�رش
•    INTA 345 ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي

•    INTA 404 النوع والقانون
•    INTA 433 اأوروبا، احلرب الباردة والعامل منذ 1945

•    INTA 450 اأخالقيات العالقات الدولية
•    INTA 470 درا�سات يف جمالت متخ�س�سة

•    LAWC 102 حقوق الإن�سان
•    SOCI 368 القانون واملجتمع

•    SOCI 361 حقوق الإن�سان 
•    SOCI 366 اللغة، والتوا�سل واملجتمع

مسار التخصص في االقتصاد السياسي الدولي )24 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س و 12 �ساعة معتمدة كحد اأدنى يف املتطلبات 

الختيارية مل�سار التخ�س�س. 

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في االقتصاد السياسي 
الدولي )12 ساعة معتمدة(

•    ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي 
•    ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي 

•    INTA 440 �سيا�سات التنمية
•    MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1

املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في االقتصاد السياسي 
الدولي )12 ساعة معتمدة(

ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س:
•    ECON 451 التنمية القت�سادية

•    ECON 453 القت�ساد الدويل
•    ECON 454 اقت�ساديات الطاقة

•    FINA 201 مبادئ التمويل
•    HIST 324 التاريخ القت�سادي للخليج

•    INTA 201 النظم ال�سيا�سية املقارنة
•    INTA 206 العوملة

•    INTA 405 النوع من املنظور الدويل
•    INTA 470 درا�سات يف جمالت متخ�س�سة

•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة
•    SOCI 463 العمل والطبقية يف املجتمعات البرتولية

مسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املتطلبات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س و 12 �ساعة معتمدة كحد اأدنى يف املتطلبات 
الختيارية مل�سار التخ�س�س. 

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث 
)12 ساعة معتمدة(

•    HIST 131 تاريخ العامل
•    INTA 203 املراأة يف الإ�سالم

•    SOCI 121 مدخل اإىل الأنرثوبولوجيا
•    SOCI 462 التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش

املتطلبات االختيارية ملسار التخصص في الثقافة واجملتمع والتراث 
)12 ساعة معتمدة(

ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س :
•    ARAB 483 الأدب املقارن

•     ARAB 482 الأدب املعا�رش يف اخلليج
•    ARAB 481 النقد الأدبي احلديث

•    ENGL 209 اللغة واملجتمع
•    ENGL 213 اللغة والثقافة

•    HIST 231 اأوروبا والعامل منذ عام 1500 م
•    HIST 334 اخلليج العربي يف الع�سور القدمية
•    HIST 416 تاريخ الفنون والعمارة الإ�سالمية 

•    HIST 425 مو�سوعات يف تاريخ اخلليج 
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•    HIST 427 الأقليات امل�سلمة يف العامل
•    INTA 206 العوملة

•    INTA 209 الإ�سالم والغرب
•    INTA 300 ال�سيا�سة واملجتمع ال�سيني يف القرن احلادي والع�رشين

•    INTA 301 الفكر ال�سيا�سي يف ال�سالم
•    INTA 470 درا�سات يف جمالت متخ�س�سة

•    PHIL 110 مقدمة يف الفل�سفة
•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 

•    SOCI 253 املجتمع البدوي
•    SOCI 264 العائلة والقرابة

•    SOCI 265 ال�سكان والهجرة
•    SOCI 267 درا�سات التح�رش

•    SOCI 361 حقوق الإن�سان 

املقررات االختيارية احلرة )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية احلرة خارج التخ�س�س الرئي�سي لل�سوؤون الدولية.

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )الشؤون الدولية(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام اختياري Core

3خريف متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام اختياري  Core

ربيع
3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الثقافة وال�سيا�سة INTA 313

3خريف القانون الدويل العام LAWC 339

3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية  Elective

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 1 -

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 2 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 �سيا�سات النفط  INTA 302

ربيع
3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية  Elective

3 متطلب عام اختياري Core

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 3 -

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 4 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 تاريخ ال�رشق الأو�سط يف القرن الع�رشين INTA 415

3خريف مقرر اختياري حر Free Elective

3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية Elective

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 5 -

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 6 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع التخرج INTA 411

ربيع
3 مقرر اختياري حر Free Elective

3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية Elective

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 7 -

3 م�سار التخ�س�س اأو تخ�س�س فرعي 8 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 املنظمات الدولية INTA 296

3خريف نظريات �سيا�سية و اجتماعية  INTA 101

3 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية INTA 102

3 حلقة بحث لل�سنة الأوىل  INTA 100

3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية Elective

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 القت�ساد ال�سيا�سي الدويل INTA 308

ربيع
3 درا�سات اخلليج INTA 306

3 مقدمة يف العالقات الدولية INTA 103

3 مناهج البحث العلمي EDUC 201

3 اختياري تخ�س�س �سوؤون دولية  Elective

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية

يهدف التخ�س�س الفرعي يف ال�سوؤون الدولية لتزويد الطلبة باملعارف 
والتخ�س�سات يف جمال ال�سوؤون الدولية، واإعدادهم اأي�سا للعي�س والعمل �سمن 

املجتمع الذي ي�سبح عامليًا على نحو متزايد.

التخصص الفرعي في الشؤون الدولية )24 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة الراغبني بالتخ�س�س الفرعي يف ال�سوؤون الدولية اجتياز ما 

ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي: 
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف املتطلبات الجبارية للتخ�س�س 

الفرعي
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية للتخ�س�س 

الفرعي

املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في الشؤون الدولية )18 
ساعة معتمدة (

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف املتطلبات 
الجبارية للتخ�س�س الفرعي املطلوبة:

•    INTA 101 نظريات �سيا�سية و اجتماعية 
•    INTA 102 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية
•    INTA 103 مقدمة يف العالقات الدولية

•    INTA 308 القت�ساد ال�سيا�سي الدويل
•    INTA 415 تاريخ ال�رشق الأو�سط يف القرن الع�رشين

•    LAWC 339 القانون الدويل العام

املقررات االختيارية للتخصص الفرعي )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية للتخ�س�س الفرعي:
•    INTA 203 املراأة يف الإ�سالم

•    INTA 206 العوملة
•    INTA 209 الإ�سالم والغرب

•    INTA 300 ال�سيا�سة واملجتمع ال�سيني يف القرن احلادي والع�رشين
•    INTA 306 درا�سات اخلليج 

•    INTA 401 نظرية العالقات الدولية 
•    INTA 403 درا�سات اأمنية

•    INTA 404 النوع والقانون
•    INTA 405 النوع من املنظور الدويل

•    INTA 440 �سيا�سات التنمية
•    INTA 450 اأخالقيات العالقات الدولية

•    INTA 470 درا�سات يف جمالت متخ�س�سة
•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة
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برنامج السياسات والتخطيط والتنمية

قسم الشؤون الدولية
كلية الآداب والعلوم

 BCR B-121-122  - مبنى البنني
الهاتف : 4930-4403 )974+(
 dia@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

املوقع :
http://www.qu.edu.qa/artssciences/international_affairs/policypd/index. 

php

رئيس القسم
اأحمد اإبراهيم

عن البرنامج
يقدم برنامج ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية درجة علمية متعددة التخ�س�سات 

تركز على توليد املعرفة والفهم لل�سيا�سات العامة، واأمن الطاقة، والتخطيط 
والتنمية احل�رشية، والبيئة. ومن خالل الرتكيز على الق�سايا الوطنية 

والإقليمية، والدولية، ي�سعى هذا الربنامج لإعداد اخلريجني للتفوق يف جمتمع 
عاملي مرتابط على نحو متزايد من خالل ت�سليحهم بالتفكري النقدي امل�ستقل، 

ومهارات القيادة، والوعي العاملي، والت�سامح، وامل�سوؤولية الجتماعية. و�سوف 
يكون اخلريجون على ا�ستعداد للمزيد من الدرا�سة واحلياة املهنية يف كل من 

القطاعني العام واخلا�س.

 
بكالوريوس اآلداب في السياسات والتخطيط والتنمية

األهداف
يهدف تخ�س�س ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية اإىل متكني اخلريج من:

1. قيادة اإدارة موؤ�س�سات القطاع العام واملنظمات الأخرى على نحو فعال
2. امل�ساركة وامل�ساهمة يف العملية ال�سيا�سية

3. �سياغة وتطبيق اخلدمة املتفانية بالنيابة عن ال�سالح العام
4.  حتليل، ودمج، والتفكري النقدي، وحل امل�سكالت، واتخاذ القرارات

5. التوا�سل والتفاعل البناء مع القوى العاملة وفئات املواطنني املتنوعة 
واملتغرية 

مخرجات التعلم
يتمتع الطلبة الذين يكملون التخ�س�س الرئي�سي بالكفاءة يف املجالت التالية:

1. حتديد و�رشح املفاهيم الأ�سا�سية وتطبيق اأ�ساليب البحث ذات ال�سلة لتحليل 
ال�سيا�سات وتقييمها.

2. حتليل وربط املعلومات بهدف تقييم اخليارات وال�سيا�سات املختلفة حلل 
امل�ساكل التي تتطلب ال�سيا�سات العامة.

3. القدرة على اي�سال الأفكار املعقدة ب�سكل وا�سح وفعال يف اأ�سكال مكتوبة 
و�سفوية.

4. حتليل املحددات املجتمعية وحتديد ال�سيا�سات وا�سرتاتيجيات التخطيط، 
وعمليات التنمية ذات ال�سلة بالتخ�س�سات الفرعية يف الربنامج

5. التقييم النقدي والبداعي لالأدوار املتعددة مل�سادر الطاقة املختلفة �سمن 
ال�سياق الدويل ويف الأحداث املركزية يف تاريخ العامل

6. تقييم كيفية تاأثري قرارات املجتمع وممار�ساته على ال�ستدامة البيئة 
املحلية والعاملية

7. درا�سة وتف�سري املبادئ واملمار�سات احلالية للتخطيط احل�رشي ذات ال�سلة 
على م�ستويات متعددة من احلكومة وال�رشوط الالزمة لالنتقال احل�رشي.

الفرص
�سوف يكون اخلريجون على ا�ستعداد للمزيد من الدرا�سة وللحياة املهنية يف 

القطاعني العام واخلا�س، مبا يف ذلك ال�سوؤون اخلارجية واملنظمات الدولية، 
واحلكومة، وو�سائل الإعالم، واخلدمة املدنية وال�سحافة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في السياسات والتخطيط والتنمية

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة 
•    ما ل يقل عن 48 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية 
•    ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار التخ�س�س 

•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة ملقررات م�ساريع التخرج ومتطلبات 
التدريب امليداين

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب )15 �ساعة معتمدة(

•    ARAB 100 لغة عربية 1
•    ARAB 200 لغة عربية 2

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 

املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
مقررات الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة املقرر التايل �سمن مقررات برنامج املتطلبات العامة 

اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات 
•    MATH 103 اجلرب املتو�سط

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 48 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:

•    ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي 
•    EDUC 201 مناهج البحث العلمي

•    INTA 102 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية
•    INTA 103 مقدمة يف العالقات الدولية

•    INTA 440 �سيا�سات التنمية
•    INTA 465 القيادة وامل�سوؤولية املدنية

•    MAGT 101 مبادئ الإدارة
•    MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1

•    POPL 100 مقدمة يف ال�سيا�سة العامة والتحليل
•    POPL 200 التطور الأخالقي لل�سيا�سة العامة

•    POPL 210 التخطيط ملواجهة الكوارث واأ�سا�سيات اإدارة الأزمات
•    POPL 229 املالية العامة

•    POPL 300 املبادئ والأدوات ل�سنع القرارات ال�سيا�سية القائمة 
على الأدلة 

•    POPL 400 القيادة العامة وتطوير ال�سيا�سات 
•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 

•    STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية للتخ�س�س الرئي�سي من بني اخليارات التالية:
•    HIST 324 التاريخ القت�سادي للخليج

•    LAWC 339 القانون الدويل العام
•    MAGT 302 اإدارة املوارد الب�رشية
•    POPL 221 ق�سايا الطاقة الدولية

•    POPL 228 مقدمة يف قانون الطاقة وال�سيا�سة
•    POPL 230 حتليل �سيا�سات تغري املناخ 

•    POPL 232 الطاقة والقت�ساد البيئي
•    POPL 241 تطوير وحتليل ال�سيا�سات املجتمعية 

•    POPL 242 القانون وال�سيا�سة العامة

•    POPL 245 مقدمة يف نظرية وممار�سة التخطيط العمراين
•    POPL 285 درا�سات تقييم الأثر 
•    POPL 320 اإدارة خماطر الطاقة 

•    POPL 321 الطاقة: العلوم والتكنولوجيا وا�ستخدام الإن�سان
•    POPL 325 القانون والأمن الدويل 

•    POPL 330 ال�سيا�سات الدولية لتغري املناخ البيئي 
•    POPL 335 العلوم والتكنولوجيا وال�سيا�سة

•    POPL 340 ال�سلوك التنظيمي والإدارة يف هيئات اخلدمة العامة
•    POPL 345 التنوع وتنمية املجتمع

•    POPL 350 الإ�سكان وتنمية املجتمع
•    POPL 353 النقل والتنمية املوجهة العابرة

•    POPL 375 ال�ستدامة احل�رشية
•    POPL 385 مو�سوعات خا�سة 1
•    POPL 386 مو�سوعات خا�سة 2

•    POPL 387 احلفاظ على الطاقة
•    POPL 392 التعايف من الكوارث والتخطيط

•    POPL 420 الطاقة والأمن العاملي
•    POPL 431 مناهج ال�سيا�سة القت�سادية لال�ستدامة

•    POPL 432 تخطيط ال�ستدامة وحماية املوارد الثقافية
•    POPL 439 تقييم الأثر البيئي

•    POPL 450 القت�ساد العمراين والإقليمي
•    POPL 452 التخطيط والتنمية العمرانية

•    POPL 470 اأ�س�س الت�سال للقادة يف ال�سيا�سة العامة
•    POPL 485 ال�سيا�سة العامة والقت�ساد القائم على املعرفة

•    POPL 486 الطاقة البديلة
•    SOCI 265 ال�سكان والهجرة

مسار التخصص في السياسة العامة )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س يف ال�سيا�سة العامة و9 �ساعات معتمدة من 

املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س يف ال�سيا�سة العامة.

مجموعة املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في السياسة 
العامة )15 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•    POPL 242 القانون وال�سيا�سة العامة

•    POPL 340 ال�سلوك التنظيمي والإدارة يف هيئات اخلدمة العامة
•    POPL 345 التنوع وتطوير املجتمع

•    POPL 470 اأ�س�س الت�سال للقادة يف ال�سيا�سة العامة
•    POPL 488 تخطيط وحتليل ال�سيا�سات العامة 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في السياسة العامة ) 9 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز 9 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•    ECON 214 ال�سيا�سة املالية
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•    POPL 241 تطوير وحتليل ال�سيا�سات املجتمعية
•    POPL 335 العلوم والتكنولوجيا وال�سيا�سة
•    POPL 392 التعايف من الكوارث والتخطيط

•    POPL 485 ال�سيا�سة العامة والقت�ساد القائم على املعرفة
•    SOCI 368 القانون واملجتمع

مسار التخصص في البيئة واالستدامة )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املتطلبات 

الجبارية مل�سار التخ�س�س يف البيئة وال�ستدامة و9 �ساعات معتمدة من 
املقررات الختيارية يف مل�سار التخ�س�س يف البيئة وال�ستدامة.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في البيئة واالستدامة )15 
ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•    GEOG 442 البيئة والتلوث

•    POPL 431 مقاربات ال�سيا�سة القت�سادية لال�ستدامة
•    POPL 432 التخطيط لال�ستدامة وحماية املوارد الثقافية

•    POPL 439 تقييم الأثر البيئي
•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة

املقررات االختيارية ملسار التخصص في البيئة واالستدامة ) 9 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز 9 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•    BIOL 345 ال�سحة وال�سالمة والبيئة

•    GEOL 411 جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر
•    LAWC 449 القوانني والأنظمة البيئية

•    POPL 230 حتليل �سيا�سات تغري املناخ 
•    POPL 232 الطاقة والقت�ساد البيئي

مسار التخصص في الطاقة واألمن )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س يف الطاقة و المن و 9 �ساعات معتمدة من 

املقررات الختيارية يف مل�سار التخ�س�س يف الطاقة و المن.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الطاقة واألمن )15 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•    INTA 403 درا�سات اأمنية

•    POPL 221 ق�سايا الطاقة الدولية
•    POPL 228 مقدمة يف قانون الطاقة وال�سيا�سة

•    POPL 320 اإدارة خماطر الطاقة
•    POPL 420 الطاقة والأمن العاملي

املقررات االختيارية ملسار التخصص في الطاقة واألمن ) 9 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز 9 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•    INTA 302 �سيا�سات النفط

•    POPL 321 الطاقة: العلوم والتكنولوجيا، وا�ستخدام الإن�سان
•    POPL 325 القانون والأمن الدويل

•    POPL 387 احلفاظ على الطاقة
•    POPL 486 الطاقة البديلة

مسار التخصص في التنمية والتخطيط العمراني )24 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من املتطلبات 
الجبارية مل�سار التخ�س�س يف التنمية والتخطيط العمراين و 9 �ساعات 

معتمدة من املقررات الختيارية يف م�سار التخ�س�س يف التنمية والتخطيط 
العمراين.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في التنمية والتخطيط 
العمراني )15 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:
•    GEOG 346 مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية

•    POPL 245 مقدمة يف نظرية وممار�سة التخطيط العمراين
•    POPL 353 النقل والتنمية املوجهة العابرة

•    POPL 450 القت�ساد العمراين والإقليمي
•    POPL 452 التخطيط والتنمية العمرانية

املقررات االختيارية ملسار التخصص في التنمية والتخطيط 
العمراني ) 9 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز 9 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•    POPL 285 درا�سات تقييم الأثر

•    POPL 350 الإ�سكان وتنمية املجتمع
•    POPL 375 ال�ستدامة احل�رشية

•    SOCI 265 ال�سكان والهجرة
•    SOCI 267 درا�سات التح�رش 

متطلبات مشاريع التخرج و التدريب امليداني )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:

•    POPL 490 تدريب ميداين
•    POPL 499 م�رشوع تخرج 

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )السياسات والتخطيط والتنمية(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اجلرب املتو�سط MATH 103

3خريف متطلب عام اختياري Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام اختياري  Core

ربيع
3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

3 متطلب عام اختياري  Core

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام اختياري Core

3خريف مقدمة يف ال�سيا�سة العامة والتحليل  POPL 100

3 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية  INTA 102

3 مقدمة يف علم الجتماع   SOCI 120

3 التطور الأخالقي لل�سيا�سة العامة  POPL 200

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقدمة يف العالقات الدولية  INTA 103

ربيع
3 مناهج البحث العلمي  EDUC 201

3 التخطيط ملواجهة الكوارث واأ�سا�سيات 
اإدارة الأزمات

 POPL 210

3 مبادئ الإدارة MAGT 101

3 الإح�ساء لالإدارة 1 STAT 220

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 املبادئ والأدوات ل�سنع القرارات 
ال�سيا�سية القائمة على الأدلة

 POPL 300

خريف
3 القيادة العامة و�سيا�سات التنمية  POPL 400

3 ريا�سيات لالإدارة 1 MATH119

3 م�سار تخ�س�س 1 -

3 م�سار تخ�س�س 2 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 التمويل العام  POPL 229

ربيع
3 �سيا�سات التنمية INTA 440

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي 1 Elective

3 م�سار تخ�س�س 3 -

3 م�سار تخ�س�س 4 -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 تدريب ميداين POPL 490

3خريف اختياري تخ�س�س رئي�سي 2 Elective

3 م�سار تخ�س�س5 -

3 م�سار تخ�س�س 6 -

3 القيادة وامل�سوؤولية املدنية INTA 465

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع تخرج POPL 499

ربيع
3 اختياري حر 3 Elective

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي 4 Elective

3 م�سار تخ�س�س 7 -

3 م�سار تخ�س�س 8  -

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي



106107

قسم اإلعالم

مبنى البنات الرئيسي، غرفة 225 )قسم البنات(
مبنى البنني الرئيسي، قاعة 223 )قسم البنني(

الهاتف: /4403-4860/4866/4865 )974+( 
headdepmasscommunication@qu.edu.qa :الربيد اإللكرتوين

http://www.qu.edu.qa/artssciences/macom/index.php :املوقع

رئيس القسم 
 نور الدين امليالدي

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 
حممد قرياط ، ب�سيوين ابراهيم عبداحلليم حماده

استاذ مشارك
حممود قلندر، ني�سان رايف، نور الدين امليالدي، حيدر بدوي �سادق، عبدالرحمن 

حممد �سعيد ال�سامي ليون برخو،  جمال الزرن

أستاذ مساعد
�سعدية مالك، كمال حميدو، عبد اهلل زين حيدري، حممد الأمني مو�سى، هاله غوته

محاضر
 �ساكر عيادي، رنا ح�سن، هند الإبراهيم، جنود الإبراهيم، ال�سيد الكيالنى جمدي 

اخلويل، اإميان عبد املق�سود عي�سى، فوؤاد عبد العزيز حممد ،حممد ح�سن، حممد 
الكفراوي، اأف�سانة ال�سيباين، اأق�سى نوري ح�سني، فاطمة الدح

مساعد تدريس 
دلل الدو�رشي ، بثينة الدو�رشي ، حمده املهندي ، ابراهيم الها�سمي ، نورهان 

العبا�سي،  ا�سماعيل اأحمد،  حممد بوحميد

نبذة عن قسم اإلعالم
ي�سعى ق�سم الإعالم لتحقيق تطلعات دولة قطر كمركز اإعالمي عاملي ناب�س باحلياة 

من خالل توفري اأحدث املناهج التي تعك�س وترية التقدم يف جمال و�سائل الإعالم. 
يوفر الربنامج بيئة تعليمية تتمحور حول الطالب تدمج اجلوانب العملية مع اجلوانب 

النظرية. ويتمكن الطلبة من تطوير قدراتهم على التفكري النقدي واكت�ساب الكفاءات 
املهنية من خالل النخراط يف التدريب العملي �سمن بيئة تعلم من�سجمة مع الناحية 

التكنولوجية التي تلبي احتياجات �سناعات و�سائل الإعالم يف املنطقة. ويقوم الق�سم 
بتعليم وتدريب الطلبة من منطقة ال�رشق الأو�سط وخارجها يف جمالت ال�سحافة 

املطبوعة والإنرتنت والإذاعة وال�سحافة الإلكرتونية، والت�سال ال�سرتاتيجي. 
وتنخرط هيئة التدري�س والطلبة يف البحث، والتطوير املهني، والأن�سطة الإبداعية 

واخلدمية ل�سالح املجتمعات متعددة الثقافات يف املنطقة.

بكالوريوس اآلداب في اإلعالم

األهداف
ي�سعى تخ�س�س الإعالم اإىل:

•  تزويد الطلبة بفهم نظري ومفهوم را�سخ يف جمال الإعالم والت�سال اجلماهريي.
•  تعزيز مهارات الكتابة، والتحرير واملهارات ال�سفوية لدى الطلبة.

•  متكني الطلبة من اإجراء البحوث املتعلقة بالت�سالت وو�سائل الإعالم، مبا يف 
ذلك جمع وحتليل ونقل البيانات.

•  اإعداد الطلبة للمهن يف جمال الإعالم ال�سرتاتيجي )العالقات العامة/الدعاية(، 
وال�سحافة عرب الإذاعة اأو الإنرتنت، وال�سحافة املطبوعة اأو عرب الإنرتنت.

•  خلق املناخ الفكري الذي ميكن الطلبة من التفكري النقدي اخلالق با�ستقاللية 
وخ�سو�سا الق�سايا املت�سلة بالإعالم على ال�سعيد الوطني والإقليمي، والعاملي.

•  تعزيز القيم املهنية والأخالقية املت�سلة مبجالت الإعالم.
•  احرتام التنوع الثقايف.

متطلبات إضافية
يجب على الطلبة يف الربنامج اإعداد م�رشوع تخرج لل�سنة النهائية يف جمال 

تخ�س�سهم. على اأن يفي امل�رشوع مبتطلبات تطبيق النظريات واملمار�سات التي مت 
تعلمها يف م�سارات التخ�س�س املختلفة، ويجب اأن يظهر تطبيقيا للكفاءات والقيم 
 ،) ACEJMC( الرئي�سية اخلا�سة مبوؤ�س�سة العتماد الأكادميي العاملية لالإعالم

والتي هي بحد ذاتها املخرجات التعليمية لربنامج الإعالم اأي�سا. يتم تقييم م�رشوع 
التخرج لل�سنة النهائية من قبل جلنة من الأكادمييني واملتخ�س�سني من املوؤ�س�سات 

الإعالمية. ويقوم هذا الفريق بتقييم امل�رشوع وعقد جل�سة مدتها 30 دقيقة ملناق�سة 
الطالب لتقييم م�ستوى الكفاءة يف م�سار التخ�س�س.

اخملرجات التعليمية
تتمحور اأهداف ق�سم الإعالم التعليمية حول تثقيف اخلريجني للقيام مبا يلي: 

•  فهم وتطبيق قانون الإعالم ومبادئ حرية التعبري وحرية ال�سحافة وو�سائل 
الإعالم املالئمة للممار�سة املحرتفة.

•  اإظهار فهم لتاريخ ودور املهنيني واملوؤ�س�سات يف ت�سكيل الإعالم.
•  التقييم النقدي لأعمالهم واأعمال الآخرين للتاأكد من دقتها ونزاهتها، وو�سوحها، 

واأ�سلوبها املالئم و�سالمتها اللغوية.
•  فهم املفاهيم وتطبيق النظريات عند ا�ستخدام ال�سور واملعلومات وعر�سها.

•  اإظهار املهارات التقنية يف الكتابة واإعداد التقارير ب�سكل �سحيح ووا�سح لفئات 
اجلماهري املختلفة.

•  اإجراء البحوث وتقييم املعلومات من خالل اأ�ساليب منا�سبة للمهن الإعالمية التي 
يعملون فيها، مبا يف ذلك تطبيق املفاهيم العددية والإح�سائية الأ�سا�سية.

•  التفكري ب�سكل نقدي وخالق وم�ستقل.
•  اكت�ساب وتطبيق اأطر اأخالقية  ملمار�سات الإعالم وال�سحافة.

•  اإظهار فهم لتنوع اجلماعات يف جمتمع عاملي فيما يتعلق بالإعالم وو�سائل 
الت�سال.

•  حتليل وتف�سري الر�سائل الإعالمية.
•  تطبيق الأدوات والتقنيات املنا�سبة للمهن الإعالمية التي يعملون فيها.

•  القدرة على فهم الجتاهات الجتماعية اأو العرقية اأو النتماءات الأثنية اأو 
اجلن�سية، وغريها من اأ�سكال التنوع يف املجتمع املحلي فيما يتعلق بالإعالم.

الفرص
ي�ستطيع خريجو ق�سم الإعالم اتخاذ العديد من امل�سارات الوظيفية. فاإىل جانب العمل 

كمرا�سلني وحمررين وكتاب يف ال�سحف املطبوعة وعلى �سبكة الإنرتنت، ي�ستطيع 
خريجو ق�سم الإعالم العمل مع املجالت الوطنية والإقليمية واملحلية، وحمطات 
الإذاعة والقنوات التلفزيونية، ووكالت الإعالن، و/اأو �رشكات العالقات العامة. 

بالإ�سافة اإىل وظائف التلفزيون والإذاعة، ي�ستطيع خريجو ق�سم الإعالم العمل مع 
وكالت الإعالن اأو اإدارات الت�سويق يف ال�رشكات الكربى مبنطقة اخلليج التي ت�سهد 

التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية
يقدم برنامج التخ�س�س الفرعي يف ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية للطلبة 
امل�سجلني يف التخ�س�سات الرئي�سية الأخرى املعرفة ال�ساملة واخلربة يف 

ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية ل�ستكمال تخ�س�ساتهم الرئي�سية. وي�سهم هذا 
التخ�س�س الفرعي يف تزويد الطلبة باملهارات القيادية وتعزيز قدرتهم على 

حتليل وحتديد وتطوير ا�سرتاتيجيات التخطيط والتنمية من اأجل ال�سالح 
العام للدولة، واملنطقة، واملجتمعات املحلية، واملجتمع العاملي. ويتناول 

الربنامج العديد من التخ�س�سات الفرعية، مبا يف ذلك ال�ستدامة، واأمن الطاقة 
، وال�سيا�سة العامة والتخطيط.

التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية )24 ساعة 
معتمدة(

يجب درا�سة 24 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال التخ�س�س الفرعي يف 
ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 
الجبارية

•    ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية للتخ�س�س 
الفرعي

املتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:

•    POPL 100 مقدمة يف ال�سيا�سة العامة والتحليل
•    POPL 200 التطور الأخالقي لل�سيا�سة العامة

•    POPL 300 املبادئ والأدوات ل�سنع القرارات ال�سيا�سية القائمة 
على الأدلة 

•    POPL 400 القيادة العامة و�سيا�سات التنمية
•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 

املقررات االختيارية للتخصص الفرعي ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية للتخ�س�س الفرعي من بني اخليارات التالية:
•    POPL 221 ق�سايا الطاقة الدولية

•    POPL 230 حتليل �سيا�سات تغري املناخ 
•    POPL 232 الطاقة والقت�ساد البيئي

•    POPL 241 تطوير وحتليل ال�سيا�سات املجتمعية
•    POPL 245 مقدمة يف نظرية وممار�سة التخطيط العمراين

•    POPL 321 الطاقة: العلوم والتكنولوجيا، وا�ستخدام الإن�سان
•    POPL 335 العلوم والتكنولوجيا وال�سيا�سة

•    POPL 450 القت�ساد العمراين والإقليمي
•    POPL 340 ال�سلوك التنظيمي والإدارة يف هيئات اخلدمة العامة
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منوا �رشيعًا، ويتم تدريب خريجي الق�سم على كتابة واإنتاج الأفالم الوثائقية لأغرا�س 
العالقات العامة وعمالء الت�سال يف ال�رشكات.

ويتم دمج جميع هذه اخليارات املهنية �سمن درا�سة وممار�سة املهارات الإعالمية، 
والتقنيات والنظريات وعلم اجلماليات، التي يحتاجها خريجو ق�سم الإعالم للنجاح 

يف حقل الإعالم املتغري با�ستمرار. و�سوف يتعلم الطلبة اأ�سا�سيات الإعالم والت�سال 
اجلماهريي التجريبية واحلقيقية ف�سال عن تقنيات و�سائل الإعالم الالزمة للتفوق يف 

هذا العامل املرتابط.
ح�سل ق�سم الإعالم على اعتماد جمل�س التعليم يف جمال ال�سحافة والإعالم 

اجلماهريي مما يجعله الق�سم الأول يف ال�رشق الأو�سط الذي يح�سل على هذا العتماد.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية
واجتياز املقابالت ال�سفوية والنجاح يف المتحان الكتابي. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سي مبا فيها 

اإعالن التخ�س�س الرئي�سي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب 
على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من املتطلبات العامة مبعدل 

تراكمي ل يقل عن 2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اإلعالم
يجب على الطلبة اجتياز 126 �ساعة معتمدة ل�ستكمال تخ�س�س الإعالم، مبا يف ذلك 

ما يلي:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املتطلبات الجبارية امل�ساندة )املعززة( 
للتخ�س�س الرئي�سي

•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية امل�ساندة )املعززة( 
للتخ�س�س الرئي�سي 

•  ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية
•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية
•  ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف املتطلبات الجبارية مل�سار التخ�س�س 
•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س 

•  ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي، اأو املتطلبات 
الجبارية امل�ساندة مل�سار التخ�س�س 

•  ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب )15 ساعة معتمدة(

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•  DAWA 111 الثقافة لإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
. يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 

املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة مقررات 
الإن�سانيات والآداب. 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•  ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•  ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•  UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات االجبارية املساندة )املعززة( للتخصص الرئيسي )6 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املتطلبات الجبارية 
امل�ساندة للتخ�س�س الرئي�سي مبا يف ذلك:

•  STAT 101 الإح�ساء 1
•  SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 

املقررات االختيارية املساندة )املعززة( للتخصص الرئيسي )6 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية 
امل�ساندة )املعززة( للتخ�س�س الرئي�سي التالية:

•  GEOG 344 اجلغرافيا ال�سيا�سية
•  INTA 205 تاريخ ال�رشق الأو�سط 2

•  PSYC 300 علم نف�س ال�سخ�سية
•  SOCI 368 القانون واملجتمع

•  SOCI 465 التنظيم ال�سناعي والعمل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س 

الرئي�سي الجبارية املطلوبة:
•  MCOM 103 و�سائل الت�سال واملجتمع

•  MCOM 212 الت�سال الب�رشي
•  MCOM 215 الكتابة للو�سائط املتعددة 1

•  MCOM 222 نظريات الت�سال
•  MCOM 317 قوانني واأخالقيات و�سائل الإعالم

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف كل من جمموعة املقررات 

الختيارية النظرية للتخ�س�س الرئي�سي واملجموعة الختيارية العملية للتخ�س�س 
الرئي�سي.

جمموعة املقررات الختيارية النظرية يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 
�ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية "النظرية" للتخ�س�س الرئي�سي:

•  MCOM 223 الكتابة وو�سائل الإعالم
•  MCOM 303 املراأة و و�سائل الإعالم

•  MCOM 318 الت�سال العوملي 
•  MCOM 349 ال�سحافة الريا�سية

جمموعة املقررات الختيارية العملية يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 
�ساعات معتمدة من جمموعة املقررات الختيارية العملية للتخ�س�س الرئي�سي: 

MCOM 226 مو�سوعات خا�سة يف الإعالم• 
MCOM 315 مناهج البحث يف الت�سال • 
MCOM 348 ال�سحافة ال�ستق�سائية• 
MCOM 360 الت�سوير ال�سحفي• 
MCOM 382 الت�سال التنظيمي• 
MCOM 465 حمتوى النرتنت لالإذاعة • 

مسار التخصص في الصحافة املطبوعة وصحافة االنترنت ) 24 
ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة من املتطلبات الجبارية 
مل�سار التخ�س�س، و 6 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من املقررات الختيارية مل�سار 

التخ�س�س.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في الصحافة املطبوعة 
وصحافة االنترنت ) 18 ساعة معتمدة(

•  MCOM 341 كتابة وحترير الخبار )1(
•  MCOM 342 كتابة وحترير الخبار )اجنليزي(

•  MCOM 343 �سحافة الإنرتنت
•  MCOM 350 الكتابة والتحرير للو�سائط املتعددة 2 

•  MCOM 447 تدريب عملي يف ال�سحافة
•  MCOM 450 ال�سحافة متعددة الو�سائط )م�رشوع تخرج(

 املقررات االختيارية ملسار التخصص في الصحافة املطبوعة 
وصحافة االنترنت ) 6 ساعات معتمدة(

ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س :
•  MCOM 345 الخراج والت�سميم ال�سحفي 

•  MCOM 346 التحرير ال�سحفي عرب الإنرتنت 
•  MCOM 348 ال�سحافة ال�ستق�سائية

•  MCOM 364 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين
•  MCOM 452 الكتابة للمجلة

مسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون واالنترنت ) 24 
ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة من املتطلبات الجبارية 
مل�سار التخ�س�س، و 6 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من املقررات الختيارية مل�سار 

التخ�س�س. 

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في صحافة االذاعة 
والتلفزيون واالنترنت ) 18 ساعة معتمدة(

•  MCOM 350 الكتابة والتحرير للو�سائط املتعددة 2 
•  MCOM 361 كتابة الأخبار الإذاعية والتلفزيونية

•  MCOM 364 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين
•  MCOM 467 تدريب عملي- الإذاعة والتلفزيون 

•   MCOM 469 اإنتاج الربامج الوثائقية التلفزيونية
•  MCOM 470 اإنتاج اإذاعي )راديو و تلفزيون(- م�رشوع تخرج 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في صحافة االذاعة والتلفزيون 
واالنترنت ) 6 ساعات معتمدة (

ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س :
•  MCOM 363 اللقاء الإذاعي للراديو والتلفزيون

•  MCOM 365 كتابة الن�سو�س الذاعية للراديو والتلفزيون
•  MCOM 366 الإخراج الإذاعي 

•  MCOM 367 كتابة وحترير الأخبار يف الراديو والتلفزيون
•  MCOM 465 حمتوى الإنرتنت لالإذاعة 

مسار التخصص في االتصال االستراتيجي ) 24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة من املتطلبات الجبارية 

مل�سار التخ�س�س يف الت�سال ال�سرتاتيجي، و6 �ساعات معتمدة كحد اأدنى يف 
املقررات الختيارية مل�سار التخ�س�س.

املتطلبات االجبارية ملسار التخصص في االتصال االستراتيجي ) 
18 ساعة معتمدة (

•  MCOM 381 مبادئ العالقات العامة
•  MCOM 383 مبادئ الإعالن

•  MCOM 384 كتابة وت�سميم الإعالن 
•  MCOM 388 الكتابة وتقدمي العرو�س يف العالقات العامة

•  MCOM 487 تدريب عملي- العالقات العامة والإعالن
•  MCOM 490 م�رشوع تخرج - الت�سال ال�سرتاتيجي 

املقررات االختيارية ملسار التخصص في االتصال االستراتيجي ) 6 
ساعات معتمدة (

ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية:
•  MCOM 364 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين

•  MCOM 382 الت�سال التنظيمي 
•  MCOM 386 العالقات العامة والإعالم اجلديد

•  MCOM 491 الت�سالت ال�سرتاتيجية
•  MCOM 492 الت�سويق الجتماعي

•  MCOM 493 بحوث الراأي العام

متطلبات التخصص الفرعي أو املتطلبات االجبارية املساندة ملسار 
التخصص )24 ساعة معتمدة(

ميكن للطلبة الت�سجيل يف تخ�س�س فرعي اأو ا�ستكمال املتطلبات الجبارية امل�ساندة 
مل�سار التخ�س�س. اإذا كان طالب التخ�س�س الفرعي م�سجاًل يف اأقل من 24 �ساعة 

معتمدة، فيجب عليه درا�سة مقررات اإ�سافية كمقررات اختيارية حرة ل�ستكمال 
متطلبات 24 �ساعة. واإذا اختار الطالب ا�ستكمال املتطلبات الجبارية امل�ساندة مل�سار 

التخ�س�س، فيجب عليه الدرا�سة بح�سب م�سار التخ�س�س الذي قام باختياره.
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املتطلبات الجبارية امل�ساندة مل�سار التخ�س�س يف ال�سحافة املطبوعة و�سحافة 
النرتنت وم�سار التخ�س�س يف �سحافة الذاعة والتلفزيون والنرتنت:

•  HIST 445 التاريخ احلديث واملعا�رش للخليج العربي
INTA 103 مقدمة يف العالقات الدولية  •

•  INTA 201 النظم ال�سيا�سية املقارنة
•   INTA 306 درا�سات اخلليج 
•  INTA 440 �سيا�سات التنمية
•  SOCI 263 املجتمع البدوي

•  SOCI 267 درا�سات التح�رش 
•  SOCI 363 الدرا�سة العرقية

•  SOWO 361 املجتمع وحقوق الإن�سان

املتطلبات االجبارية املساندة ملسار التخصص في االتصال 
االستراتيجي: 

•  MAGT 101 مبادئ الإدارة
•  MAKT 101 مبادئ الت�سويق )اإجنليزي(

•  MAKT 301 �سلوك امل�ستهلك
•  MAKT 303 الت�سويق الدويل

•  PSYC 201 مدخل اىل علم النف�س 
•  PSYC 206 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي

•  SOCI 261 املناهج الكمية
•  SOCI 262 املناهج الكيفية
•  SOCI 263 املجتمع البدوي

•  SOCI 267 درا�سات التح�رش 

املقررات االختيارية احلرة ) 12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية 

احلرة من خارج تخ�س�س الإعالم.

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )اإلعالم( في ) مسار التخصص: صحافة االذاعة 

و التلفزيون و االنترنت(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 و�سائل الت�سال واملجتمع MCOM 103

3خريف متطلب عام 1  

3 متطلب عام 2

3 متطلب عام 3

3  مقرر اختياري حر 1

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 نظريات الت�سال MCOM 222

ربيع
3 الإح�ساء 1 STAT 101

3 متطلب عام 4

3 متطلب عام 5  

3 مقرر اختياري حر 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الكتابة و التحرير للو�سائط املتعددة 2 MCOM 350

خريف

3 جمموعة مقررات عملية لتخ�س�س الإعالم

3 مقرر اختياري حر 4

3  مقرر من جمموعة املقررات الختيارية 
النظرية

3 مقرر تخ�س�س فرعي 1 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 2

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 كتابة الأخبار الإذاعية والتلفزيونية MCOM 361

ربيع
3 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين MCOM 364

3 مقررات اختيارية مل�سار التخ�س�س

3 متطلب عام 10

3 مقرر تخ�س�س فرعي 3

3 مقرر تخ�س�س فرعي 4

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 قوانني واأخالقيات و�سائل الإعالم MCOM 317

3خريف اإنتاج الربامج الوثائقية التلفزيونية MCOM 469

3 مقرر تخ�س�س فرعي 5 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 6

3 مقررات اختيارية مل�سار التخ�س�س

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 اإنتاج اإذاعي )راديو و تلفزيون(- م�رشوع 
تخرج

MCOM 470

3ربيع تدريب عملي- الإذاعة والتلفزيون MCOM 467

3 متطلب عام 11

3 مقرر تخ�س�س فرعي 7

3 مقرر تخ�س�س فرعي 8

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الت�سال الب�رشي MCOM 212

3خريف  متطلب عام 6

3 مقدمة يف علم الجتماع  SOCI 120

3 A مقررات اختيارية م�ساندة – �سلة  

3 متطلب عام 7

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الكتابة للو�سائط املتعددة 1 MCOM 215

ربيع
3 B مقررات اختيارية م�ساندة – �سلة

3 متطلب عام 8

3 متطلب عام 9

3 مقرر اختياري حر 3

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )اإلعالم( في )مسار التخصص: الصحافة 

املطبوعة و صحافة االنترنت(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 و�سائل الت�سال واملجتمع MCOM 103

3خريف متطلب عام 1  

3 متطلب عام 2

3 متطلب عام 3

3  مقرر اختياري حر 1

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 نظريات الت�سال MCOM 222

ربيع
3 )E( 1 الإح�ساء STAT 101

3 متطلب عام 4

3 متطلب عام 5  

3 مقرر اختياري حر 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الت�سال الب�رشي MCOM 212

3خريف  متطلب عام 6

3 مقدمة يف علم الجتماع  SOCI 120

3 A مقررات اختيارية داعمة – �سلة  

3 متطلب عام 7

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الكتابة للو�سائط املتعددة 1 MCOM 215

ربيع
3 B مقررات اختيارية م�ساندة – �سلة

3 متطلب عام 8

3 متطلب عام 9

3 مقرر اختياري حر 3

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 كتابة و حترير الخبار )1( MCOM 341

3خريف كتابة وحترير الخبار )اجنليزي( MCOM 342

3 مقررات اختيارية مل�سار التخ�س�س

3  مقرر من جمموعة املقررات الختيارية 
النظرية

3 مقرر تخ�س�س فرعي 1

3 مقرر تخ�س�س فرعي 2

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 �سحافة الإنرتنت  MCOM 343

ربيع
3 جمموعة مقررات عملية لتخ�س�س الإعالم

3 مقرر اختياري حر

3 متطلب عام 10

3 مقرر تخ�س�س فرعي 3

3 مقرر تخ�س�س فرعي 4

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الكتابة و التحرير للو�سائط املتعددة 2 MCOM 350

3خريف قوانني واأخالقيات و�سائل الإعالم MCOM 317

3 مقررات اختيارية مل�سار التخ�س�س

3 مقرر تخ�س�س فرعي 5

3 مقرر تخ�س�س فرعي 6

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع تخرج - ال�سحافة متعددة 
الو�سائط

MCOM 450

3ربيع تدريب عملي يف ال�سحافة MCOM 447

3 متطلب عام 11

3 مقرر تخ�س�س فرعي 7

3 مقرر تخ�س�س فرعي 8

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )اإلعالم( في )مسار التخصص: االتصال 

االستراتيجي(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 و�سائل الت�سال واملجتمع MCOM 103

3خريف متطلب عام 1  

3 متطلب عام 2

3 متطلب عام 3

3  مقرر اختياري حر 1

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 نظريات الت�سال MCOM 222

ربيع
3 الإح�ساء 1  STAT 101

3 متطلب عام 4

3 متطلب عام 5  

3 مقرر اختياري حر 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مبادئ العالقات العامة MCOM 381

3خريف مبادئ الإعالن MCOM 383

3  مقرر اختياري حر 4

3 مقرر من جمموعة املقررات الختيارية 
النظرية 

3 مقرر تخ�س�س فرعي 1

3 مقرر تخ�س�س فرعي 2

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 كتابة وت�سميم الإعالن MCOM 384

ربيع
3 الكتابة وتقدمي العرو�س يف العالقات 

العامة
MCOM 388

3 اختياري م�سار تخ�س�س 1

3 متطلب عام 10

3 مقرر تخ�س�س فرعي 3

3 مقرر تخ�س�س فرعي 4

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 قوانني واأخالقيات و�سائل الإعالم MCOM 317

3خريف جمموعة مقررات عملية لتخ�س�س الإعالم

3 اختياري م�سار تخ�س�س 2

3 مقرر تخ�س�س فرعي 5

3 مقرر تخ�س�س فرعي 6

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�رشوع تخرج - الت�سال ال�سرتاتيجي MCOM 490

ربيع
3 تدريب عملي- العالقات العامة والإعالن MCOM 487

3 متطلب عام 11

3 مقرر تخ�س�س فرعي 7

3 مقرر تخ�س�س فرعي 8

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الت�سال الب�رشي MCOM 212

3خريف  متطلب عام 6

3 مقدمة يف علم الجتماع  SOCI 120

3 A مقررات اختيارية داعمة – �سلة  

3 متطلب عام 7

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الكتابة للو�سائط املتعددة 1 MCOM 215

ربيع
3 B مقررات اختيارية م�ساندة – �سلة

3 متطلب عام 8

3 متطلب عام 9

3 مقرر اختياري حر 3

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في اإلعالم

مت ت�سميم التخ�س�س الفرعي يف الإعالم لتزويد الطلبة مبجموعة وا�سعة من املعارف 
يف جمال الإعالم من خالل املقررات التي تغطي جمالت رئي�سية يف ال�سحافة 

املطبوعة وعلى �سبكة الإنرتنت، وال�سحافة الإذاعية والإعالم ال�سرتاتيجي.

التخصص الفرعي في اإلعالم )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة الراغبني بدرا�سة تخ�س�س فرعي يف الإعالم اجتياز ما ل يقل عن 

24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•  ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي الجبارية

•  ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية للتخ�س�س الفرعي

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س 

الفرعي الجبارية املطلوبة:
•  MCOM 103 و�سائل الت�سال واملجتمع

•  MCOM 222 نظريات الت�سال
•  MCOM 223 الكتابة لو�سائل الإعالم

املقررات االختيارية للتخصص الفرعي)15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية 

للتخ�س�س الفرعي:
•  MCOM 303 املراأة و و�سائل الإعالم 

•  MCOM 315 مناهج البحث يف الت�سال 
•  MCOM 318 الت�سال العوملي 

•  MCOM 341 كتابة وحترير الخبار )1( 
•  MCOM 342 كتابة وحترير الخبار )اجنليزي(

•  MCOM 343 �سحافة الإنرتنت
•  MCOM 345 الخراج والت�سميم ال�سحفي 

•  MCOM 363 اللقاء الإذاعي للراديو والتلفزيون 
•  MCOM 364 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين

•  MCOM 381 مبادئ العالقات العامة
•  MCOM 382 الت�سال التنظيمي 

•  MCOM 452 الكتابة للمجلة
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قسم العلوم االجتماعية

مبنى البنات الرئي�سي، غرفة 231 
الهاتف: 44034750 )+974( 
الفاك�س: 44034751 )+974(

sosciences@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
 http://www.qu.edu.qa/artssciences/sosciences : املوقع

رئيس القسم 
عبد النا�رش �سالح حممد اليافعي 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
عبد ال�سمد حممد علي حممد،  فوؤاد ال�سالحي،  حمود �سامل جالل العليمات، 

ماجدي عاطف حمفوظ)من�سق برنامج اخلدمه الجتماعيه ( ، اإبراهيم الكعبي، 
كلثم الغامن. ، ح�سني �سليمان، عبدربه �سليمان ) من�سق برنامج علم النف�س (

أستاذ مشارك
طارق بلعج، حم�سن بوعزيزي،  و�سام العثمان، عبد النا�رش �سالح حممد 

اليافعي )رئي�س الق�سم( اإبراهيم الكعبي، ندى اأديب عمر الطيبة، ماهر خليفة، 
الريح عثمان، حم�سن بوعزيزي

استاذ مساعد
كلثم الكواري، فاطمة الكبي�سي )من�سق برنامج علم الجتماع(، علي ال�ساوي،  

منرية الرميحي، يو�سف ح�سن، ي�رشي مرزوقي، عيد ابوحمزة، لرا احلديد

محاضر
ال�ساذيل بيه ، ا�سماء ملكاوي ، حممدفرج ، م�سطفى العزب ، امل عبد املر�سي 

اجلمال ، ماجده فريد �رشور ، حممود ر�سوان ، اإيهاب حامد ، حممد خلف ، 
عبري عبد ال�سمد.

مساعد تدريس
مرمي العبداهلل، �سيخة الهاجري، يو�سف مهدي

نبذة عن قسم العلوم االجتماعية

يقدم ق�سم العلوم الجتماعية املقررات التي تعالج كال املنظورين الكال�سيكي 
واملعا�رش للعوامل الجتماعية التي يعي�س فيها الب�رش. ومن خالل التدريب 
الوا�سع واخلربة العملية يف بيئة ذات توجه بحثي، يكت�سب الطلبة يف الق�سم 

املهارات واملعرفة الالزمة التي متكنهم من الإ�سهام الفاعل يف املجتمع، 
اأو متابعة مقرر رئي�سي �سامل يف العلوم الجتماعية، والتعامل مع اجلوانب 

الجتماعية والثقافية لوجودنا اجلماعي. وتت�سارك يف هذه املهمة ثالثة 
برامج تابعة للق�سم، هي: علم الجتماع، وعلم النف�س، واخلدمة الجتماعية.

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع

نبذة عن برنامج علم االجتماع

مهمة هذا الربنامج هي تدريب الطلبة على الأ�ساليب والنظريات التاأ�سي�سية 
التي هي جزء ل يتجزاأ من علم الجتماع والعلوم الجتماعية، واجلمع بني 

التدريب واخلربة العملية ومهارات البحث الالزمة لتخريج طلبة قادرين على 
الإ�سهام يف جمموعة متنوعة وا�سعة من املجالت العملية وجمالت البحث. 
وقد و�سعت مقررات برنامج علم الجتماع لبناء الفهم الجتماعي والثقايف 

الرا�سخ لالإقليم املحلي، ويف نف�س الوقت خلق مواطنني عامليني ميتلكون 
الوعي ويحرتمون التنوع الثقايف واأ�ساليب احلياة الأخرى.

األهداف
ي�سعى تخ�س�س علم الجتماع اإىل: تعريف الطلبة باأ�ساليب جمع وحتليل 

البيانات امليدانية امل�ستمدة ب�سكل منهجي.
•    تطوير فهم الطلبة ملفاهيم العلوم الجتماعية الأ�سا�سية.

•    تزويد الطلبة بالأ�س�س الأخالقية لإجراء البحث يف الق�سايا الجتماعية 
والثقافية ل�رشح اأمناط اأو م�ساكل جمتمعية.

•    تزويد الطلبة بفهم كل من التجان�س والتنوع امللحوظ يف النظم 
الجتماعية والثقافية.

اخملرجات التعليمية
عند النتهاء من التخ�س�س الرئي�سي، �سيكون الطلبة قادرين على:

•    تعريف املفاهيم الجتماعية والثقافية.
•    �رشح واإعطاء اأمثلة من الق�سايا الجتماعية والثقافية.

•    حتليل البيانات الكمية والنوعية املتعلقة بالق�سايا الجتماعية.
•    ت�سميم ال�سرتاتيجيات املنا�سبة جلمع البيانات واإجراء البحوث 

الجتماعية.
•    تطبيق املدونة ال�سو�سيولوجية الدولية لالأخالقيات.

•    دعم التنوع الجتماعي والثقافة.

الفرص
ي�ستطيع خريجو برنامج علم الجتماع العمل يف الهيئات احلكومية 

واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات امل�ساعدات الدولية والوكالت الإمنائية، 
والقطاع اخلا�س يف وظائف الإدارة، وخدمة املجتمع، واخلدمة الجتماعية، 
وهيئات البحث. وتتيح مهارات البحث الكمي والنوعي للخريجني ال�ستفادة 

منها يف وكالت الت�سويق والبحوث وال�ست�سارات.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في علم االجتماع

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
علم الجتماع، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة( 

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

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف مقررات 

املتطلبات العامة الجبارية للتخ�س�س الرئي�سي املطلوبة مبا يف ذلك ما ل 
يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف جمموعة 1 للمتطلبات الجبارية للتخ�س�س 

الرئي�سي و21 �ساعة معتمدة يف املجموعة 2 للمتطلبات الجبارية للتخ�س�س 

الرئي�سي.

مجموعة 1 ملتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 3 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة ماأخوذة من 
املقررات التالية:

•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 
•    SOCI 121 مدخل اإىل الأنرثوبولوجيا

مجموعة 2 ملتطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 21 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 21 �ساعة معتمدة من مقررات 
املجموعة 2 للمتطلبات الجبارية للتخ�س�س الرئي�سي:

•    SOCI 261 املناهج الكمية
•    SOCI 262 املناهج الكيفية

•    SOCI 360 نظرية علم الجتماع 
•    SOCI 361 حقوق الإن�سان 

•    SOCI 460 الإح�ساء يف العلوم الجتماعية
•    SOCI 462 التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش

•    SOCI 469 م�رشوع تخرج

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )27 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية، مبا يف ذلك ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة 
واحلد الأق�سى من 6 �ساعات معتمدة من مقررات املجموعة الإقليمية 

الختيارية، و21 �ساعة معتمدة كحد اأدنى و24 �ساعة معتمدة كحد اأعلى من 
املجموعة املو�سوعية الختيارية.

مقررات اجملموعة اإلقليمية االختيارية ) 3-6 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما بني 3 اإىل 6 �ساعات معتمدة من مقررات 

املجموعة الإقليمية الختيارية:
•    SOCI 263 املجتمع البدوي
•    SOCI 362 ثقافات مقارنة
•    SOCI 363 الدرا�سة العرقية

•    SOCI 463 العمل والطبقية يف املجتمعات البرتولية
•    SOCI 464 التخطيط وال�سيا�سات الجتماعية 

اجملموعة املوضعية االختيارية ) 21-24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما بني 21 اإىل 24 �ساعة معتمدة من مقررات 

املجموعة املو�سعية الختيارية:
•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة

•    SOCI 264 العائلة والقرابة
•    SOCI 265 ال�سكان والهجرة

•    SOCI 267 درا�سات التح�رش 
•    SOCI 268 الثقافة وال�سحة واملر�س

•    SOCI 364 العنف
•    SOCI 365 درا�سة النوع 



116117

•    SOCI 366 اللغة، والتوا�سل واملجتمع
•    SOCI 367 الأديان املقارنة

•    SOCI 368 القانون واملجتمع
•    SOCI 465 التنظيم ال�سناعي والعمل

•    SOCI 466 احلركات الجتماعية والدينية وال�سيا�سية 
•    SOCI 467 العوملة

•    SOCI 470 درا�سات م�ستقلة
•    SOCI 471 درا�سات خا�سة

متطلبات التخصص الفرعي )24 ساعة معتمدة(
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج علم الجتماع درا�سة اأي من التخ�س�سات 

الفرعية داخل اجلامعة. اإذا كان طلبة التخ�س�س الفرعي م�سجلني يف اأقل 
من 24 �ساعة معتمدة، يجب عليهم درا�سة مقررات اإ�سافية اختيارية حرة 

ل�ستكمال متطلبات 24 �ساعة معتمدة.

املقررات االختيارية احلرة )12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املقررات 

الختيارية احلرة خارج التخ�س�س الرئي�سي لعلم الجتماع.

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )علم االجتماع(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقدمة يف علم الجتماع او مدخل اإىل 
الأنرثوبولوجيا

SOCI 120

خريف
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 مقرر اختياري حر )1(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام  

3 مقرر اختياري حر)2(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 نظرية علم الجتماع  SOCI 360

3خريف اختياري تخ�س�س رئي�سي )2(

3 متطلب عام

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )5(

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )6(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 حقوق الإن�سان SOCI 361

ربيع
3 متطلب عام

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )3( 

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )4(

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )7(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الإح�ساء يف العلوم الجتماعية  SOCI 460

3خريف التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش  SOCI 462

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )5(

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )6(

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )8(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 ر�سالة متيز )م�رشوع تخرج( SOCI 461/ 469

ربيع
3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )7(

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )8(

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )9(

3 مقرر اختياري )4(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )1(

خريف
3 املناهج الكمية SOCI 261

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )2(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 املناهج الكيفية  SOCI 262

ربيع
3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )1(

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )3(

3 مقرر اختياري حر )3(

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )4(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في علم االجتماع

�سيكون لدى الطلبة الراغبني يف التخ�س�س الفرعي يف علم الجتماع فر�سة 
ملعرفة املزيد عن الظواهر الجتماعية التي توؤثر على العمل الإن�ساين داخل 

املجتمع. و�سيقدم لهم التخ�س�س الفرعي اأي�سا جمموعة من املعارف 
لتمكينهم من فهم املفاهيم الأ�سا�سية للق�سايا املجتمعية والتفكري ب�سكل 

نقدي ب�ساأنها.

التخصص الفرعي في علم االجتماع )24 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة الذين يريدون التخ�س�س الفرعي يف علم الجتماع ا�ستكمال 

ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 

•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي ) 12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات 

التخ�س�س الفرعي:
•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 

•    SOCI 261 املناهج الكمية
•    SOCI 262 املناهج الكيفية

•    SOCI 360 نظرية علم الجتماع

مقررات التخصص الفرعي االختيارية)12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية:
•    SOCI 121 مدخل اإىل الأنرثوبولوجيا

•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة
•    SOCI 263 املجتمع البدوي
•    SOCI 264 العائلة والقرابة

•    SOCI 265 ال�سكان والهجرة
•    SOCI 267 درا�سات التح�رش 

•    SOCI 268 الثقافة وال�سحة واملر�س
•    SOCI 361 حقوق الإن�سان

•    SOCI 362 ثقافات مقارنة
•    SOCI 363 الدرا�سة العرقية

•    SOCI 364 العنف
•    SOCI 365 درا�سة النوع 

•    SOCI 366 اللغة، والتوا�سل واملجتمع
•    SOCI 367 الأديان املقارنة

•    SOCI 368 القانون واملجتمع
•    SOCI 460 الإح�ساء يف العلوم الجتماعية

•    SOCI 462 التغيري يف املجتمع العربي املعا�رش
•    SOCI 463 العمل والطبقية يف املجتمعات البرتولية

•    SOCI 464 التخطيط وال�سيا�سات الجتماعية 
•    SOCI 465 التنظيم ال�سناعي والعمل

•    SOCI 466 احلركات الجتماعية والدينية وال�سيا�سية
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بكالوريوس اآلداب في اخلدمة االجتماعية

نبذة عن برنامج اخلدمة االجتماعية

تتمحور ر�سالة الربنامج حول اإيجاد اخت�سا�سيني اجتماعيني قادرين على 
اأن يكونوا مفكرين ا�سرتاتيجيني، ومتعلمني مدى احلياة وقادة للراأي واحداث 

التغيري الإيجابي يف الفراد واجلماعات واملجتمعات. ويتم تدري�س قاعدة 
املعرفة، واملهارات، والقيم الالزمة للعاملني يف اخلدمة الجتماعية يف بيئة 
تعزز خ�سو�سية وتكامل الثقافة القطرية، والتطوير املهني، والتفكري النقدي، 

والقيادة. ويتم اإعداد الطلبة لتخاذ الإجراءات املنا�سبة م�سرت�سدين باأف�سل 
الأدلة العلمية املتاحة.

األهداف
تتحدد اأهداف برنامج اخلدمة الجتماعية من منطلق ر�سالة الربنامج التي 

ت�سعى لإعداد الطلبة ملمار�سة دورهم يف املجتمع. وتر�سم هذه الأهداف 
املعنى والغر�س من وجود الأخ�سائيني الجتماعيني املتخ�س�سني يف هذه 

املهنة، والذين يجب اأن يكونوا قادرين على ممار�سة مهامهم بفعالية مع 
اأي �سخ�س مها اختلف املكان اأو ال�سياق. ويقوم برنامج اخلدمة الجتماعية 

باإعداد الطلبة ملا يلي:
•    تطوير فهم �سامل عن اخلدمة الجتماعية كمهنة تاريخية وثقافية، وعلى 

ال�سعيد العاملي 
•    اإدخال منظور على الأطر النظرية للعمل الجتماعي

•    توفري منظور يف اخلدمة الجتماعية مبني على القيم الأ�سا�سية والعدالة 
الجتماعية والأخالق

•   تطوير منظور للمهارات املهنية الأ�سا�سية يف  املمار�سة العامة للخدمة  
الجتماعية

مخرجات التعلم
عند النتهاء من التخ�س�س الرئي�سي، �سيكون الطلبة قادرين على:

•  يحلل اجلوانب الثقافة ودورها يف �سياق مهنة اخلدمة الجتماعية. 
•  يطبق الأخالقيات يف املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية. 

•   ي�ستخدم معارف ومهارات ومناذج املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية. 
•  يقيم ال�سرتاتيجيات املحلية والعاملية املالئمة للتغلب على التحديات 

القت�سادية والجتماعية للمجتمع با�ستخدام النظريات املنا�سبة يف املجال.
•  يوظف مهارات البحث الفعالة يف الق�سايا املهنية للخدمة الجتماعية. 

•   يطبق مهارات الت�سال الفعالة والهامة ملمار�سات اخلدمة الجتماعية. 

الفرص
لدى خريجي برنامج اخلدمة الجتماعية القدرة على تلبية الحتياجات 

للجهات املعنية فيدولة قطر ، حيث تتاح فر�س عمل للخريجني يف الهيئات 
احلكومية واملنظمات غري احلكومية ، وجميع منظمات املجتمع اخلدمية 

والإنتاجية .

جهات التوظيف:
•  جميع املدار�س واجلامعات وكافة املوؤ�س�سات التعليمية.

•  املوؤ�س�سات الإنتاجية وال�سناعية.
•  ال�ست�سارات العائيلية.

•  موؤ�س�سات احلماية والتاأهيل.
•  ال�رشطة املجتمعية.

•  الجتار بالب�رش واملوؤ�س�سات احلقوقية.

•  اإدارات اخلدمة الجتماعية الطبية ومراكز ال�سحة الأولية.
•  الوزارات اخلدمية بدولة قطر.

•  موؤ�س�سات رعاية الحداث.
•  املراكز التنموية والثقافية.

•  موؤ�س�سات رعاية ال�سباب.
•  موؤ�س�سات رعاية امل�سنني.

•  موؤ�س�سات رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة.
•  موؤ�س�سات ال�سحة النف�سية.

•  موؤ�س�سات رعاية امل�سجونني.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية، اجتياز اختبار قبول كتابي و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.3.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اخلدمة االجتماعية

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
اخلدمة الجتماعية، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة 
•    ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

امل�ساندة
•    ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة( 

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

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )54 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة يف املقررات 

املطلوبة للتخ�س�س الرئي�سي:
•  SOWO 101 مقدمة يف اخلدمة والرعاية الجتماعية

•  SOWO 200 اخلدمة الجتماعية والقانون
•  SOWO 311 التنوع الجتماعي والثقايف

I ال�سلوك الإن�ساين والبيئة الجتماعية SOWO 320  •
•  SOWO 321 ال�سلوك الإن�ساين والبيئة الجتماعية 2

•  SOWO 330 �سيا�سات وخدمات الرعاية الجتماعية )1(
•  SOWO 350 املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية )1(

•  SOWO 360 مناهج البحث يف اخلدمة الجتماعية 1
•  SOWO 370 اخلدمة الجتماعية يف جمال ال�رشة والطفولة 

•  SOWO 400 �سيا�سة وخدمات الرعاية الجتماعية 2
•  SOWO 420 التدريب امليداين)2(

•  SOWO 430 املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية )3(
•  SOWO 442 النماذج املتقدمة يف املمار�سة املهنية

•  SOWO 444 التدريب امليداين 1
•  SOWO 445 التدريب امليداين 2

•  SOWO 450 م�رشوع التخرج

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•  SOWO 301 اخلدمة الجتماعية الطبية

•  SOWO 302 ال�سحة النف�سية يف اخلدمة الجتماعية

•  SOWO 303 اخلدمة الجتماعية يف املدر�سة
•    SOWO 361 املجتمع وحقوق الإن�سان

•  SOWO 304 تقومي الربامج وامل�ساريع الجتماعية
•  SOWO 305 احلماية الجتماعية

•  SOWO 306 اخلدمة الجتماعية يف جمال الإعاقة والتاأهيل
•  SOWO 307 اخلدمة الجتماعية والبيئة

•  SOWO 308 اإدارة الزمات والكوارث
•  SOWO 309 العمل الجتماعي التطوعي

متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة ) 18 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات 

التخ�س�س الرئي�سي الداعمة:
•    BIOL 110 البيولوجية الب�رشية 

•    PSYC 201 مدخل اىل علم النف�س  
•    PSYC 206 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي

•    SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع 
•    SOCI 200 التنمية امل�ستدامة

•    STAT 101 الإح�ساء 1

املقررات االختيارية احلرة ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات الختيارية 

احلرة خارج تخ�س�س اخلدمة الجتماعية.
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اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )اخلدمة االجتماعية(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

خريف

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 مقدمة يف اخلدمة والرعاية الجتماعية  SOWO 101

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام  

3 متطلب عام

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )2(

خريف
3 التنوع الجتماعي والثقايف SOWO 311

3 ال�سلوك الإن�ساين والبيئة الجتماعية )1( SOWO 320

3 �سيا�سات وخدمات الرعاية الجتماعية )1( SOWO 330

3 املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية )1( SOWO 350

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 اخلدمة الجتماعية والقانون SOWO 200

ربيع

3 اخلدمة الجتماعية يف جمال ال�رشة والطفولة SOWO 370

3 ال�سلوك الإن�ساين والبيئة الجتماعية 2 SOWO 321

3 �سيا�سات وخدمات الرعاية الجتماعية )2( SOWO 400

3 التدريب امليداين )2( SOWO 420

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )3(

خريف

3 متطلب اختياري حر )2(

3 املمار�سة املهنية للخدمة الجتماعية )3( SOWO 430

3 مناهج البحث يف اخلدمة الجتماعية )1( SOWO 360

3 مقرر تخ�س�س فرعي / اختياري تخ�س�س 
فرعي )8(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 حلقة نقا�سية SOWO 440

3ربيع مناهج البحث يف اخلدمة الجتماعية )2( SOWO 410

12 التدريب العملي على اخلدمة الجتماعي SOWO 441

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

خريف

3 متطلب عام

3 متطلب اختياري حر)1(

3 مقدمة يف علم الجتماع  SOCI 120

3 ا�س�س علم النف�س  PSYC 201

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )1(  

ربيع

3 البيولوجية الب�رشية  BIOL 110

3 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي PSYC 205

3 الح�ساء 1  STAT 101

3 التنمية امل�ستدامة SOCI 200

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس اآلداب في علم النفس

نبذة عن برنامج علم النفس
اإن ر�سالة برنامج علم النف�س هي تزويد الطلبة بتعليم عايل اجلودة من خالل اإ�رشاكهم 

يف التعلم القائم على التحقق وتطوير تفكريهم النقدي، والتوا�سل الفعال، ومهارات 
بناء توافق الآراء. ويقوم الربنامج باإعداد الطلبة حلياة مهنية ناجحة يف جمال علم 

النف�س مبا يف ذلك وظائف يف جمال التدري�س والبحوث واخلدمات ال�رشيرية، كما 
ميكنهم من متابعة درا�ستهم.

األهداف
�سيتمكن طلبة تخ�س�س علم النف�س من القدرة على: 

•    التعرف على املفاهيم الرئي�سية، والروؤى النظرية، والنتائج التجريبية، 
والجتاهات الرئي�سية يف علم النف�س

•    فهم وتطبيق اأ�ساليب البحوث الأ�سا�سية يف علم النف�س، مبا يف ذلك ت�سميم 
البحث وحتليل البيانات، وتف�سريها

•    احرتام وا�ستخدام التفكري الناقد والإبداعي، والتحقيق املت�سكك، وعندما يكون 
ذلك ممكنا اإتباع النهج العلمي يف حل امل�ساكل املتعلقة بال�سلوك والعمليات العقلية

•    فهم وتطبيق املبادئ النف�سية للق�سايا ال�سخ�سية والجتماعية، والتنظيمية
•    فهم تقييم الأدلة، وحتمل الغمو�س، والت�رشف ب�سكل اأخالقي، واإظهار القيم 

الأخرى التي هي من اأ�س�س علم النف�س كمجال من جمالت الدرا�سة
•    احل�سول على التدريب الالزم ليكونوا قادرين على تو�سيح كفاءة املعلومات 

والقدرة على ا�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات يف القرن احلادي 
والع�رشين

•    التوا�سل ب�سكل فعال يف جمموعة متنوعة من ال�سيغ وال�سياقات
•    اكت�ساب املهارات الالزمة للتعرف على تعقيد التنوع الجتماعي والثقايف 

والدويل وفهمه وحتليله
•    تطوير نظرة ثاقبة ل�سلوكهم و�سلوك الأخرين والعمليات العقلية، وتطبيق 

ا�سرتاتيجيات فعالة لإدارة وحت�سني الذات
•    تعزيز قدراتهم فيما يتعلق بكيفية تطبيق معارفهم النف�سية واملهارات، والقيم 

يف املجالت املهنية �سمن جمموعة متنوعة من املواقع والظروف

اخملرجات التعليمية
عند اإكمال التخ�س�س الرئي�سي، �سيكون الطلبة قادرين على:

•  القدرة على �رشح الأهداف الآ�سا�سية لعلم النف�س وخ�سائ�س جمالته املختلفة  
•  القدرة على تطبيق املفاهيم الآ�سا�سية يف علم النف�س مبا ي�ساعد على �رشح 

العمليات ال�سلوكية والذهنية
•  القدرة على ا�ستخدام مناهج البحث حلل امل�سكالت املتعلقة بعلم النف�س
•  تطوير العمليات الالزمة لأ�ساليب التدخل النف�سية والتقنيات العالجية

•  القدرة على تطبيق املعايري املهنية الأخالقية لتقييم املعارف و املمار�سات 
املت�سلة بعلم النف�س

•  القدرة على كتابة احلجج العلمية وتقدمي املعلومات �سفويًا با�ستخدام املفاهيم 
العلمية والنف�سية .

الفرص
يقوم برنامج علم النف�س باإعداد الطلبة ملجموعة وا�سعة من املهن كم�ست�سارين 

لالأ�رشة واخت�سا�سيني  نف�سيني وفنيني الختبارات النف�سية واخت�سا�سيني يف  
يف جمال اخلدمات الإن�سانية. وميكن لالأخ�سائيني النف�سيني تقدمي الدعم النف�سي 

لالأطفال والأزواج والعائالت واملجموعات يف البيئات املختلفة. وهناك فر�س اأي�سا 

لالأخ�سائيني النف�سيني للعمل يف املنظمات غري الربحية واملوؤ�س�سات ال�سحية مبا يف 
ذلك امل�ست�سفيات وهيئات ال�سحة النف�سية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.
 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في علم النفس

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
علم النف�س، مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•    ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف التدريب

•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 
الختيارية

•    ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي
•    ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة( 
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب )15 �ساعة معتمدة(

•    ARAB 100 لغة عربية 1
•    ARAB 200 لغة عربية 2

•    ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•    ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.
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مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة مقررات داعمة تخص الكلية أو البرنامج )9 ساعات 
معتمدة(

•    ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•    UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 36 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية:

•    PSYC 201 مدخل اىل علم النف�س 
•    PSYC 203 علم النف�س ال�سحة

•    PSYC 206 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي
•    PSYC 221 ت�سميم البحوث والإح�ساء

•    PSYC 300 علم نف�س ال�سخ�سية
•    PSYC 301 علم النف�س النمو 

•    PSYC 303 علم نف�س املر�سي  
•    PSYC 304 علم النف�س املعريف

•    PSYC 400 مبادئ العالج املعريف ال�سلوكي  
•    PSYC 401 مهارات امل�ساعدة النف�سية

•    PSYC 403 علم النف�س الف�سيولوجي
•    PSYC 406 م�رشوع تخرج 

التدريب العملي  ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز مقرر التدريب التايل:

•    PSYC 405 التدريب العملي

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية من بني اخليارات التالية:
•    PSYC 306 العاطفة والدافع

•    PSYC 402 امل�سورة طويلة الأجل
•    PSYC 404 �سيكولوجية العالقات الأ�رشية

•    PUBH 202 ال�سلوك ال�سحي واملجتمع
•    SOCI 262 املناهج الكيفية

•    SOCI 365 درا�سة النوع 
•    SPSC 308 علم النف�س الريا�سي

متطلبات التخصص الفرعي ) 24 ساعة معتمدة (
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج علم النف�س درا�سة اأي من التخ�س�سات 

الفرعية داخل اجلامعة. اإذا كان التخ�س�س الفرعي ينطوي على اقل من 24 
�ساعة معتمدة، فيجب عليهم درا�سة مقررات اإ�سافية كمقررات اختيارية حرة 

ل�ستكمال درا�سة متطلبات مبا جمموعه 24 �ساعة معتمدة.

املقررات االختيارية احلرة ) 9 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 
الختيارية احلرة من املقررات خارج التخ�س�س الرئي�سي لعلم النف�س، 6 

�ساعات معتمدة منها يجب اأن تكون من مقررات م�ستوى 300 اأو اأعلى.

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس )علم النفس(

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام 

3خريف متطلب عام 

3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر )1( 

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام 

ربيع
3 متطلب عام 

3 متطلب اختياري حر )2( 

3 متطلب عام   

3 مدخل اىل علم النف�س  PSYC 201

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 علم نف�س ال�سخ�سية  PSYC 300

3خريف علم النف�س التنموي PSYC 301

3 متطلب عام   

3 تخ�س�س فرعي )2(

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )3(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 علم ال�سطرابات النف�سية PSYC 303

ربيع
3 علم النف�س املعريف PSYC 304

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )4(  

3 تخ�س�س فرعي )3(

3 تخ�س�س فرعي )4(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مبادئ العالج ال�سلوكي املعريف PSYC 400

3خريف مهارات امل�ساعدة النف�سية PSYC 401

3 علم النف�س الف�سيولوجي  PSYC 403

3 تخ�س�س فرعي )5(

3 تخ�س�س فرعي )6(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

6 تدريب عملي PSYC 405

ربيع
3 م�رشوع تخرج  PSYC 406

3 تخ�س�س فرعي )7(

3 تخ�س�س فرعي )8(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 علم النف�س ال�سحة  PSYC 203

3خريف اختياري تخ�س�س رئي�سي )1( 

3 متطلب اختياري حر )3( 

3 متطلب عام 

3 متطلب عام 

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي PSYC 206

ربيع
3 ت�سميم البحوث والإح�ساء PSYC 221

3 متطلب عام 

3 اختياري تخ�س�س رئي�سي )2( 

3 تخ�س�س فرعي )1(

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في علم النفس

مت ت�سميم التخ�س�س الفرعي يف علم النف�س لتزويد الطلبة مبقدمة لعلم النف�س 
واطالعهم على املفاهيم الرئي�سية يف علم النف�س. يزود التخ�س�س الفرعي 

الطلبة باملهارات الالزمة ملعرفة، وفهم، واحرتام تعقيد التنوع الثقايف 
الجتماعي والدويل.

التخصص الفرعي في علم النفس
يجب على الطلبة اجتياز 24 �ساعة معتمدة كحد ادنى ل�ستكمال التخ�س�س 

الفرعي يف علم النف�س، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 

•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي 
الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي في علم النفس ) 18 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز املقررات التالية :

•    PSYC 201 مدخل اىل علم النف�س 
•    PSYC 203 علم النف�س ال�سحة

•    PSYC 206 مقدمة يف علم النف�س الجتماعي
•    PSYC 301 علم نف�س التنموي

•    PSYC 303 علم ال�سطرابات النف�سية
•    PSYC 304 علم النف�س املعريف

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية من بني اخليارات التالية:
•    PSYC 300 علم نف�س ال�سخ�سية

•    PSYC 306 العاطفة والدافع
•    PSYC 401 مهارات امل�ساعدة النف�سية

•    PSYC 404 �سيكولوجية العالقات الأ�رشية
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قسم العلوم البيولوجية والبيئية

مبنى كلية الآداب والعلوم 
الغرف، C218 - C219 )ق�سم البنات( و B107 )ق�سم البنني(

الهاتف:  4534 / 4570 4403  +974 
 biology@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

/http://www.qu.edu.qa/artssciences/bioenvi :املوقع

رئيس القسم باإلنابة
حممد ح�سني �سامل علي ال�سفران 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
عبد العزيز البيومي، �سمري بن حممد اجلوة، نبيل الزواري، اإيبيك غوكتيبي، عالل 

اوهتيت، �سعيد �سيف.

أستاذ مشارك
طلعت عبد الفتاح اأحمد، جا�سم اخلياط، رو�سة فهد اآل ثاين، حممد اأبو دية، حم�سن 
العن�سي،  حممد الغوطي، اإبراهيم عبد اهلل امل�سلماين، نوبويوكي ياماغوت�سي، جحا 

التالو.

أستاذ مساعد
خالد عبداهلل العلي، اإبراهيم حممد الأن�ساري، ، فهد حمد اجلمايل، عبد الرحمن 

املفتاح، حمدة النعيمي، حمد ح�سني �سامل علي ال�سفران، فاطمة النعيمي، ي�رشية 
�سليمان الفحام، مرمي املفتاح، ر�سوان بن حماد، ميزان الرحمن، هيثم �سالح.

محاضر
حممود كردو�سة، بريومال بالكري�سى�سى، فاطمة اخلياط.

مساعد تدريس
عبدالرحمن حمجوب، هدى املريخى، حياة اجلابر، غادة املحمود، رادو�سال �ستيفان، 

اميان �سالح، حممد نعيم

نبذة عن ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية
يوفر ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية اأربعة برامج درا�سية، منها برناجمني للدرا�سات 

العليا لدرجة الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية، ودرجة املاج�ستري يف 
العلوم البيئية. والربناجمني الآخرين لدرا�سة البكالوريو�س هما على التوايل درجة 

البكالوريو�س يف العلوم البيولوجية، ودرجة البكالوريو�س يف العلوم البيئية. ومتتاز 
درجة الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية باأنها تزود الطلبة مبهارات متقدمة 

يف جمال البحوث، مما ميكنهم من اإجراء الأبحاث ب�سكل م�ستقل، ون�رشها واإظهار 
قدراتهم على البتكار والإبداع. اأما درجة املاج�ستري يف العلوم البيئية، والتي بداأت 

يف خريف 2011، فهي برنامج معتمد من )ت�سي�سرت – اململكة امُلتحدة( يهتم اأ�سا�ًسا 
بتخريج املهنيني والباحثني امللتزمني بتطوير بيئة م�ستدامة يف دولة قطر. وهو 
برنامج للدرا�سات العليا متعدد التخ�س�سات يف العلوم البيئية، وهو اخليار الأول 

للخريجني الذين يعدون اأنف�سهم لربامج الدكتوراه وال�سناعة على حد �سواء. وقد مت 
ت�سميم برنامج بكالوريو�س يف العلوم البيولوجية بطريقة توفر التدريب والتاأهيل 

املنا�سب يف جمال البيولوجيا احلديثة، وذلك متا�سًيا مع التقدم غري امل�سبوق يف هذا 
املجال وا�ستجابة لحتياجات وتطلعات املجتمع القطري.

اأما بكالوريو�س العلوم البيئية فهو برنامج معتمد وميتاز باأنه اأول برنامج يف دولة 

قطر. وقد و�سع هذا الربنامج ملعاجلة الق�سايا وامل�ساكل املت�ساعدة املرتبطة بالبيئة 
يف دولة قطر واملنطقة، ف�ساًل عن الحتياجات املتوقعة الو�سيكة لأ�سحاب امل�سلحة. 

وحتقق هذه الربامج الأربعة بيئة مميزة وممتازة للتدري�س والبحوث.

بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية
األهداف

يهدف تخ�س�س العلوم البيولوجية اإىل:
•   حتقيق الفهم ملبادئ العلوم البيولوجية.

•   تزويد الطلبة بخربات العمل يف املختربات والتجارب امليدانية املكثفة.
•   اإجراء البحوث الأ�سا�سية والتطبيقية يف العلوم البيولوجية.

•   تعزيز قدرات الطالب على التوا�سل ب�سكل فعال يف الق�سايا البيولوجية.

مخرجات التعلم
ا رئي�سًيا يف العلوم البيولوجية مما يلي: �سوف يتمكن الطلبة املتخ�س�سون تخ�س�سً

•   حتديد تكوين ووظائف الكائنات احلية.
•   و�سف النظم البيئية.

•   فهم طبيعة وطرق ا�ستخدام الأدوات اجلزيئية.
•   النخراط يف التفكري النقدي املتعلق باأن�سطة حل امل�سكالت اخلا�سة مب�ساألة 

بيولوجية.
•   اإثبات كفاءة الكتابة عرب كتابة ر�سالة موجزة، ووا�سحة، ومنظمة ب�ساأن املفهوم 

البيولوجي.
•   اإثبات كفاءة التوا�سل ال�سفهي عرب تقدمي العرو�س ال�سفهية املوجزة، والوا�سحة، 

واملنظمة حول املوا�سيع البيولوجية.

الفرص
يجد خريجو العلوم البيولوجية وظائف يف الهيئات احلكومية واملنظمات غري 

احلكومية، ويف القطاع اخلا�س واملختربات الكيميائية وجهات البحث واملختربات 
الطبية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.
 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي مبا فيها 

اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب 
على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من املتطلبات العامة  مبعدل 

.BIOL101 تراكمي ل يقل عن 02.0 و اجتياز مقرر

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في العلوم البيولوجية

يجب على الطالب اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س العلوم 
البيولوجية، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية
•   ما ل يقل عن 21 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي امل�ساندة

•   ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية
•   ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة من مقررات التخ�س�س 

الرئي�سي املطلوبة :
•   BIOL 101 علم الأحياء 1
•   BIOL 102 علم الأحياء 2

•   BIOL 221 اأ�سا�سيات علم البيئة
•   BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة
•   BIOL 311 البيولوجيا اجلزيئية

•   BIOL 351 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء النبات
•   BIOL 362 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء احليوان

•   BIOL 497 م�رشوع البحث

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ) 21 ساعة معتمدة( 

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 21 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س 
الرئي�سي امل�ساندة التالية:

•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•   CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية 

•   CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•   PHYS 110 الفيزياء العامة لعلم الأحياء

•   PHYS 111 الفيزياء العملية لعلم الأحياء
•   STAT 151 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي

 مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )24 ساعة معتمدة(
 على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية التالية:
•   BIOL 211 علم اأحياء اخللية

•   BIOL 212 الوراثة 
•   BIOL 312 علم الأن�سجة

•   BIOL 321 مبادئ علم الأحياء البيئي
•   BIOL 322 علم الأحياء ال�سحراوية
•   BIOL 344 درا�سة الطفيليات العامة

•   BIOL 412 الهند�سة الوراثية وتكنولوجيا احلم�س النووي
•   BIOL 421 الفيزيولوجيا البيئية
•   BIOL 422 اإدارة وحماية البيئة
•   BIOL 442 التكنولوجيا احليوية

•   BIOL 444 علم املناعة
•   BIOL 451 زراعة اخلاليا والأن�سجة

متطلبات التخصص الفرعي )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة امل�سجلني يف برنامج العلوم البيولوجية درا�سة التخ�س�س الفرعي 

يف الكيمياء لتحقيق متطلبات احل�سول على الدرجة العلمية.
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اخلطة الدراسية للعلوم البيولوجية
بكالوريوس العلوم في العلوم البيولوجية

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة عربية 1 ARAB 100

3خريف لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 202

3 الثقافة ال�سالمية DAWA 111

3 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة عربية 2 ARAB 200

ربيع
3 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 203

3 علم الأحياء 2 BIOL 102

3 الكيمياء العامة 2 CHEM 102

3 الكيمياء التجريبية العامة 2 CHEM 104

1 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء احليوان BIOL 362

خريف
3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي CHEM

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي CHEM

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  BIOL

3 متطلب عام اختياري CC Elective

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء النبات BIOL 351

ربيع
3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي CHEM

3 متطلب عام اختياري CC Elective

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

3خريف مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

3 متطلب عام اختياري CC Elective

3 متطلب عام اختياري CC Elective

- م�رشوع البحث BIOL 497

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

ربيع
3 مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي CHEM

3 متطلب عام اختياري CC Elective

3 م�رشوع البحث )اإكمال( BIOL 497

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اأ�سا�سيات علم البيئة BIOL 221

3خريف علم الأحياء الدقيقة BIOL 241

3 الكيمياء الع�سوية 1 CHEM 211

3 الفيزياء العامة لعلم الأحياء PHYS 110

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي BIOL

1 الفيزياء العملية لعلم الأحياء PHYS 111

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 البيولوجيا اجلزيئية BIOL 311

ربيع
3 الوراثة BIOL 212

3  متطلب عام اختياري

3 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية CHEM 351

3 الكيمياء احليوية التجريبية CHEM 352

1 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي STAT 151

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية

األهداف
يهدف تخ�س�س العلوم البيئية اإىل:

•   امتالك املعرفة الأ�سا�سية يف جمالت العلوم البيئية.
•   الرباعة يف التقنيات احلالية امل�ستخدمة يف جمال البحوث البيئية.

•   اإجراء البحوث الأ�سا�سية والتطبيقية يف جمال العلوم البيئية.
•   تطوير م�ستويات عالية من مهارات الت�سال.

•   الطالع والتحديث على التقدم يف العلوم البيئية.
•   ال�ستعداد للممار�سة املهنية والعمل بطريقة اأخالقية مع الفرق املحرتفة 

واإظهار التطوير املهني يف امل�سار الوظيفي.

مخرجات التعلم
�سيكون خريجي تخ�س�س العلوم البيئية قادرين على:

•   حتديد و�رشح املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية اخلا�سة بالبيئات والنظم 
الإيكولوجية املختلفة.

•   �رشح الأ�سباب الكامنة وراء التدهور البيئي واحلفاظ على البيئة.
•   اإجراء التجارب با�ستخدام تقنيات املختربات احلديثة، وحتليل وتقييم 

وتف�سري البيانات.
•   ا�ستخدام املناهج العلمية يف جمال البحوث املتعددة التخ�س�سات بطريقة 

اآمنة واأخالقية، والعلم بلوائح تقييم املخاطر وال�سحة وال�سالمة، ف�سال عن 
القوانني البيئية.

•   حتديد و�رشح املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية اخلا�سة بالبيئات والنظم 
الإيكولوجية املختلفة.

•   �رشح الأ�سباب الكامنة وراء التدهور البيئي واحلفاظ على البيئة.
•   اإجراء التجارب با�ستخدام تقنيات املختربات احلديثة، وحتليل وتقييم 

وتف�سري البيانات.
•   ا�ستخدام املناهج العلمية يف جمال البحوث املتعددة التخ�س�سات بطريقة 

اآمنة واأخالقية، والعلم بلوائح تقييم املخاطر وال�سحة وال�سالمة، ف�سال عن 
القوانني البيئية.

الفرص 
لدى خريجي برنامج العلوم البيئية القدرة على معاجلة الحتياجات املتوقعة 

جلهات التوظيف وال�ستجابة لل�سوق العاملية. كما �سيكون خريجي الربنامج 
قادرين على احل�سول على فر�س عمل يف اجلهات احلكومية والغري احلكومية 

وال�سناعية والقطاع اخلا�س. وميكن الربنامج خريجيه من فر�س يف عدد 
كبري من املجالت التي ت�سمل ول تقت�رش على:

ال�ستدامة البيئية، حماية البيئة )اإدارة احلفظ(، مراقبة البيئة، واإدارة املخاطر 
البيئية التخطيط احل�رشي والبيئة البحرية، العلوم البيئية والكيمياء البيئية 

والتكنولوجيا البيئية والأحياء البحرية، املوارد املائية )اإدارة(، التحليل 
البيئي والر�سد والبحوث يف علوم البحار او البيوتكنولوجيا.

الفرص الوظيفية
•   وزارة البيئة

•   مركز الدرا�سات البيئية 
•   قطاع ال�سناعة )قطر للبرتول، را�س غاز، �سيل، وغريها(

•   وزارة البلدية والتخطيط العمراين
•   كهرماء

•   خمتربات البحوث

التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية

ا فرعًيا يف العلوم البيولوجية لدرجة  يقدم ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية تخ�س�سً
البكالوريو�س. ويهدف هذا التخ�س�س الفرعي اإىل زيادة برامج الطلبة الذين كانت 
تخ�س�ساتهم الرئي�سية خارج العلوم البيولوجية والذين يرغبون يف احل�سول على 

منظور اأو�سع يف جمال البيولوجيا.

التخصص الفرعي في العلوم البيولوجية )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف العلوم البيولوجية درا�سة ما ل يقل 

عن 18 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي :
•   ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي الختيارية

متطلبات التخصص الفرعي )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مقررات التخ�س�س 

الفرعي املطلوبة :
•   BIOL 101 علم الأحياء 1
•   BIOL 102 علم الأحياء 2

•   BIOL 221 اأ�سا�سيات علم البيئة
•   BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س 

الفرعي الختيارية:
•   BIOL 211 علم اأحياء اخللية

•   BIOL 212 الوراثة 
•   BIOL 311 البيولوجيا اجلزيئية

•   BIOL 321 مبادئ علم الأحياء البيئي
•   BIOL 344 علم الطفيليات العام
•   BIOL 442 التكنولوجيا احليوية

•   BIOL 444 علم املناعة
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•   جامعة قطر
•   موؤ�س�سة قطر 

•   املجل�س الأعلى لل�سحة
•   التدري�س يف املدار�س واجلامعات

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

 
ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

�سمنها مقرر             BIOL101 مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00 . 
يعد القبول وفًقا لأعلى املتو�سطات وال�سعة ال�ستيعابية يف ق�سم العلوم 

البيولوجية والبيئة. ويكون ت�سجيل الطالب يف ف�سل الربيع

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخ�س�س الرئي�سي يف العلوم البيئية

يجب على الطلبة اجتياز 126 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
العلوم البيئية يف م�سار التخ�س�س للتكنولوجيا احليوية. يف حني يجب اجتياز 

125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س العلوم البيئية يف م�سار 
التخ�س�س لعلوم البحار.

وت�سمل متطلبات تخ�س�س العلوم البيئية ما يلي:
•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•   ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية

•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 
الختيارية

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
امل�ساندة

•   ما ل يقل عن 14 اأو 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار التخ�س�س : ما 
ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من م�سار التخ�س�س يف التكنولوجيا احليوية، 

وما ل يقل عن 14 �ساعة معتمدة من م�سار التخ�س�س يف علوم البحار.

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة درا�سة 33 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

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

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1- ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2- ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
. يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
•   SOCI 200 التنمية امل�ستدامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )54 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•   BIOL 101 علم الأحياء 1
•   BIOL 102 علم الأحياء 2

•   BIOL 221 اأ�سا�سيات علم البيئة
•   BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة

•   BIOL 322 علم الأحياء ال�سحراوية
•   BIOL 345 ال�سحة وال�سالمة والبيئة

•   BIOL 399 التدريب
•   BIOL 422 اإدارة وحماية البيئة

•   BIOL 496 م�رشوع البحث
•   CHME 361 تقنيات البرتول والغاز

•   CHEM 275 مبادئ الكيمياء البيئية
•   CVEN 342 املوارد املائية واإدارتها

•   CVEN 352 اإدارة النفايات
•   GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق 

•   GEOG 442 البيئة والتلوث
•   LAWC 449 القوانني والأنظمة البيئية

•   MARS 101 مقدمة يف علوم البحار
•   MARS 251 علم الأحياء البحرية

•   MARS 459 تقييم الأثر البيئي 

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•   BIOL 212 الوراثة 

اخلطة الدراسية للعلوم البيئية التكنولوجيا احليوية

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة عربية 1 ARAB 100

3خريف لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 202

3 ) E ( التنمية امل�ستدامة SOCI 200

3 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة عربية 2 ARAB 200

ربيع
3 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 203

3 علم الأحياء 2 BIOL 102

3 الكيمياء العامة 2 CHEM 102

3 الكيمياء التجريبية العامة 2 CHEM 104

1 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

حلقة درا�سية لطلبة ال�سنة الأوىل  علوم 
بيئية

BIOL 103

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اأ�سا�سيات علم البيئة BIOL 221

3خريف مقدمة يف علوم البحار MARS 101

3 الفيزياء العامة لعلم الأحياء PHYS 110

3 الفيزياء العملية لعلم الأحياء PHYS 111

3 الثقافة ال�سالمية DAWA 111

1  ) E ( البيئة و التلوث GEOG 442

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 علم الأحياء الدقيقة BIOL 241

ربيع
3 علم الأحياء البحرية MARS 251

3 املهارات الهند�سية والأخالق GENG 107

3 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي STAT 151

3 مبادئ الكيمياء البيئية  CHEM 275

3 متطلب عام اختياري CC Elective

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

•   BIOL 312 علم الأن�سجة
•   BIOL 344 علم الطفيليات العام

•   BIOL 346 ال�سحة البيئية
•   BIOL 351 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء النبات

•   BIOL 362 ت�رشيح وعلم وظائف اأع�ساء احليوان
•   BIOL 421 الفيزيولوجيا البيئية

•   BIOL 444 علم املناعة
•   BIOL 493 مو�سوعات خا�سة

•   BIOM 324 علم الفريو�سات الطبية
•   GEOG 204 اجلغرافيا القت�سادية العامة 

•   GEOG 242 الطق�س واملناخ
•   GEOG 243 مقدمة يف ال�ست�سعار عن بعد

•   GEOG 346 مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية
•   GEOG 441 جغرافية قطر

•   GEOG 448 اجلغرافيا املائية 

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من متطلبات 

التخ�س�س الرئي�سي امل�ساندة التالية:
•   BIOL 103 حلقة درا�سية لطلبة ال�سنة الأوىل

•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

•   CHEM 102 الكيمياء العامة 2
•   CHEM 104 الكيمياء التجريبية العامة 2

•   PHYS 110 الفيزياء العامة لعلم الأحياء
•   PHYS 111 الفيزياء العملية لعلم الأحياء
•   STAT 151 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي

مسار التخصص في التكنولوجيا احليوية )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار 

التخ�س�س يف التكنولوجيا احليوية
•   BIOL 310 علم اأحياء اخللية اجلزيئية

•   BIOL 433 الر�سد وعلم ال�سموم
•   BIOL 443 التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية

•   BIOL 451 زراعة اخلاليا والأن�سجة
•   BIOL 452 التقنيات اجلزيئية التحليلية

مسار التخصص في علوم البحار )14 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 14 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار 

التخ�س�س يف علوم البحار 
•   MARS 222 علوم املحيطات الكيميائية

•   MARS 325 التلوث البحري
•   MARS 327 العوالق والإنتاجية
•   MARS 455 علم البيئة البحرية

•   MARS 458 م�سائد الأ�سماك وتربية الأحياء املائية
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السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة عربية 1 ARAB 100

3خريف لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 202

3 ) E ( التنمية امل�ستدامة SOCI 200

3 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة عربية 2 ARAB 200

ربيع
3 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 203

3 علم الأحياء 2 BIOL 102

3 الكيمياء العامة 2 CHEM 102

1 الكيمياء التجريبية العامة 2 CHEM 104

3 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

حلقة درا�سية لطلبة ال�سنة الأوىل علوم 
بيئية

BIOL 103

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )35 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 علم الأحياء ال�سحراوية BIOL 322

3خريف العوالق والإنتاجية MARS 327

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 مبادئ الكيمياء البيئية  CHEM 275

3 تاريخ قطر HIST 121

3 متطلب عام اختياري CC Elective

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2 التلوث البحري MARS 325

ربيع
3 علم البيئة البحرية MARS 455

3 تقييم الأثر البيئي MARS 459

3 اإدارة النفايات CVEN 352

3 القوانني والأنظمة البيئية LAWC 449

3 متطلب عام اختياري CC Elective

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 ال�سحة وال�سالمة والبيئة BIOL 345

3خريف اإدارة وحماية البيئة BIOL 422

3 املوارد املائية واإدارتها CVEN 342

3 تقنيات البرتول والغاز CHME 361

- م�رشوع البحث BIOL 496

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 م�سائد الأ�سماك وتربية الأحياء املائية MARS 458

ربيع
3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 م�رشوع البحث )اإكمال( BIOL 496

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الصيف )بعد السنة الثالثة( )0 ساعة معتمدة(

0 التدريب BIOL 399 �سيف

0 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اأ�سا�سيات علم البيئة BIOL 221

3خريف مقدمة يف علوم البحار MARS 101

3 الفيزياء العامة لعلم الأحياء PHYS 110

1 الفيزياء العملية لعلم الأحياء PHYS 111

3 الثقافة ال�سالمية DAWA 111

3  ) E (البيئة و التلوث GEOG 442

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 علم الأحياء الدقيقة BIOL 241

ربيع
3 علم الأحياء البحرية MARS 251

3 علوم املحيطات الكيميائية MARS 222

3 املهارات الهند�سية والأخالق GENG 107

3 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي STAT 151

3 متطلب عام اختياري CC Elective

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم الكيمياء وعلوم األرضاخلطة الدراسية للعلوم البيئية - علوم البحار 

مبنى كلية العلوم، غرفة 121 )ق�سم البنات(
كلية الآداب والعلوم، ممر 4، غرفة 121 )ق�سم البنني(

الهاتف: 4654 4403 / 4650 4403  974+
 headdepchemistry@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

 /http://www.qu.edu.qa/artssciences/chemearth :املوقع

رئيس القسم
 خالد عبداهلل ماجد ال �سعد 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
هالة �سلطان �سيف العي�سى، جان كورنلي�س كواك، حممد معروف الطاهر، 

�سهام ي. القر�ساوي، لك�سميه �رشيراما، يو�سف حممد حيجي، اإبراهيم �سالح 
النعيمي ، ملي�س عبد الهادي �سحادة ، هاين دروي�س طباع ، عدنان حممود 

�سليم ابو �رشه ،  ن�رش بن الب�سري 

أستاذ مشارك
اإبراهيم اأحمد زينل الأن�ساري، حمد عبد الرحمن ال�سعد الكواري، اأمينة �سلطان 

جابر اجلابر، خالد عبد اهلل ماجد ال ال�سعد، ن�رشين عبداهلل الها�سمي، عبد 
العلي م. �سادق، ، ح�سن ابراهيم منر، عبدالله عبدالقادر داوود، اجمد �رشمي، 

امينة علي حممد اخلال فخرو،  مروة حممد �سعيد حممد العزازي كوكب خمي�س 
النعيمي

أستاذ مساعد
يا�رش ح�سني عبدالرازق ، ايريك لطفى، مروة حممد �سعيد حممد العزازي، لطيفة 

النعيمى، مرمي املال

محاضر
ليكيتا �رشيفنتى، حممد ي�رشى، مهند �سكور، حممد م�سطفى، كفاح �سالح، 

اأ�سيا اجلابرى

مساعد تدريس
ناهيد �ساه، فندانا ثوتا�سيل، امال م�سهراوى، داليا عيد، اأحمد �سعيد، مروة 

هم�سارى، ليليا �سيف، مهند عبداهلل

نبذة عن قسم الكيمياء وعلوم األرض

اأن�سئ ق�سم الكيمياء وعلوم الأر�س يف عام 1973. ويقدم الق�سم �سهادة 
البكالوريو�س يف تخ�س�س الكيمياء )للبنني والبنات( والتخ�س�س الفرعي 

يف الكيمياء )للبنني والبنات( والتخ�س�س الفرعي يف اجليولوجيا )للبنني(. 
ا مقررات ملختلف الربامج يف جامعة قطر مبا  كما يقدم برنامج الكيمياء اأي�سً

يف ذلك الهند�سة الكيميائية، والعلوم البيولوجية والبيئية، وتغذية الإن�سان، 
والعلوم احليوية الطبية، وال�سيدلة والطب. ويقدم برنامج اجليولوجيا مقررات 

متهيدية ملجموعة وا�سعة من الطلبة، ف�ساًل عن مقررات ذات م�ستوى متقدم 
ا فرعًيا يف اجليولوجيا. ول�سك يف اأن  للطلبة الذين يتخ�س�سون تخ�س�سً

برنامج الكيمياء يقدم خدمات للمجتمع القطري يف عديد من اجلوانب، مثاًل 
من خالل تقدمي ال�ست�سارات، واقرتاح احللول للعديد من امل�ساكل العلمية، 

السنة الثالثة )33 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 BIOL 310 علم اأحياء اخللية اجلزيئية

3خريف علم الأحياء ال�سحراوية BIOL 322

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 تاريخ قطر HIST 121

3 متطلب عام اختياري CC Elective

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية BIOL 443

ربيع
3 تقييم الأثر البيئي MARS 459

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 اإدارة النفايات CVEN 352

3 القوانني والأنظمة البيئية LAWC 449

3 متطلب عام اختياري CC Elective

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 ال�سحة وال�سالمة والبيئة BIOL 345

3خريف اإدارة وحماية البيئة BIOL 422

3 املوارد املائية واإدارتها CVEN 342

3 تقنيات البرتول والغاز CHME 361

- م�رشوع البحث BIOL 496

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الر�سد وعلم ال�سموم BIOL 433

ربيع
3 زراعة اخلاليا والأن�سجة BIOL 451

3 التقنيات اجلزيئية التحليلية BIOL 452

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي  

3 م�رشوع البحث )اإكمال( BIOL 496

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الصيف )بعد السنة الثالثة( )0 ساعة معتمدة(

0 التدريب BIOL 399

0 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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وعقد الندوات، واملحا�رشات العامة. كما تقدم هيئة تدري�س الكيمياء ور�س 
العمل والتدريب للموظفني يف العديد من القطاعات. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

فالعديد من خريجي برنامج الكيمياء يعملون كمعلمني يف عدد من املدار�س 
واملوؤ�س�سات الأكادميية.

ويتم اعتماد برنامج البكالوريو�س للتخ�س�س الرئي�سي يف الكيمياء من قبل 
اجلمعية الكندية للكيمياء )2014-2009(

بكالوريوس العلوم في الكيمياء

األهداف
•   امتالك املعرفة الأ�سا�سية جلميع املجالت الرئي�سية يف الكيمياء احلديثة 

•   الرباعة يف ا�ستخدام اأحدث التقنيات املختربية 
•   امتالك املعرفة الالزمة لتطبيق الأ�ساليب الكمية واحل�سابية على امل�ساكل 

العملية
•   العمل كباحثني مبدعني وخمت�سني يف حل امل�ساكل

•   ممار�سة الإجراءات املختربية املاأمونة وتقييم الأثر البيئي للعمليات 
كيميائية 

•   تطوير م�ستوى عال من مهارات الت�سال
•   فهم امل�سوؤوليات الأخالقية واملهنية ككيميائيني وكمواطنني

مالحظة هامة تتعلق باالعتماد:
يتم اعتماد برنامج البكالوريو�س يف الكيمياء من قبل اجلمعية الكندية 

للكيمياء. والطلبة الذين يكملون برنامج الكيمياء �سوف يكونون موؤهلني 
للح�سول على �سهادة من اجلمعية الكندية للكيمياء يوؤكد تخرجهم من هذا 
الربنامج املعتمد منها،  و ل يقت�رش منح العتماد على تخ�س�سات فرعية 

بعينها. 

مخرجات التعلم
عند التخرج �سوف يكون الطلبة قادرين على:

•  تطبيق مبداأالتفكري الناقد واي�ساح مهارات حل امل�ساكل يف جمالني اأو اأكرث 
من املجالت الرئي�سية للكيمياء.

•  تنفيذ الإجراءات واللوائح اخلا�سة بالتعامل الآمن وا�ستخدام املواد 
الكيميائية واملعدات يف املخترب.

•  ا�ستخدام التقنيات والأجهزة التحليلية ال�سائدة لإجراء التجارب، جمع 
وحتليل النتائج، والعمل �سمن فريق.

•  ا�ستخدام اأ�ساليب البحث الأدبي احلديثة للح�سول على معلومات عن 
موا�سيع الكيمياء املختلفة وكتابة التقارير.

•  اإجراء بحوث )نظرية اأو عملية( يف جمالت العلوم الكيميائية وتوثيق 
النتائج وفق املعايري املهنية والأخالقية املعتمدة.

•  اإي�سال النتائج للكيميائيني وغريهم

الفرص
يجد خريجو الكيمياء وظائف يف العديد من الهيئات احلكومية واملنظمات 

غري احلكومية، ويف القطاع اخلا�س واملختربات الكيميائية وجهات البحث 
واملختربات  على �سبيل املثال:

•   قطر غاز
•   را�س غاز

•   �رشكة قطر للبرتوكيماويات )قابكو(
•   �رشكة قطر لالأ�سمدة )قافكو(
•   �رشكة قطر لل�سلب )قا�سكو(

•   قطر للزيوت املحدودة )قالكو(
•   �رشكة قطر للكيماويات ) كيو- كيم (
•   �رشكة قطر لإ�سافات الطاقة )قفاك(

•   �رشكة قطر للفينيل ) كيو يف �سي (
•   �رشكة القطرية لل�سناعات التحويلية ) كيو اي م �سي(

•   وزارة البيئة
•   ق�سم الطب ال�رشعي، قطاع الأمن الداخلي

•   الهيئة الوطنية لل�سحة
•   املجل�س الأعلى للتعليم

•   وزارة البلدية والتخطيط العمراين
•   خمتربات مكافحة املن�سطات

•   وزارة ال�سحة

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز مقرر CHEM101  و ما ل يقل عن 9 

�ساعات معتمدة من املتطلبات العامة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الكيمياء

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الكيمياء، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 41 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية 
•   ما ل يقل عن 13 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

امل�ساندة
•   ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة درا�سة 33 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

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

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

اأدناه
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املتطلبات العامة اإلضافية للكلية/القسم )3 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•   BIOL 101 علم الأحياء 1

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )41 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 41 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   CHEM 102 الكيمياء العامة 2

•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•   CHEM 104 الكيمياء التجريبية العامة 2

•   CHEM 211 الكيمياء الع�سوية 1
•   CHEM 212 الكيمياء الع�سوية 2

•   CHEM 213 الكيمياء الع�سوية التجريبية
•   CHEM 221 الكيمياء غري الع�سوية 1

•   CHEM 222 الكيمياء غري الع�سوية التجريبية
•   CHEM 231 الكيمياء التحليلية 1

•   CHEM 234 الكيمياء التحليلية التجريبية 
•   CHEM 241 الكيمياء الفيزيائية 1

•   CHEM 242 الكيمياء الفيزيائية التجريبية1
•   CHEM 331 الكيمياء التحليلية 2

•   CHEM 341 الكيمياء الفيزيائية 2
•   CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

•   CHEM 442 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2
•   CHEM 462 م�رشوع البحث 

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•   CHEM 311 الكيمياء الع�سوية 3
•   CHEM 312 الكيمياء الع�سوية 4

•   CHEM 315 كيمياء البيئة
•   CHEM 321 الكيمياء غري الع�سوية 2
•   CHEM 322 الكيمياء غري الع�سوية 3

•   CHEM 342 الكيمياء الفيزيائية 3
•   CHEM 375 الكيمياء ال�سناعية
•   CHEM 391 الكيمياء التطبيقية

•   CHME 431 عملية تكرير البرتول
•   CHME 433 تكنولوجيا البرتوكيماويات

 
متطلبات التخصص الرئيسي املساندة )13 ساعة معتمدة(

•   CMPS 101 مقدمة يف علوم احلا�سب
•   MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2

•   PHYS 101 الفيزياء العامة 1
•   PHYS 102 الفيزياء العامة 2

•   PHYS 103 خمترب الفيزياء العامة

متطلبات التخصص الفرعي ) 18 ساعة معتمدة(
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج الكيمياء الت�سجيل يف اأي من التخ�س�سات 

الفرعية داخل اجلامعة، �رشيطة اأن يكون العدد الإجمايل لل�ساعات الدرا�سية 
ا فرعًيا  املعتمدة للتخ�س�س الفرعي هو 18 �ساعة. اإذا �سجل الطلبة تخ�س�سً

لأقل من 18 �ساعة معتمدة، فيجب عليهم اأخذ مقررات اإ�سافية كمقررات 
اختيارية حرة ل�ستكمال متطلبات 18 �ساعة معتمدة.
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*�ستكون مقررات الطلبة امل�سجلني بالتخ�س�س الفرعي للتغذية ب�ساعتني مكت�سبتني 

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 لغة عربية 1 ARAB 100

3خريف لغة اإجنليزية 1 ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 202

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

3 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

1 الثقافة ال�سالمية DAWA 111

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 لغة عربية 2 ARAB 200

ربيع
3 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي ENGL 203

3 CHEM 102

3 الكيمياء التجريبية العامة 2 CHEM 104

1 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2 MATH 102

3 علم الأحياء 1 BIOL 101

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )32-33 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

خريف

3 CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية 

1 CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

3 الكيمياء الفيزيائية 1 CHEM 241

1 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1 CHEM 242

3 الكيمياء التحليلية 1 CHEM 331

*3/2 مقرر من التخ�س�س الفرعي 3

17/16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الكيمياء الفيزيائية 2 CHEM 341

ربيع
1 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2 CHEM 442

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 

3 متطلب عام

3 مقرر من التخ�س�س الفرعي 4

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )26 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

3/4*خريف مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي

3 م�رشوع البحث CHEM 462

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 

2 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 

14/15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
*3/4 مقرر اختياري من التخ�س�س الفرعي

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 

2 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي

11/12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )29-30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 مقدمة يف علوم احلا�سب CMPS 101

3خريف الكيمياء الع�سوية 1 CHEM 211

2 الكيمياء التحليلية 1 CHEM 231

1 الكيمياء التحليلية التجريبية CHEM 234

3 الفيزياء العامة 1 PHYS 101

*3/2 مقرر من التخ�س�س الفرعي 1

15/14 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 الكيمياء الع�سوية 2 CHEM 212

ربيع

1 الكيمياء الع�سوية التجريبية  CHEM 213

3 الكيمياء الع�سوية  CHEM 221

1 الكيمياء غري الع�سوية التجريبية CHEM 222

3 الفيزياء العامة 2 PHYS 102

1 خمترب الفيزياء العامة PHYS 103

3 مقرر من التخ�س�س الفرعي 2

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
بكالوريوس العلوم في الكيمياء

التخصص الفرعي في الكيمياء

يوفر التخ�س�س الفرعي يف الكيمياء للطلبة املعرفة باجلوانب العامة 
للكيمياء، ويتيح لهم تطبيق هذه املعرفة يف تخ�س�سات اأخرى.

التخصص الفرعي في الكيمياء )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف الكيمياء درا�سة ما ل يقل عن 

18 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 11 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي املطلوبة

•   ما ل يقل عن 7 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي 
الختيارية

مقررات التخصص الفرعي املطلوبة ) 11 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 11 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي املطلوبة:
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   CHEM 102 الكيمياء العامة 2

•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•   CHEM 104 الكيمياء التجريبية العامة 2
•   CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية 

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )7 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 7 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية من التايل:
•   CHEM 221 الكيمياء غري الع�سوية 1

•   CHEM 222 الكيمياء غري الع�سوية التجريبية
•   CHEM 231 الكيمياء التحليلية 1

•   CHEM 234 الكيمياء التحليلية التجريبية 
•   CHEM 241 الكيمياء الفيزيائية 1

•   CHEM 242 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1
•   CHEM 341 الكيمياء الفيزيائية 2

•   CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

•   CHEM 391 الكيمياء التطبيقية

التخصص الفرعي في اجليولوجيا

التخ�س�س الفرعي يف اجليولوجيا يوفر للطلبة ملحة عامة عن املوا�سيع الرئي�سية 
للنظام، مما ي�سمح للطلبة بتطبيق هذه املعرفة يف جمالت اأخرى.

التخصص الفرعي في اجليولوجيا )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف اجليولوجيا درا�سة ما ل يقل عن 18 

�ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي املطلوبة

•    ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي الختيارية

مقررات التخصص الفرعي املطلوبة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س 

الفرعي املطلوبة:

•    GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة
•    GEOL 321 اجليولوجيا البنائية والتكتونية اجلغرافية 

مقررات التخصص الفرعي االختيارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س 

الفرعي الختيارية:
•    GEOL 201 البلورات واملعادن

•    GEOL 211 مبادئ علم املتحجرات
•    GEOL 303 الروا�سب والرت�سيب

•    GEOL 322 امل�سح امليداين واجليولوجيا
•    GEOL 332 اجليوفيزياء

•    GEOL 401 الكيمياء اجلغرافية
•    GEOL 403 اجليولوجيا القت�سادية

•    GEOL 411 جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر
•    GEOL 421 جيولوجيا الت�سوير وال�ست�سعار عن بعد

•    GEOL 432 جيولوجيا البرتول
•    GEOL 434 اجليولوجيا املائية
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الجتماعية. 
ويقدم تخ�س�س مينح درجة البكالوريو�س يف الريا�سيات مع الرتكيز على 

الريا�سيات الكتوارية او على الريا�سيات التطبيقية. ويقدم الق�سم اأي�سا 
برنامج املاج�ستري يف الإح�ساء التطبيقي بالإ�سافة ملقررات خدمية للكليات 

والربامج املختلفة داخل اجلامعة.

درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

أهداف البرنامج
•   جمع البيانات التي تتوافق مع املبادئ الإح�سائية

•   ا�ستخدام الت�سميم التجريبي ذا ال�سلة للتحقيقات العلمية
•   و�سف اأنواع خمتلفة من البيانات رقمًيا وبيانًيا

•   حتليل اأنواع خمتلفة من البيانات با�ستخدام احلزم الإح�سائية
•   ال�ستخدام الفعال للحزم الإح�سائية لإجراء اأنواع خمتلفة من املهام 

الإح�سائية
•   �رشح الأ�سا�س النظري لالأ�ساليب الإح�سائية

•   توفري تقنيات بديلة لتحليل البيانات ا�ستناًدا اإىل النهج املختلفة

مخرجات التعلم
•   جمع وتقدمي امل�سورة ب�ساأن كيفية جمع البيانات التي تتوافق مع املبادئ 

الإح�سائية جلمع البيانات
•   ت�سميم اأو تقدمي امل�سورة ب�ساأن كيفية ت�سميم امل�سوح والتجارب للح�سول 

على بيانات عالية اجلودة
•   و�سف اأنواع خمتلفة من البيانات رقمًيا وبيانًيا

•   حتليل اأنواع خمتلفة من البيانات التي تن�ساأ يف بع�س اأنواع التحقيق 
العلمي

•   ا�ستخدام احلزم الإح�سائية ب�سكل فعال لإجراء عدد من اأنواع املهام 
الإح�سائية

•   كتابة وتقدمي التقارير الإح�سائية املهنية، والتوا�سل الفعال مع خمتلف 
امل�ستخدمني لالإح�ساءات

•   �رشح الأ�سا�س النظري لالأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف حالة معينة 

الفرص
لدى خريجو التخ�س�س الرئي�سي يف الإح�ساء الكثري من فر�س العمل. فهناك 

فر�س يف الهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س 
يف املوؤ�س�سات املالية والتعليم واملنظمات البحثية. وتعطي معرفة تقنيات 

حتليل البيانات الإح�سائية للخريجني فر�سة العمل مع هيئات البحوث 
وال�ست�سارات.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

 
ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 
املتطلبات العامة  مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.00

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اإلحصاء

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الإح�ساء، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 39 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•   ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•   ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

امل�ساندة
•   ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ) 15 ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )39 ساعة معتمدة(

قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء

مبنى كلية الآداب والعلوم 
ممر 1، غرفة A105 )ق�سم البنني(

الهاتف: /4403-4604/4605 )974+( 
 math-physics@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

 /http://www.qu.edu.qa/artssciences/mathphysta:املوقع

رئيس القسم
لينا عبدالرحمن   ال�سليطى 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
اإلهام القر�ساوي، اأمين باكليزي، حممد �ساحلي، ح�سني القا�سم، �سفري حممد ، 
حممد طاهر م�سطفى، حممد م�سعد �سعيد نا�رش، حممد جرادات، اأبو زيد �سلبي

أستاذ مشارك
اأمني عالونة، ميثاء املريخي، ح�سني مرابط، عادل الطيب يو�سف، زياد يو�سف، 

عبدالواحد حمدي،  حممد بن احلاج رحومه، فايز الفقي، احمد اإبراهيم عاي�س

أستاذ مساعد 
دانة عبد املالك، متا�رش الع�سريي، مهند اخل�ساونة، حممد �سلمان، حممود 

بوتفنو�سات، اإليا�س اأك�سيكا�س، زا�ساريا�س انا�ستا�سي، خليفة الهزاع، 
عبدال�سالم جمعة عبدال�سالم، لينا عبدالرحمن   ال�سليطى، �سيخة اأحمد جا�سم اآل 

ثاين، هميان الكواري، �سدام اكرب عبا�سي، حممد غرايبة 

محاضر
ح�سن عبداهلل، �سحبي عياري، حممد علي عياري، اويلول عبد الوا�سع، خالد 
القا�سي، �سمر جعفر، خالد العار�سة، اميان النرباوي، موؤن�س ملويل، حممد 

عجيب، و�سام املدهون.

مساعد تدريس
هدى ف�سل، منرية ال�سبيعي، اجناتيو�س بنتو، حممد خان، توفيق جرب، فاحتة 

مزيان، �سائد مراعبة، نهلة الب�سري، اإيهاب �سالح، �سامر ناقو�س، وليد حازم

فني مختبر
عمر مدين، احمد ادري�س، منى الريا�سي، احمد ال�ساعر، احمد امني

اداري
موزة الأ�سود، فاطمة عبداهلل، جوهرة عبد القادر

نبذة عن قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء

مت دمج اأق�سام الريا�سيات، والفيزياء والإح�ساء يف ق�سم واحد يف �سبتمرب 
2004، والذي منى يف احلجم والعدد لي�سمل 55 موظًفا، 9 منهم من 

القطريني. ويتكون ق�سم الريا�سيات والإح�ساء والفيزياء من ثالثة برامج 
خمتلفة، هي: الريا�سيات والإح�ساء والفيزياء، ويهدف اإىل توفري التعليم 

اجلامعي املتميز. حالًيا، يقدم الق�سم تخ�س�س مينح درجة بكالوريو�س 
العلوم يف الإح�ساء مع تخ�س�س فرعي يف علوم احلا�سب، الإدارة، اأو العلوم 

يجب على الطلبة دراسة ما ل يقل عن 39 �ساعة معتمدة يف مقررات 
التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•   STAT 101 الح�ساء 1
•   STAT 102 الح�ساء 2

•   STAT 211 مقدمة يف نظرية الحتمالت
•   STAT 221 الإح�ساء الريا�سي 1 

•   STAT 231 حتليل النحدار التطبيقي
•   STAT 312 العمليات الع�سوائية

•   STAT 322 الإح�ساء الريا�سي 2
•   STAT 332 ت�سميم التجارب
•   STAT 333 ال�سال�سل الزمنية

•   STAT 361 طرق اأخذ العينات
•   STAT 371 احلزم الإح�سائية

•   STAT 481 التحليل متعدد املتغريات
•   STAT 499 م�رشوع التخرج

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•   STAT 241 الإح�ساء احليوي

•   STAT 242 علم ال�سكان
•   STAT 341 الح�ساء الإكتواري 1

•   STAT 343 حتليل البقاء على قيد احلياة التطبيقي
•   STAT 344 �سبط اجلودة

•   STAT 372 املحاكاة الإح�سائية
•   STAT 381 حتليل البيانات الفئوية

•   STAT 382 الطرق غري احلدودية
•   STAT 434 النماذج الطولية العامة
•   STAT 442 الح�ساء الإكتواري 2

•   STAT 445 املوثوقية واختبارات احلياة
•   STAT 464 الإح�ساءات البيئية

•   STAT 482 النظرية الفرتا�سية لالإح�ساء
•   STAT 498 مو�سوعات خا�سة

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة )12 ساعة معتمدة(
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•   MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2

•   MATH 231 اجلرب اخلطي
•   MATH 251 الريا�سيات لالإح�ساء

متطلبات التخصص الفرعي )24 ساعة معتمدة(
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج الح�سائيات اأخذ اأي من التخ�س�سات 

الفرعية املوجودة داخل اجلامعة.
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السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

STAT 3123العمليات الع�سوائية

STAT 3222 3الإح�ساء الريا�سي

STAT 3713احلزم الإح�سائية

مقرر من التخ�س�س الفرعي 1

مقرر من التخ�س�س الفرعي 2

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

STAT 3323ت�سميم التجارب

STAT 3333ال�سال�سل الزمنية

STAT 3613طرق اأخذ العينات

مقرر من التخ�س�س الفرعي 3

مقرر من التخ�س�س الفرعي 4

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

STAT 4813التحليل متعدد املتغريات

مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

مقرر من التخ�س�س الفرعي 5

مقرر من التخ�س�س الفرعي 6

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

STAT 4993م�رشوع التخرج

مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

مقرر من التخ�س�س الفرعي 7

مقرر من التخ�س�س الفرعي 8

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

STAT 1011 3الح�ساء

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

3متطلب عام 1 

3متطلب عام 2 

3متطلب عام 3 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

STAT 1022 3الإح�ساء

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

3متطلب عام 4 

3متطلب عام 5 

متطلب عام 6

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية لإلحصاء
درجة بكالوريو�س العلوم يف الإح�ساء

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

STAT 2113مقدمة يف نظرية الحتمالت

MATH 2313اجلرب اخلطي

MATH 2513الريا�سيات لالإح�ساء

3متطلب عام 7

3متطلب عام 8

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

STAT 2211 3الإح�ساء الريا�سي

STAT 2313حتليل النحدار التطبيقي

3متطلب عام 9

3متطلب عام 10

3متطلب عام 11

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في اإلحصاء

مت ت�سميم التخ�س�س الفرعي يف الإح�ساء لتزويد الطلبة باأ�سا�س متني من 
الناحية النظرية الإح�سائية حتى يتمكنوا من جمع وحتليل البيانات اخلا�سة 

بهم مب�ساعدة من احلزم الإح�سائية.

التخصص الفرعي في اإلحصاء )24 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة الراغبني يف التخ�س�س الفرعي يف الإح�ساء درا�سة ما ل يقل 

عن 24 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 

•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الفرعي 
الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي ) 18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف متطلبات 

التخ�س�س الفرعي:
•  STAT 101 الح�ساء 1
•   STAT 102 الح�ساء 2

•   STAT 211 مقدمة يف نظرية الحتمالت
•   STAT 231 حتليل النحدار التطبيقي

•   STAT 361 طرق اأخذ العينات
•   STAT 371 احلزم الإح�سائية

مقررات التخصص الفرعي االختيارية ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الفرعي الختيارية:
•   STAT 221 الإح�ساء الريا�سي 1

•   STAT 241 الإح�ساء احليوي
•   STAT 242 علم ال�سكان

•   STAT 332 ت�سميم التجارب
•   STAT 333 ال�سال�سل الزمنية

•   STAT 343 حتليل البقاء على قيد احلياة التطبيقي
•   STAT 344 �سبط اجلودة

•   STAT 372 املحاكاة الإح�سائية
•   STAT 381 حتليل البيانات الفئوية

•   STAT 382 الطرق غري احلدودية

درجة بكالوريوس العلوم في الرياضيات

أهداف البرنامج
1- اإعطاء الطالب اأ�سا�سا قويا ومتنا�سقا يف الريا�سيات

2- جتهيز الطلبة لدرا�سة الريا�سيات كحقل اكادميي وجمال تطبيقي 
وكتخ�س�س

3- بناء قدرة الطالب على فهم التفكري الريا�سي وبناء النماذج
4- اإعطاء المكانية للتعمق يف درا�سة الري�سيات املتعلقة بالجتاه املهني

5- لتطوير مهارات التعلم عند الطلبة ومتكينهم من التعلم مدى احلياة
6- الرتكيز على التطبيقات احلديثة من خالل التطرق للتطبيقات احلديثة 

املنا�سبة وال�رشورية ملهن وا�سعة النطاق يف العلوم الريا�سية.

مخرجات التعلم
عند النتهاء من الربنامج، الطالب �سوف يكونون قادرين على:

1. �سياغة ودرا�سة �سحة احلجج الريا�سية.
2. حتليل النماذج الريا�سية من م�سائل احلياة احلقيقية.

3. حل امل�سائل من وجهات النظر الب�رشية والرقمية والرمزية.
4. تو�سيل الأفكار الريا�سية �سفويا وخطيا.

.5 ال�ستفادة من و�سائل واأدوات الريا�سيات، مبا يف ذلك تقنية املعلومات.
6. تطبيق ا�سرتاتيجيات حل امل�ساكل املنا�سبة.

7. تو�سيح النماذج الريا�سية با�ستخدام حزم الكمبيوتر
8. تقدمي م�ساهمات لبع�س امل�ساريع البحثية والتطبيقات اجلديدة يف هذا 

املجال

الفرص
مت جتهيز الطالب املتخرجني مع درجة جامعية يف الريا�سيات بقدرات للعمل 

يف جمالت متنوعة مثل القطاعات املالية، وال�سناعة، والأعمال التجارية، 
والتعليم، واملنظمات احلكومية اأو التجارية. ميكن للخريجني مع الرتكيز 
يف الريا�سيات الكتوارية العمل يف التاأمني على احلياة والتاأمني العام 

واملعا�سات والتاأمني ال�سحي و املجالت املالية و�رشكات ال�ستثمار والبنوك 
و�رشكات اإدارة املخاطر وقطاع الرعاية ال�سحية واأي منظمة حملية اأو دولية 

التي تتعامل مع حتليل املخاطر وتاأثريها املايل. كما يعد الربنامج الطالب 
ملتابعة الدرا�سات العليا

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

املتطلبات العامة  مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
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التخصص الرئيسي في الرياضيات

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الإح�ساء، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•  ما ل يقل عن 6 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية

•  ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة يف م�سار التخ�س�س
•  ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي

• ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ) 15 ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•  UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية )45 �ساعة معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•  MATH 102  ح�ساب التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

IV ح�سبان MATH 312   •
•   MATH 213 معادلت تفا�سلية
•   MATH 220 اأ�س�س الريا�سيات

•   MATH 222 التحليل احلقيقي 1
•   MATH 231 اجلرب اخلطي

•  MATH 291 ريا�سيات ماليه
•  MATH 365 ح�سابات علميه وبرجمه

•   MATH 366 التحليل العددي 1
•   STAT 101 الح�ساء 1
•   STAT 102 الح�ساء 2

•   STAT 211 مقدمة يف نظرية الحتمالت
•   STAT 312 العمليات الع�سوائية

•  MATH 496  مقرر خربات تكامليه
•   MATH 499 تدريب ميداين 

مسار التخصص )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اختيار واحدة من م�سارات التخ�س�س التالية 

متطلبات مسار التخصص في الرياضيات التطبيقية )9 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من متطلبات 
املقررات الجبارية مل�سار التخ�س�س يف الريا�سيات التطبيقية

•  MATH 314 معادلت تفا�سلية جزئيه
•  MATH 324 التحليل املركب

•  MATH 471 منذجه ريا�سيه  

متطلبات مسار التخصص في الرياضيات االكتوارية )9 ساعات 
معتمدة(يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من 

متطلبات املقررات الجبارية مل�سار التخ�س�س يف الريا�سيات الكتوارية
•  MATH 292 معمل حل م�سائل الكتواريه

•  MATH 391 احتاطيات احلياة 1
•  MATH 392 احتاطيات احلياة 2

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•  MATH 233  اجلرب التجريدي

•  MATH 335 نظرية الأعداد 
•  MATH 341 الهند�سة احلديثة

•  MATH 368  بحوث عمليات 1
•  MATH 371  طرق ريا�سيه متقدمه

•  MATH 413  نظريه املعادلت التفا�سلية
•  MATH 443  مقدمه يف الهند�سة التفا�سلية

•  MATH 466  حتليل عددي 2
•  MATH 498 موا�سيع خا�سة 

•  STAT 231  حتليل النحدار التطبيقي
•  STAT 333 ال�سال�سل الزمنية 

•  STAT 341  الح�ساء الإكتواري 1
•  STAT 442  الح�ساء الإكتواري 2

متطلبات التخصص الفرعي ) 24 ساعة معتمدة(
ميكن للطلبة امل�سجلني يف برنامج الريا�سيات الت�سجيل يف اأي من 

التخ�س�سات الفرعية داخل اجلامعة.

املقررات االختيارية احلرة ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية احلرة من املقررات خارج التخ�س�س الرئي�سي فى الريا�سيات.

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 1

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 1

MATH 212
3ح�ساب التفا�سل والتكامل 4

MATH 2313جرب خطي

MATH 391/3143مادة تخ�س�س دقيق

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 3

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 4

MATH 2223حتليل حقيقي

 MATH
392/471

3مادة تخ�س�س دقيق

MATH 3653احل�سابات العلمية والربجمة

MATH 4990تدريب عملي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 

مقرر من التخ�س�س الفرعي

مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي

STAT 312العمليات الع�سوائية

MATH 3661 حتليل عددي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 

3مقرر من التخ�س�س الفرعي 

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي

3مقرر اختياري

MATH 4963مقرر تخرج

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 1 

3متطلب عام 2 

UNIV 1003�سيمينار ال�سنة الوىل

STAT 1011 3الح�ساء

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 4 

3متطلب عام 5 

3متطلب عام 6 

STAT 1022 3الإح�ساء

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للرياضيات
درجة بكالوريوس العلوم في اإلحصاء

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

STAT 2113مقدمة يف نظرية الحتمالت

MATH 2113اجلرب اخلطي

MATH 2913ريا�سيات مالية

3متطلب عام 7

3متطلب عام 8

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 4 

3متطلب عام 4 

 MATH
292/324

3مادة تخ�س�س دقيق

MATH 2133املعادلت التفا�سلية

MATH 2203ا�سا�سيات الريا�سيات

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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متماثاًل مع كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2022 . 
مم برناجمنا الفريد بهدف احلاجة اإىل ال�رشوع لتغيري منط احلياة بني  �سُ

ال�سكان  والرتويج لأ�سلوب حياة اأكرث �سحة و ن�ساطًا، ملعاجلة ق�سايا هامة 
مثل مر�س ال�سمنة ومر�س ال�سكري وغريها من امل�ساكل ال�سحية ذات ال�سلة 
باخلمول البدين. و ذلك بهدف درا�سة اأثر الأن�سطة الريا�سية املنتظمة اأو الغري 

منتظمة على �سحة و رفاهية ال�سكان. 
واأخرياً، ت�ست�سيف قطر حوايل 45 حدث ريا�سي دويل كل عام ، و الربنامج 

يقدم تدريبللطلبة   يف جمال اإدارة الريا�سة )مبا يف ذلك متويل الريا�سة 
واإدارة الريا�سة والريا�سة والت�سويق(. 

بالإ�سافة اإىل التدري�س، يهدف الربنامج اإىل امل�ساهمة يف تقدمي البحوث 
متعددة التخ�س�سات يف جمالت خمتلفة يف الدرا�سات الريا�سية، نظمت حتت 

الركائز التالية: الريا�سة والثقافة والهوية؛ اأداء الريا�سة؛ الريا�سة وال�سحة 
و ذلك بهدف تلبية الأولويات الوطنية للبحوث. و تعد علوم الريا�سة  عدة 

جمالت: علم النف�س الريا�سي ، علم الجتماع الريا�سي، �سيا�سات الريا�سة 
،التغذية الريا�سية، والريا�سة واحلركة ، وف�سيولوجيا الريا�سة، التدريب، 

الإدارة الريا�سية و الريا�سة املدر�سة.

بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة

األهداف
•  يدرب الربنامج الطلبة على فهم الت�رشيح وامليكانيكا احليوية الوظيفية 

للج�سم الب�رشي
•  يقدم الربنامج للطلبة الأ�س�س الف�سيولوجية ملمار�سة الريا�سة والن�ساط 

البدين 
•  يلقن الطلبة الأ�س�س العلمية لقيام بتقييم الو�سع ال�سحي، واإجراء اختبار 

اللياقة البدنية و برجمة التمارين الريا�سية املنا�سبة ح�سب القدرات و 
الحتياجات.

•  تعريف الطلبة بتاأثريات القوى الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية،و 
النف�سية على املنظومة الريا�سية على امل�ستوى املحلي و الدويل. 

•  تدريب الطالب على العمل يف خمتلف املنظمات والقطاعات الريا�سية، 
مبا يف ذلك الدارة الريا�سية؛ والريا�سة وال�سحة؛ الريا�سة النخبة وتنمية 
الريا�سة املجتمعية؛ الريا�سة املدر�سية؛ جمالت العلوم الريا�سية الأخرى 

•  �سي�ساعد الربنامج الطلبة والكتابة التحليلية للمقال العلمي، وتقدمي الأفكار 
و �سيهغتها بطريقة علمية  ،  و كيفية تقدميها.

•  تطوير مهارات حل امل�سكالت، والتفكري ب�سكل خالق، وجمع املعلومات 
املنا�سبة مبنهجية و م�سداقية 

•  الربنامج يتيح للطلبة على امل�ستجدات يف ميدان البحث العلمي يف علوم 
الريا�سة و تطبيقتها

•  �سيعد الربنامج الطلبة للجمع و متحي�س املعلومات: مع تكنولوجيا �سبكة 
الإنرتنت، مع معدات املختربات والأجهزة، وجمع وحتليل البيانات واإعدادها 

للعرو�س التقدميية.

متطلبات إضافية
•   �سهادة طبية بال�سالحية للم�ساركة يف الن�ساط البدين.

�سيطلب من جميع املتقدمني لربنامج علوم الريا�سة احل�سور لإجراء مقابلة 
�سخ�سية. �سوف جترى املقابلة بعد اختبار اللياقة البدنية، يف نف�س اليوم.

مخرجات التعلم
•   مناق�سة الن�ساط البدين العام كمجال وا�سع ومعقد يف املمار�سة والبحث.
•   و�سف مبادئ علم وظائف الأع�ساء، وعلم النف�س وعالقتهما بالتدريب، 

برنامج علوم الرياضة

مبنى البنات الرئي�سي، غرفة 205 )ق�سم البنات(
الهاتف: 4403-4971 )974+( 

 sportscience@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
 /http://www.qu.edu.qa/sportscience :املوقع

مدير البرنامج
حمفوظ عمارة

هيئة التدريس

أستاذ مشارك
منعم جمني  

أستاذ مساعد
برينا كاثرين ، فريمان كونيكمان ، �سوزانا كنيفيل، لينا ماجد ، وليد بريكي، 

جورج جبور، منعم حداد،

مساعد تدريس 
زلتان اأجانوفيت�س، خلود مطيبع، كا�سي فري�رش 

محاضر 
�سنيد املري – القطريني املبتعثني

منسق إداري
مليا كاظم من�سور

نبذة عن برنامج
يقدم برنامج علوم الريا�سة درجة البكالوريو�س، ويوفر اخلربة الدرا�سية 
وامليدانية ال�ساملة التي من �ساأنها ت�سليح طالبه للمهن يف جمال الدارة 

الريا�سية ، و اللياقة البدنية و ال�سحة،الريا�سة املدر�سية .
ونحن ملتزمون بتقدمي منهاج مبتكر �سيتم حتديثه با�ستمرار، وينق�سم 

الربنامج اإىل ثالثة م�سارات تخ�س�س::
الرتبية البدنية. 1
ممار�سة الريا�سة واللياقة البدنية. 2
 اإدارة الريا�سة. 3

يتكون برنامج علوم الريا�سة من ثالثة م�سارات: اللياقة البدنية واإدارة 
الريا�سة والرتبية البدنية.   

1- م�سار  "اإدارة الريا�سة" يرتكز على تدريب الطالب للعمل يف �سوق و 
�سناعة الريا�سة املتنامي يف قطــر و مع املنطقة )مثل الريا�سة والت�سويق 

واإدارة الأحداث الريا�سية، والريا�سة والتنمية اأو )التطوير الريا�سي(. 
2- م�سار "اللياقة البدنية" يرتكز على الآثار الف�سيولوجية والنف�سية، 

والجتماعية والن�ساط احليوي ملمار�سة الن�ساط البدين ملختلف القطاعات ، و 
ذلك لتعزيز �سحة و الرفاهية يف قطر. 

3- اأما م�سار "الرتبية البدنية" فاإنه يهدف اإىل تدريب الطالب ليكونوا موؤهلني 
للعمل كمدر�سني يف املدار�س البتدائية، الإعدادية و الثانوية. 

وقد اأن�سئت هذه التخ�س�سات لتطابق احتياجات الدولة املتعلقة بروؤية قطـر 
الوطنية 2030، وا�سرتاتيجية قطاع الريا�سة 2011-2016، وبالتاأكيد 

والختبار، والربجمة.
•   تطبيق مهارات البحث لتوليد الأ�سئلة التي تدمج املعرفة الأ�سا�سية يف 

جمالت الريا�سة العلمية.
•   حتليل البيانات وو�سع حلول للم�ساكل املتعلقة بالريا�سة.

•   التحدث بفعالية يف جمالت ال�سحة العامة والق�سايا املتعلقة بالريا�سة.
•   اإدارة امل�ساريع الريا�سية ذات ال�سلة يف القطاعني العام واخلا�س.

•   خمرجات تعلم اإ�سافية مل�سار التخ�س�س يف اإدارة الريا�سة.
•   حل امل�ساكل الإدارية املتعلقة بالريا�سة.

•   اتخاذ القرارات يف بيئات معقدة من الإدارة الريا�سية والت�سويق 
الريا�سي.

•   مناق�سة امل�سوؤوليات القت�سادية يف الت�سويق الريا�سي.
•   خمرجات تعلم اإ�سافية مل�سار التخ�س�س يف ممار�سة الريا�سة واللياقة 

البدنية. 
•   �رشح الفيزيولوجيا املر�سية لالأمرا�س غري املعدية. 

•   اإدارة برامج ال�سحة العامة والتدخالت املتعلقة بالن�ساط البدين.
•   و�سع ا�سرتاتيجيات للوقاية من الأمرا�س غري املعدية لالأفراد 

واملجتمعات 
•   خمرجات تعلم اإ�سافية ل مل�سار التخ�س�س يف الرتبية البدنية.

•   تخطيط وتنفيذ التدري�س الفعال لزيادة تعلم الطلبة للرتبية البدنية.
•   دمج املعرفة يف ممار�سات تدري�س الرتبية البدنية.

•   تعزيز التغيريات الإيجابية يف الرتبية البدنية. 

الفرص
مت تطوير التخ�س�س الرئي�سي لبكالوريو�س العلوم يف الريا�سة بهدف تلبية 
احتياجات ال�سوق املت�ساعدة يف جمالت الرتبية البدنية، واإدارة الريا�سة، 
والتمارين الريا�سية واللياقة البدنية. وتوفر الطبيعة متعددة التخ�س�سات 

للربنامج ونتائجه املتوقعة جمموعة وا�سعة من فر�س العمل خلريجي 
الربنامج. �سوف يكون اخلريجني جاهزين للعمل كمعلمني ملادة الرتبية 

البدنية  يف املدار�ساأو كمدراء للنوادي الريا�سية، ومدراء للفعاليات، اأو مدراء 
للمرافق، اأو م�سئولني يف الحتادات الريا�سية الوطنية والدولية، وكذلك 

خمت�سني  يف الريا�سة الياقته واأمناط احلياة ال�سحية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
•   يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س 

الرئي�سيي مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 
بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات 

معتمدة مبعدل تراكمي عام 2.00 فاأعلى من �سمنها BIOL 101 اأو اجتياز 
9 �ساعات معتمدة ومبعدل تراكمي 2.5 فاأعلى.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في علوم الرياضة

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
علوم الريا�سة، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 51 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•   ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار التخ�س�س 

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
. يجب على الطلبة دراسة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء 
من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات. ويتم ت�سجيع الطلبة الذين يختارون م�سار التخ�س�س يف اإدارة 
الريا�سة على درا�سة مقررMATH 103 املدرج يف هذه املجموعة.

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )51 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 51 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•   BIOL 101 علم الأحياء 1

•   BIOM 211 ت�رشيح ج�سم الإن�سان
•   BIOM 215 ف�سيولوجيا الإن�سان

•   SPSC 101 الألعاب التقليدية واحلديثة
•   SPSC 200 اللعاب الفردية 1 - نظري وعملي

•   SPSC 201 اللعاب اجلماعية 1 - نظري وعملي
•   SPSC 202 اللعاب اجلماعية 2 - نظري وعملي
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•   SPSC 203 ف�سيولوجيا الريا�سة 1
•   SPSC 204 اللعاب الفردية 2 - نظري وعملي

•   SPSC 206 مناهج البحث يف علوم و�سحة الريا�سة
•   SPSC 210 مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي 1

•   SPSC 306 التعلم احلركي
•   SPSC 308 علم النف�س الريا�سي

•   SPSC 310 مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي 2
•   SPSC 400 اجلانب النف�سي الجتماعي لالألعاب

•   SPSC 401 حتليل وتقييم الأداء 
•   SPSC 490 م�رشوع علوم الريا�سة

مسار التخصص في التربية البدنية ) 36 ساعة معتمدة( - مت 
جتميد القبول لهذا املسار -

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار 
التخ�س�س يف الرتبية البدنية 

•   EDEC 411 �سحة و�سالمة الأطفال ال�سغار
•   EDUC 310 ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي 

•   EDUC 312 املناهج والتقييم
•   EDUC 316 اإدارة الف�سول الدرا�سية

•   EDUC 317 الف�سول ال�ساملة
•   SPSC 209 امليكانيكا احليوية وحتليل احلركة

•   SPSC 349 علم النف�س التنموي
•   SPSC 399 الرتبية البدنية يف املدار�س

•   SPSC 449 تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س البتدائية
•   SPSC 475 تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س الثانوية

•   SPSC 499 التدريب
   •

مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية ) 36 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من م�سار التخ�س�س 
يف الريا�سة واللياقة البدنية و9 �ساعات معتمدة من متطلبات م�سار 

التخ�س�س امل�ساندة.

املتطلبات العامة ملسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية 
)27 ساعة معتمدة (

•   SPSC 209 امليكانيكا احليوية وحتليل حركة
•   SPSC 302 اختبار اللياقة البدنية والتدريب

•   SPSC 303 التدريب الريا�سي والتمثيل الغذائي
•   SPSC 307 ف�سيولوجيا الريا�سة 2

•   SPSC 309 الريا�سة وال�سيخوخة
•   SPSC 318 علم النف�س الريا�سي

•   SPSC 403 الريا�سة وال�سمنة ومر�س ال�سكري
•   SPSC 404 الريا�سة واأمرا�س القلب

•   SPSC 405 الختبار وو�سف التمارين

متطلبات مسار التخصص في الرياضة واللياقة البدنية املساندة 
)9 ساعات معتمدة (

يجب على الطلبة درا�سة جميع املقررات املذكورة اأدناه:
•   SPSC 305 الت�سويق والإدارة الريا�سية 1

•   SPSC 311 الإ�سعافات الأولية والإنعا�س القلبي الرئوي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

SPSC 2023اللعاب اجلماعية 2 - نظري وعملي

SPSC 2031 3ف�سيولوجيا الريا�سة

SPSC 2063مناهج البحث يف علوم و�سحة الريا�سة

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 2043اللعاب الفردية 2 - نظري وعملي

SPSC 2101 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 3063التعلم احلركي

SPSC 2093امليكانيكا احليوية وحتليل حركة

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية ملسار التخصص في التربية البدنية
برنامج علوم الرياضة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

رمز  
املقرر

الساعات عنوان املقرر 
املعتمدة

خريف

 BIOL
101

3علم الأحياء 1

 SPSC
101

3الألعاب التقليدية واحلديثة

 SPSC
201

3اللعاب اجلماعية 1 - نظري و عملي

 MATH
103

3اجلرب املتو�سط

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3 جمموعة العلوم الجتماعية/ال�سلوكية متطلب عام

 BIOM
211

3ت�رشيح ج�سم الإن�سان

 BIOM
215

3ف�سيولوجيا الإن�سان

 SPSC
200

3اللعاب الفردية 1 - نظري و عملي

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDUC 3103ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

EDUC 3123املناهج والتقييم

SPSC 3493علم النف�س التنموي

SPSC 3083علم النف�س الريا�سي

EDUC 3173الف�سول ال�ساملة

SPSC 3993الرتبية البدنية يف املدار�س

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDUC 3163اإدارة الف�سول الدرا�سية

SPSC 3102 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 4003اجلانب النف�سي الجتماعي لالألعاب

SPSC 4493تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س البتدائية

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDEC 4113�سحة و�سالمة الأطفال ال�سغار

SPSC 4753تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س الثانوية

SPSC 4013حتليل وتقييم الأداء

3املجموعة الفرعية تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام 

3جمموعة املعارف العامةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 4996التدريب

SPSC 4903م�رشوع علوم الريا�سة

3جمموعة املهارات العامةمتطلب عام 

12مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

•   SPSC 406 مفاهيم اللياقة البدنية والتغذية
•   SPSC 407 الحكام الريا�سية والقت�ساد 1

مسار التخصص في إدارة الرياضة ) 36 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة من م�سار التخ�س�س 

يف اإدارة الريا�سة و12 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار التخ�س�س 
امل�ساندة.

املتطلبات العامة ملسار التخصص في إدارة الرياضة )24 ساعة 
معتمدة(

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي 

•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي 
•   FINA 201 مبادئ التمويل

•   MAGT 101 مبادئ الإدارة
•   MAGT 306 اإدارة الأعمال الدولية

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1

متطلبات مسار التخصص في إدارة الرياضة املساندة )12 ساعة 
معتمدة(

•   SPSC 305 الت�سويق والإدارة الريا�سية 1 
•   SPSC 407 الحكام الريا�سية والقت�ساد 1

•   SPSC 409 الت�سويق والإدارة الريا�سية 2
•   SPSC 410 الحكام الريا�سية والقت�ساد 2
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السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

SPSC 2023اللعاب اجلماعية 2 - نظري و عملي

SPSC 2031 3ف�سيولوجيا الريا�سة

SPSC 2063مناهج البحث يف علوم و�سحة الريا�سة

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 2043اللعاب الفردية 2 - نظري و عملي

SPSC 2101 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 3063التعلم احلركي

SPSC 2093امليكانيكا احليوية وحتليل حركة

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

SPSC 3183علم النف�س الريا�سي

SPSC 4063مفاهيم اللياقة البدنية والتغذية

SPSC 4013حتليل وتقييم الأداء

SPSC 4071 3الحكام الريا�سية و القت�ساد

3جمموعة املعارف العامةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 4033الريا�سة وال�سمنة ومر�س ال�سكري

SPSC 4043الريا�سة واأمرا�س القلب

SPSC 4053الختبار وو�سف التمارين

SPSC 4903م�رشوع علوم الريا�سة

3جمموعة املهارات العامةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 SPSC 3023اختبار اللياقة البدنية والتدريب

SPSC 3033التدريب الريا�سي والتمثيل الغذائي

 SPSC 3072 3ف�سيولوجيا الريا�سة

SPSC 3083علم النف�س الريا�سي

SPSC 3110الإ�سعافات الأولية والإنعا�س القلبي الرئوي

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 3093الريا�سة وال�سيخوخة

SPSC 3051 3الت�سويق والإدارة الريا�سية

SPSC 3102 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 4003اجلانب النف�سي الجتماعي لالألعاب

3املجموعة الفرعية تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية ملسار التخصص في الرياضة واللياقة 
البدنية

برنامج علوم الرياضة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

BIOL 1011 3علم الأحياء

SPSC 1013الألعاب التقليدية واحلديثة

SPSC 2013اللعاب اجلماعية 1 - نظري و عملي

MATH 1033اجلرب املتو�سط

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3 جمموعة العلوم الجتماعية/ال�سلوكية متطلب عام

BIOM 2113ت�رشيح ج�سم الإن�سان

BIOM 2153ف�سيولوجيا الإن�سان

SPSC 2003اللعاب الفردية 1 - نظري و عملي

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية ملسار التخصص في ادارة الرياضة
برنامج علوم الرياضة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

BIOL 1011 3علم الأحياء

MATH 1191 3ريا�سيات لالإدارة

SPSC 1013الألعاب التقليدية واحلديثة

SPSC 2013اللعاب اجلماعية 1 - نظري و عملي

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3 جمموعة العلوم الجتماعية/ال�سلوكية متطلب عام

BIOM 2113ت�رشيح ج�سم الإن�سان

BIOM 2153ف�سيولوجيا الإن�سان

SPSC 2003اللعاب الفردية 1 - نظري و عملي

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

SPSC 2023اللعاب اجلماعية 2 - نظري و عملي

SPSC 2031 3ف�سيولوجيا الريا�سة

SPSC 2063مناهج البحث يف علوم و�سحة الريا�سة

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

SPSC 2043اللعاب الفردية 2 - نظري و عملي

SPSC 2101 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 3063التعلم احلركي

3جمموعة العلوم الطبيعية/الريا�سياتمتطلب عام 

3املجموعة الإجباريةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MAGT 1013مبادئ الإدارة

ACCT 1103املحا�سبة املالية

ECON 1113مبادئ اقت�ساد جزئي

SPSC 3083علم النف�س الريا�سي

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MAKT 1013مبادئ الت�سويق

FINA 2013مبادئ التمويل

SPSC 3051 3الت�سويق والإدارة الريا�سية

SPSC 3102 3مبادئ التدريب والتوجيه الريا�سي

SPSC 4003اجلانب النف�سي الجتماعي لالألعاب

3املجموعة الفرعية تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام 

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة  )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 ECON 1123مبادئ اقت�ساد كلي

SPSC 4071 3الحكام الريا�سية و القت�ساد

SPSC 4092 3الت�سويق والإدارة الريا�سية

SPSC 4013حتليل وتقييم الأداء

3جمموعة املهارات العامةمتطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MAGT 3063اإدارة الأعمال الدولية

SPSC 4102 3الحكام الريا�سية و القت�ساد

SPSC 4903م�رشوع علوم الريا�سة

3جمموعة املعارف العامةمتطلب عام 

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية العلوم الصحية

مبنى كلية علوم،  )ق�سم البنات(
الهاتف: 4800 4403 )974 +( 

health@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
 /http://www.qu.edu.qa/chs :املوقع

العميد
اأ�سماء اآل ثاين

العميد املساعد للشؤون األكادميية
احمد مالكي

 العميد املساعد لشؤون الطالب
ندا الكبي�سي

معلومات عن الكلية

اأن�ساأت كلية العلوم ال�سحية  يف عام 2016،  كحجر ا�سا�س يف ال�سعي 
الدائم للمعرفة والتميز الأكادميي، وكلية العلوم ال�سحية هي واحدة من اأ 

كرث  موؤ�س�سات التعليم العايل فكرا و حيوية يف دولة قطر.  تتاألف كلية العلوم 
ال�سحية  من اربعة اأق�سام : 

- العلوم احليوية الطبية ) برنامج البكالوريو�س واملاج�ستري.(،
- ال�سحة العامة )برنامج البكالوريو�س واملاج�ستري.( 

 - التغذية الب�رشية )برنامج بكالوريو�س( 
- العالج الطبيعي و اإعادة التاهيل )برنامج بكالوريو�س(

 كلية العلوم ال�سحية ملتزمة بتعزيز الببيئة التعليمية التي تركز على منح  
الطالب العلم واملعرقة  من خالل البحث والتعلم مدى احلياة   وان�ساء  قادة  

يف جمال العلوم ال�سحية  معروفني على امل�ستوى الوطني والدويل .
توفر كلية العلوم ال�سحية خدمات متميزة للطالب، من �سمنها خمتريات 

عالية اجلودة  جمهزه باأحدث الجهزة والدوات،  واملرافق احلديثة املتاحة  
جلميع الطلبة. بال�سافة لأع�ساء هيئة التدري�س  املتميزين واملتخ�س�سني يف 
خمتلف املجالت ، هذه العوامل جمتمعة تخلق بيئة مثالية  لالبتكار والبداع 

الكادميي. 
 تتعاون كلية العلوم ال�سحية مع  موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية  املختلفة يف 
قطر ، والتي تهدف اىل  تخريج مهنيني ذوي مهارات عالية وعلى م�ستوى 
عايل من املعرفة،   هوؤلء املهنيني لديهم القدرة على تطوير حلول جديدة 
مبتكرة للم�ساكل ال�سحية الهامة التي يواجهها املواطنني  يف  دولة قطر ، 

وبالتايل تعزيز  جودة و نوعية  اخلدمة يف قطاع الرعاية ال�سحية يف دولة 
قطر،  والذي من �ساأنه  تاأمني حياة اف�سل لل�سعب القطري الكرمي .

 قسم العلوم احليوية الطبية
مبنى كلية علوم،  )ق�سم البنات(

الهاتف: 4800 -  4403 )974 +( 
health@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/artssciences/health/bio-  املوقع:
medical/index.php

رئيس القسم
مروان ابوما�سي

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ 
اأ�سماء اآل ثاين

أستاذ مشارك
احمد مالكي، ن�رش رزق ، بيجمان حنيفي مقدم، جيانفرنكو بينت�س

أستاذ مساعد
حامت زايد ابراهيم، ابراهيم م�سطفى، مها ال�سمخ ، الهام �رشيف، م�ساعل 

ال�سافعي

بكالوريوس العلوم في العلوم احليوية الطبية

األهداف
تتمحور ر�سالة تخ�س�س العلوم احليوية الطبية بجامعة قطر حول توفري تعليم 

ميتاز باجلودة، بحيث يعد العلماء الطبيني املخت�سني وامل�سلحني باملعرفة 
النظرية واملهارات العملية والتفكري النقدي، ومهارات البحث والتوا�سل، 
مع الرتكيز على اجلانب الأخالقي يف �سناعة الرعاية ال�سحية. وخريجو 

هذا التخ�س�س حري�سون على موا�سلة التعلم والتنمية املهنية والتاأقلم مع 
التكنولوجيا املتغرية واحتياجات املجتمع. ويهدف تخ�س�س العلوم احليوية 

الطبية مل�ساعدة الطلبة على:
•   اكت�ساب املعرفة املتعلقة مبجال العلوم احليوية الطبية

•   اكت�ساب املهارات العملية املتعلقة بالعمل يف املختربات
•   تطوير مهارات الت�سال

•   تعزيز مهارات التفكري النقدي 
•   توظيف تكنولوجيا املعلومات احلديثة املتعلقة مبجال ال�سحة

•   احلفاظ على الأخالقيات وال�سلوك املهني العايل
•   اإجراء البحوث املتعلقة بالعلوم احليوية الطبية

•   الهتمام مبوا�سلة التعلم والتطور الوظيفي مدى احلياة

مخرجات التعلم
•   اإظهار املعرفة املفاهيمية يف جمال الطب احليوي 

•   تطبيق التقنيات املختربية الأ�سا�سية يف املختربات الطبية احليوية
•   المتثال للوائح ال�سالمة والحتياطات العاملية

•   التوا�سل الفعال مع الزمالء والعمالء 
•   حل امل�ساكل املتعلقة بالتناق�سات يف نتائج الختبار

•   اإدماج بيانات املر�سى لتقييم �سحة نتائج الختبارات املعملية 
•   تطبيق تكنولوجيا احلا�سوب يف معاجلة البيانات املخربية ال�رشيرية، 

والإبالغ عن البيانات وا�سرتجاع املعلومات
•   احلفاظ على اأخالقيات مهنية عالية

•   التاأقلم الفعال �سمن عمل الفريق 
•   امل�ساركة يف البحوث الطبية احليوية 

الفرص
دكتور الطب احليوي هو �سخ�س ينفذ ويقيم الختبارات املعملية م�ستخدًما 

جمموعة متنوعة من الأ�ساليب. وتوفر نتائج هذه الختبارات املعلومات 
الالزمة لت�سخي�س املر�س اأو مراقبة عالج املر�سى. وت�سري التقديرات اإىل اأن 

ما ي�سل اإىل 60 -  70 % من املعلومات التي ت�ستخدم لعالج املر�سى تاأتي 
من املختربات ال�رشيرية.
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ويبداأ معظم علماء املختربات ال�رشيرية حياتهم املهنية بالعمل يف خمترب 
ا فر�س  مب�ست�سفى للرعاية احلثيثة اأو م�ست�سفى جمتمعية. ومع ذلك، تتوفر اأي�سً

العمل يف مكاتب الأطباء، وخمتربات ال�سحة العامة، واملختربات املرجعية، 
وخمتربات الأبحاث، وخمتربات الطب ال�رشعي. كما تتوفر فر�س العمل يف 
ال�سناعة. ويف هذه املواقع ميكن لعامل الطب احليوي اأن ي�سارك يف البحث 

والتطوير لإنتاج الأدوية والكوا�سف الكيميائية، اأو غريها من املنتجات 
البيولوجية.

والعلوم الطبية احليوية منا�سبة لأي �سخ�س لديه اهتمام قوي يف العلوم، 
ويريد م�ساًرا مهنًيا يف جمال ال�سحة مع حد اأدنى من الت�سال مع املر�سى. 

وهذا ال�سخ�س �سوف ي�ستمتع بالعمل "الفعلي" يف املختربات. ويجب اأن يكون 
قادًرا على العمل �سمن فريق، ولديه دوافع ذاتية ويوؤدي عمله ب�سكل جيد حتت 

ال�سغوط. بالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي للمرء اأن يكون بارًعا يف ا�ستخدام يديه، 
واأن يهتم بالتفا�سيل وي�ستمتع بالعمل الدقيق.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام .
ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من 
املتطلبات العامة من �سمنها مقررBIOL101 مبعدل تراكمي ل يقل عن 

02.0 و ا�ستكمال متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي بجامعة قطر.
يتم قبول الطالب مرتني خالل ال�سنة الدرا�سية لكاًل من الف�سل الدرا�سي يف 
اخلريف والربيع بناء على املعايري املذكورة اأعاله. تقوم الكلية بتقييم كل 
متقدم وفًقا للمعايري املذكورة اأعاله ملراجعة املتقدمني وحتديد من �سيتم 

قبوله. مبجرد القبول، يتم تو�سيح اخلطة الدرا�سية للطالب التي يجب عليهم 
اللتزام بها. 

متطلبات إضافية 
يجب على الطلبة درا�سة م�رشوع بحثي نهائي قبل الف�سل الدرا�سي الأخري يف 
ا من الطلبة درا�سة  الربنامج. كذلك، يتطلب برنامج العلوم احليوية الطبية اأي�سً

م�رشوع التناوب ال�رشيري يف خمتربات امل�ست�سفيات باملنطقة. ويتم تن�سيق 
دورات املمار�سة ال�رشيرية هذه من قبل الربنامج وت�سمل مقررات الف�سل 

الدرا�سي الأخري للطالب.

االعتماد
وقد مت اعتماد برنامج العلوم احليوية الطبية من قبل الوكالة الأمريكية 
الوطنية لعتماد علوم املختربات ال�رشيرية للفرتة من ابريل 2013 اإىل 

مار�س 2020. وهذا هو الربنامج الأكادميي الأول خارج الوليات املتحدة 
الذي يح�سل على العتماد من الوكالة الأمريكية الوطنية لعتماد علوم 

املختربات ال�رشيرية.
الوكالة الأمريكية الوطنية لعتماد علوم املختربات ال�رشيرية 

5600 N. River Rd.
Suite 720

Rosemont، IL 60018-5119
773.714.8880

773.714.8886 )FAX(
 www.naacls.org

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في العلوم احليوية الطبية
يجب على الطلبة اجتياز 135 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

العلوم احليوية الطبية، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•   ما ل يقل عن 61 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية

•   ما ل يقل عن 37 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
امل�ساندة

•   ما ل يقل عن 4 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 
الختيارية

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية -1 ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

جمموعة املعارف العامة )3 �ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )61 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 61 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:
•   BIOM 320  البيولوجيا اجلزيئية  الطبية

•   BIOM 301 اإدارة و�سالمة املخترب و�سبط اجلودة
•   BIOM 322 علم الأحياء الدقيقة الطبية

•   BIOM 323 علم الطفيليات الطبية
•   BIOM 324 علم الفريو�سات الطبية

•   BIOM 346 الكيمياء ال�رشيرية
•   BIOM 418 الأدوية وال�سموم

•   BIOM 422 الت�سخي�س امليكروبيولوجي
•   BIOM 426 املناعة ال�رشيرية
•   BIOM 444 الت�رشيح املر�سي

•   BIOM 446 حتليل البول و�سوائل اجل�سم
•   BIOM 451 اأمرا�س الدم والإرقاء

•   BIOM 452 الدمويات املناعية وبنك الدم
•   BIOM 463 علم الغدد ال�سماء

•   BIOM 491 املمار�سة ال�رشيرية يف الكيمياء
•   BIOM 492 املمار�سة ال�رشيرية لأمرا�س الدم

•   BIOM 493 املمار�سة ال�رشيرية للمناعة
•   BIOM 494 املمار�سة ال�رشيرية لالأحياء املجهرية

•   BIOM 495 املمار�سة ال�رشيرية يف الدمويات املناعية
•   BIOM 496 التنمية املهنية 
•   BIOM 497 م�رشوع البحث

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة )37 ساعة معتمدة(
 يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 37 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الإ�سافية:
•   BIOL 101 علم الأحياء 1

•   BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة
•   BIOM 211 ت�رشيح ج�سم الإن�سان
•   BIOM 212 علم الأن�سجة الب�رشية

•   BIOM 215 ف�سيولوجيا الإن�سان
•   BIOM 217 وراثة ب�رشية

•   BIOM 243 مقدمة يف علم الأمرا�س
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1

•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•   CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية

•   CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

•   CMPS 101 مقدمة يف علوم احلا�سب
•   STAT 151 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي

متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية )4 ساعات معتمدة(
 يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 4 �ساعات معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية:
•   BIOM 213 علم الأجنة

•   BIOM 400 حلقة درا�سية
•   BIOM 401 مو�سوعات خا�سة
•   BIOM 402 مو�سوعات خا�سة

•   BIOM 411 علوم الطب ال�رشعي
•   CHEM 231 الكيمياء التحليلية 1

•   CHEM 234 الكيمياء التحليلية التجريبية 
•   PHYS 110 الفيزياء العامة لعلم الأحياء

•   PHYS 111 الفيزياء العملية لعلم الأحياء

 اخلطة الدراسية للعلوم احليوية الطبية: 

 للطالب املنضمني للبرنامج في اخلريف

الفصل األول )خريف(

املتطلب 
السابق

الساعات 
املعتمدة

P T عنوان املقرر رمز املقرر

6 متطلب عام 

3 3 2 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 0 3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

 CHEM
101

1 3 0 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

3 0 4 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثاني )ربيع(

9 متطلب عام

BIOL 101 3 3 2 ت�رشيح ج�سم الإن�سان BIOM 211

BIOL 101 3 3 2 علم الأن�سجة الب�رشية BIOM 212

 CHEM
 101 and

 CHEM
103

3 3 2 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية  CHEM 209

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثالث )خريف(

BIOL 101 3 3 2 ف�سيولوجيا الإن�سان BIOM 215

BIOL 101 3 3 2 وراثة ب�رشية BIOM 217

3 2 3 مقدمة يف علوم احلا�سب CMPS 101

3 0 3 علم الأحياء الدقيقة BIOL 241

6 متطلب عام

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الرابع )ربيع(

BIOL 241 3 3 2 البيولوجيا اجلزيئية BIOL 311

2 0 2 مقدمة يف علم الأمرا�س BIOM 243

 CHEM
211

3 0 3 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية CHEM 351

 CHEM
351

1 3 0 الكيمياء احليوية التجريبية CHEM 352

9 متطلب عام

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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الفصل اخلامس )خريف(

املتطلب 
السابق

الساعات 
املعتمدة

P T عنوان املقرر رمز املقرر

BIOM 243 2 0 2 علم الفريو�سات الطبية BIOM 324

CHEM 351 4 3 3 الكيمياء ال�رشيرية BIOM 346

BIOM 243 3 3 2 املناعة ال�رشيرية BIOM 426

2 0 2 مو�سوعات خا�سة BIOM 402

STAT 151 3 2 3 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي STAT 151

BIOM 215 2 3 1 حتليل البول و�سوائل اجل�سم BIOM 446

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل السادس )ربيع(

BIOM 215 2 0 2 الأدوية وال�سموم BIOM 418

BIOM 215 3 0 3 علم الغدد ال�سماء BIOM 463

BIOL 241 4 3 3 علم الأحياء الدقيقة الطبية BIOM 322

 BIOM 243 4 6 2 اأمرا�س الدم و الإرقاء BIOM 451

BIOL 241 3 3 2 علم الطفيليات الطبية BIOM 323

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل السابع )خريف(

3 0 3 اإدارة و�سالمة املخترب و�سبط 
اجلودة

BIOM 301

BIOM 212 2 3 1 الت�رشيح املر�سي BIOM 444

BIOM 322 2 3 1 الت�سخي�س امليكروبيولوجي BIOM 422

BIOM 451 3 3 2 الدمويات املناعية وبنك الدم BIOM 452

.Dept. App 3 0 3 م�رشوع البحث 1 BIOM 497

2 2 متطلبات اختيارية او علوم 
الطب ال�رشعي

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثامن )ربيع(

BIOM 346 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية يف 
الكيمياء

BIOM 491

BIOM 451 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية لأمرا�س 
الدم

BIOM 492

BIOM 426 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية للمناعة BIOM 493

BIOM 422 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية لالأحياء 
املجهرية

BIOM 494

BIOM 452 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية يف 
الدمويات املناعية

BIOM 495

.Dept. App 3 0 1 التنمية املهنية BIOM 496

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل األول )ربيع(

املتطلب 
السابق

الساعات 
املعتمدة

P T عنوان املقرر رمز املقرر

6 متطلب عام 

3 3 2 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 0 3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

CHEM 101 1 3 0 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

3 0 4 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1 MATH 101

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثاني )خريف(

6 متطلب عام

BIOL 101 3 3 2 ت�رشيح ج�سم الإن�سان BIOM 211

BIOL 101 3 3 2 علم الأن�سجة الب�رشية BIOM 212

 CHEM 101
 and CHEM

103

3 3 2 اأ�سا�سيات الكيمياء 
الع�سوية 

CHEM 209

3 2 3 مقدمة يف علوم احلا�سب CMPS 101

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثالث )ربيع(

BIOL 101 3 3 2 ف�سيولوجيا الإن�سان BIOM 215

BIOL 101 3 3 2 وراثة ب�رشية BIOM 217

2 0 2 مقدمة يف علم الأمرا�س BIOM 243

9 متطلب عام

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الرابع )خريف(

3 0 3 مقدمة يف الإح�ساء 
التطبيقي

STAT 151

BIOL 101 3 3 2 علم الأحياء الدقيقة BIOL 241

CHEM 211 3 0 3 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية CHEM 351

CHEM 351 1 3 0 الكيمياء احليوية التجريبية CHEM 352

9 متطلب عام

19 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للعلوم احليوية الطبية: 
للطالب املنضمني للبرنامج في الربيع

الفصل اخلامس )ربيع(

املتطلب 
السابق

الساعات 
املعتمدة

P T عنوان املقرر رمز املقرر

BIOL 241 3 3 2 البيولوجيا اجلزيئية الطبية BIOM 320

BIOL 241 4 3 3 علم الأحياء الدقيقة الطبية BIOM 322

2 0 2 مو�سوعات خا�سة BIOM 402

 BIOM 243 4 6 2 اأمرا�س الدم و الإرقاء BIOM 451

BIOL 241 3 3 2 علم الطفيليات الطبية BIOM 323

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل السادس )خريف(

BIOM 243 2 0 2 علم الفريو�سات الطبية BIOM 324

CHEM 351 4 3 3 الكيمياء ال�رشيرية BIOM 346

BIOM 243 3 3 2 املناعة ال�رشيرية BIOM 426

BIOM 322 2 3 1 الت�سخي�س امليكروبيولوجي BIOM 422

BIOM 451 3 3 2 الدمويات املناعية وبنك الدم BIOM 452

BIOM 215 2 3 1 حتليل البول و�سوائل اجل�سم BIOM 446

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل السابع )ربيع(

3 0 3 اإدارة و�سالمة املخترب و�سبط 
اجلودة

BIOM 301

BIOM 212 2 3 1 الت�رشيح املر�سي BIOM 444

Dept. App. 3 0 3 م�رشوع البحث 1 BIOM 497

BIOM 215 2 0 2 الأدوية وال�سموم BIOM 418

BIOM 215 3 0 3 علم الغدد ال�سماء BIOM 463

2 0 3 متطلبات اختيارية

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

الفصل الثامن )خريف(

BIOM 346 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية يف 
الكيمياء

BIOM 491

BIOM 451 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية لأمرا�س 
الدم

BIOM 492

BIOM 426 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية للمناعة BIOM 493

BIOM 422 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية لالأحياء 
املجهرية

BIOM 494

BIOM 452 3 9 0 املمار�سة ال�رشيرية يف 
الدمويات املناعية

BIOM 495

Dept. App. 3 0 1 التنمية املهنية BIOM 496

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم العلوم في تغذية اإلنسان

مبنى كلية علوم، غرفة 126 )ق�سم البنات(
الهاتف: 4403-4800 )+974( 

health@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/artssciences/health/biomedi- : عاملوق

cal/index.php

رئيس القسم
طاهره العبيد

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
حممد احمدنا، هبه احمد عبد بوادي

أستاذ مشارك
عبداحلميد كركادي

فيجي قاجني

محاضر
متارا العبدي

مساعدي تدريس
نان�سي ميالن، جوي�س معو�س، قري�س عطية

فني معامل
جعفر بكاري

بكالوريوس العلوم في تغذية اإلنسان

األهداف
اإعداد اخلريجني ل�سغل وظائف مثل اأخ�سائي التغذية الذين من �ساأنهم تعزيز 

مفهوم التغذية ال�سليمة واأثره على �سحة ورفاهية الأفراد وال�سكان يف ال�رشق 
الأو�سط ويف �سمال اأفريقيا.

تطوير اخلريجني ذوو اخلربة يف جمال التغذية ال�رشيرية لالأطفال لتلبية 
احتياجات الرعاية التغذوية لالأطفال/املراهقني الذين لديهم زيادة يف الوزن، 

وال�سمنة، وال�سكري، واأمرا�س التمثيل الغذائي الوراثية )يف الغالب مر�س 
الهومو�سي�ستني يوريا(.

مخرجات التعلم
•   CRD 1.1: اختيار املوؤ�رشات املنا�سبة وقيا�س مدى حتقق املخرجات 

ال�رشيرية والرباجمية، واجلودة، والإنتاجية، والقت�سادية اأو غريها من 
النتائج.

•   CRD1.2: تطبيق املبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة، واملراجعات 
املنهجية واملوؤلفات العلمية ) مثل اأدلة ADA ملكتبة التحليل، وقاعدة 

بيانات كوكران للمراجعات املنهجية ووزارة ال�سحة واخلدمات الب�رشية 
الأمريكية، ووكالة اأبحاث الرعاية ال�سحية واجلودة، واملوقع اللكرتوين 

لتبادل املعلومات التوجيهية الوطنية( يف عملية ومنوذج الرعاية التغذوية 
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وغريها من جمالت ممار�سات التغذية.
•   CRD 1.3: تقييم الربامج واملنتجات واخلدمات والرعاية با�ستخدام 

اأدلة اأو بيانات منا�سبة.
•   CRD1.4: تقييم البحوث النا�سئة بهدف التطبيق يف املمار�سات 

التغذوية.
•   CRD. 1.5: اجراء امل�ساريع البحثية با�ستخدام الأ�ساليب البحثية 

املنا�سبة، والإجراءات الأخالقية والتحليل الإح�سائي.
•   CRD. 2.1: املمار�سة يف اطار المتثال للوائح الفيدرالية احلالية 

والنظم والقوانني الأ�سا�سية للدولة، طبقا ملا هو مالئم ووفقا ملعايري 
العتماد ونطاق ADA لإطار املمار�سة التغذوية، ومعايري الأداء املهني 

ومدونة اأخالقيات مهنة التغذية.
•   CRD 2.2: اإظهار مهارات الكتابة املهنية يف اإعداد البالغات املهنية 

) مثل املخطوطات والبحوث، ومقرتحات امل�ساريع، واملواد التعليمية، 
وال�سيا�سات والإجراءات (.

•   CRD 2.3: ت�سميم وتنفيذ وتقييم العرو�س التقدميية التي تعر�س 
جتارب احلياة، والتنوع الثقايف واخللفية التعليمية للجمهور امل�ستهدف.

•   CRD. 2.4: ا�ستخدام التعليم ومهارات امل�سورة الفعالة لت�سهيل تغيري 
ال�سلوك.

•   CRD. 2.5: امل�ساركة الفعالة والعمل اجلماعي وامل�ساهمات �سمن 
املجموعات.

•   CRD 2.6: تعيني اأن�سطة رعاية املر�سى املنا�سبة لـ DTRs و/
اأو موظفي الدعم للنظر يف احتياجات املري�س/العميل اأو الو�سع، وقدرة 
موظفي الدعم، وقانون الولية الق�سائية، واملبادئ التوجيهية للممار�سة 

وال�سيا�سات داخل املن�ساأة.
•   CRD 2.7: حتويل العمالء واملر�سى اىل مهنيني وخدمات اأخرى عندما 

تتجاوز الحتياجات النطاق الفردي للممار�سة.
•   CRD 2.8: تطبيق مبادئ القيادة بفعالية لتحقيق النتائج املرجوة.

•   CRD 2.9: تقدمي اخلدمات يف املنظمات املهنية واملجتمعية.
•   CRD 2.10: اإقامة عالقات تعاونية مع اجلهات املعنية الداخلية 

واخلارجية، مبا يف ذلك املر�سى والعمالء ومقدمي الرعاية والأطباء 
واملمر�سني وغريهم من املهنيني ال�سحيني، وموظفي الإدارة والدعم، 

لت�سهيل الأهداف الفردية والتنظيمية.
•   CRD 2.11: اإظهار ال�سمات املهنية داخل الثقافات التنظيمية املختلفة.

•   CRD 2.12: اجراء التقييم الذاتي، وو�سع الغايات والأهداف، واإعداد 
م�رشوع حزمة التطوير املهني كما حددتها جلنة الت�سجيل للتغذية.

•   CP 2.13. اإظهار اجلراأة ومهارات التفاو�س مع احرتام جتارب احلياة، 
والتنوع الثقايف واخللفية التعليمية

•   CRD. 3.1 تنفيذ عملية العناية التغذوية وا�ستخدام لغة تغذية موحدة 
لالأفراد واجلماعات وال�سكان من خمتلف الأعمار واحلالت ال�سحية، يف 

جمموعة متنوعة من احلالت
•   CP 3.1.a.: تقييم احلالة التغذوية لالأفراد واجلماعات وال�سكان يف 

جمموعة متنوعة من اإعدادات الرعاية حيث يتم تقدمي الرعاية التغذوية اأو 
�سيتم تقدميها.

•   CP 3.1.b.: ت�سخي�س امل�ساكل التغذوية وو�سع بيانات عن امل�سكلة، 
وامل�سببات، والأعرا�س والعالمات. 

•   CP 3.1.c.: تخطيط وتنفيذ التدخالت التغذوية لت�سمل حتديد اأولويات 
الت�سخي�س التغذوي، وو�سع و�سفة طبية تغذوية، وحتديد الأهداف واختيار 

واإدارة التدخالت التغذوية. 
•   CP 3.1.d.: ر�سد وتقييم امل�ساكل، وم�سببات، وعالمات، واأعرا�س، 

وتاأثري التدخالت على الت�سخي�س التغذوي.

•   CRD. 3.2: تطوير واإظهار مهارات الت�سال الفعال با�ستخدام املهارات 
ال�سفهية، وو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملطبوعة واللكرتونية لتثقيف 

اجلماهري، وتدريب املوظفني والت�سويق.
•   CRD 3.3: تطوير وتقدمي منتجات اأو برامج اأو خدمات تعزز �سحة 
امل�ستهلك، ورفاهه واإدارة اأمناط احلياة، مع اإدراج رغبات امل�ستهلك فيما 
يتعلق بالذوق والراحة والقت�ساد مع التغذية، و�سالمة الغذاء والر�سائل 

والتدخالت التغذوية.
•   CRD 3.4: تقدمي اإجابات حترتم امل�ستهلك على اأ�سا�س علمي على 

الأ�سئلة املتعلقة بالجتاهات النا�سئة.
•   CRD 3.5: تن�سيق امل�سرتيات، والإنتاج والتوزيع واخلدمات لل�سلع 

واخلدمات.
•   CRD 3.6: و�سع وتقييم الو�سفات، وال�سيغ والقوائم الغذائية يف اإطار 

القبول والقدرة على حتمل التكاليف التي ت�ستوعب احتياجات التنوع الثقايف 
وال�سحي ملختلف ال�سكان واملجموعات والأفراد.

•   CRD 4.1: ا�ستخدام العمليات والأدوات التنظيمية لإدارة املوارد الب�رشية 
•   CRD 4.2: تنفيذ مهام الإدارة املتعلقة بال�سالمة والأمن وال�رشف 

ال�سحي التي توؤثر على املوظفني والعمالء واملر�سى واملرافق واملواد 
الغذائية.

•   CRD. 4.3: امل�ساركة يف اأن�سطة ال�سيا�سة العامة، مبا يف ذلك املبادرات 
الت�رشيعية والتنظيمية.

•   CRD 4.4: اجراء اأن�سطة اإدارة اجلودة ال�رشيرية وخدمة العمالء.
•   CRD 4.5: ا�ستخدام التكنولوجيا املعلوماتية احلالية لتطوير وتخزين 

وا�سرتجاع ون�رش املعلومات والبيانات.
•   CP 4.6: حتليل جودة البيانات املالية اأو الإنتاجية وو�سع خطة للتدخل.

•   CRD 4.7: اقرتاح الإجراءات وتطبيقها ح�سب القت�ساء يف مواقع 
املمار�سة املختلفة للحد من النفايات وحماية البيئة.

•   CRD 4.8: اجراء درا�سات اجلدوى للمنتجات اأو الربامج اأو اخلدمات مع 
النظر يف التكاليف والفوائد.

•   CRD 4.9: احل�سول على وحتليل البيانات املالية لتقييم �سوابط 
امليزانية وتعظيم النتائج املالية.

•   CRD 4.10: و�سع خطة عمل ملنتج اأو برنامج اأو خدمة مبا يف ذلك 
و�سع امليزانية، واحتياجات التوظيف، ومتطلبات املرفق واملعدات واللوازم.

الفرص
كخريج من ق�سم تغذية الإن�سان، لديك العديد من الفر�س الوظيفية. فاملقررات 

املتنوعة يف العلوم الجتماعية والعلوم البيولوجية التي يتم اإدماجها مع 
مقررات تغذية الإن�سان تعدك للعديد من اخليارات املهنية. وكاخت�سا�سي 

تغذية، تتمحور الفر�س الوظيفية الأ�سا�سية حول التغذية ال�رشيرية والتغذية 
املجتمعية اأو اإدارة اخلدمات الغذائية.

واملثال على املوؤ�س�سات التي لديها فر�س مهنية خلريجي التغذية:
•   موؤ�س�سة حمد الطبية

•   اأ�سباير/ا�سبيتار
•   موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

•   ال�سدرة
•   اجلمعية القطرية لل�سكري

•   وزارة ال�سحة العامة الرعاية ال�سحية الأولية
•   العيادات اخلا�سة

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من 

املتطلبات العامة من �سمنها املقررات BIOL 101 و CHEM 101 و   
CHEM 103 بتقدير C اأو اأعلى و مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0. والقبول 

للطالبات بطريقة تناق�سية.ح�سب القدرة ال�ستيعابية للربنامج

متطلبات مواصلة الطالب الدراسة في برنامج تغذية 
اإلنسان

يجب على الطالب اإكمال م�رشوع بحثي قبل الف�سل الدرا�سي الأخري يف 
الربنامج. يتطلب برنامج التغذية الب�رشية اأي�سًا ا�ستكمال واجتياز برنامج 

مهني مكون من 20 �ساعة معتمدة قبل التخرج.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في تغذية اإلنسان

يجب على الطلبة اجتياز 132 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
تغذية الإن�سان، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية

•   ما ل يقل عن 52 �ساعة معتمدة يف متطلبات التغذية وعلم التغذية
•   ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة يف متطلبات علوم وتكنولوجيا الغذية

•   ما ل يقل عن 29 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
امل�ساندة

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات 
معتمدة(

مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي )70 ساعات معتمدة( 
متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )9 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة من مقررات التخ�س�س 
الرئي�سي املطلوبة:

•   NUTR 231 تغذية الإن�سان
•   NUTR 321 الكيمياء الغذائية

•   NUTR 352 الأي�س الغذائي

مجموعة متطلبات التغذية وعلم التغذية )52 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 52 �ساعة معتمدة من جمموعة 
متطلبات التغذية وعلم التغذية:

•    NUTR 223مقدمة عن مهنة ممار�سة التغذية
•   NUTR 338 التغذية على مدى احلياة

•   NUTR 340 تقييم احلالة الغذائية
•    NUTR 353  التثقيف الغذائي والت�سالت  

•   NUTR 439 تخطيط الوجبات وتقييمها
•   NUTR 450 تغذية عالجية 1
•   NUTR 451 تغذية عالجية 2

•   NUTR 454 خمترب تغذية عالجية 1
•   NUTR 453 خمترب التغذية الطبية 2
•   NUTR 457 ال�سحة العامة والتغذية

•    NUTR 470 التغذية ال�رشيرية لالأطفال
•   NUTR 490 مقرر رئي�سي �سامل

•   NUTR 491 حلقة درا�سية يف التغذية
•   NUTR 492 مناهج البحث يف التغذية

•   NUTR 494 التدريب امليداين يف التغذية 1
•   NUTR 495 التدريب امليداين يف التغذية 2

 مجموعة علوم وتكنولوجيا االغذية )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من جمموعة علوم 

وتكنولوجيا الغذية:
•   NUTR 319 كميات ومعدات اإنتاج الغذاء

•   NUTR 441 �سالمة الأغذية و�سبط اجلودة
•    NUTR 460 ادارة اخلدمات الغذائية
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مقررات التخصص الرئيسي املساندة )29 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 29 �ساعة معتمدة من مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي امل�ساندة:
•   BIOL 101 علم الأحياء 1

•   BIOM 211 ت�رشيح ج�سم الإن�سان
•   BIOM 215 ف�سيولوجيا الإن�سان

•   BIOM 217 وراثة ب�رشية
•   BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1

•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•   CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية
•    CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

•   STAT 101 الح�ساء 1

اخلطة الدراسية لتغذية االنسان
بكالوريوس العلوم في تغذية االنسان

السنة األولى )31 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1خريف الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

3 علم الأحياء 1 BIOL 101

3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية CHEM 209

ربيع
3 وراثة ب�رشية BIOM 217

3 ت�رشيح ج�سم الإن�سان BIOM 211

3 متطلب عام

3 متطلب عام

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )33 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 ف�سيولوجيا الإن�سان BIOM 215

3 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية CHEM 351

1 الكيمياء احليوية التجريبية CHEM 352

2 مقدمة عن مهنة ممار�سة التغذية NUTR 223

3 متطلب عام

3 متطلب عام

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 تغذية الإن�سان NUTR 231

ربيع
3 الكيمياء الغذائية NUTR 321

2 الأي�س الغذائي NUTR 352

3 الح�ساء 1 STAT 101

3 متطلب عام

3 متطلب عام

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

1 خمترب تغذية عالجية 2 NUTR 453

3خريف تغذية عالجية 2 NUTR 451

1 حلقة درا�سية يف التغذية NUTR 491

3 التغذية ال�رشيرية لالأطفال NUTR 470

3 م�رشوع تخرج NUTR 490

3 اإدارة اخلدمات الغذائية NUTR 460

14 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

10 التدريب امليداين يف التغذية 1 NUTR 494 ربيع

10 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة اخلامسة )10 ساعات معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

10 التدريب امليداين يف التغذية 2  NUTR 495 خريف

10 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة  )34 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

2 تخطيط الوجبات وتقييمها NUTR 439

3خريف تقييم احلالة الغذائية NUTR 340

3 التغذية على مدى احلياة NUTR 338

3 كميات ومعدات اإنتاج الغذاء NUTR 319

3 علم األحياء الدقيقة BIOL 241

3 متطلب عام

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 التثقيف الغذايئ و االتصاالت NUTR 353

ربيع
3 تغذية عالجية 1 NUTR 450

1 مخترب تغذية عالجية 1 NUTR 454

1 مناهج البحث يف التغذية NUTR 492

2 سالمة األغذية وضبط الجودة NUTR 441

3 الصحة العامة والتغذية NUTR 457

3 متطلب عام

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم الصحة العامة

رئيس القسم
 حنان عبدالرحيم

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ
لقمان طالب

أستاذ مشارك
منار ال�سيخ احل�سن، �سفقت �سهزاد، عال نور

أستاذ مساعد
فهد حنا، كرم ترك عدوي، حممد ف�سيح العلم، جماهد �رشمي

محاضر 
غدير اجليو�سي ال�سامل

مساعد تدريس 
اأ�سماء الهنيدي 

دمية عرفة
رنا كردي 

بكالوريوس العلوم في برنامج الصحة العامة

نبذة عن البرنامج

مت ت�سميم بكالوريو�س العلوم يف ال�سحة العامة لتعزيز تطوير ال�سيا�سات 
العامة والربامج واخلدمات التي تدعم احلياة ال�سحية لل�سكان يف دولة 

قطر. وتقوم هذه الدرجة العلمية باإعداد الطلبة لالن�سمام اإىل حقل متعدد 
التخ�س�سات يف جمال ال�سحة العامة، التي تتناول توزيع وحمددات حالت 

ال�سحة واملر�س عند ال�سكان، ف�ساًل عن التدخالت املنا�سبة والفعالة 
ملعاجلتها. ول �سك يف اأن نهج ال�سحة العامة يتجاوز الرتكيز على م�ستوى 

الطب ال�رشيري الفردي، وذلك من خالل الت�سدي ملجموعة وا�سعة من العوامل 
ال�سحية الوقائية وتطوير ال�سيا�سات العامة التي توؤثر ب�سكل اإيجابي على 

�سحة الإن�سان �سواء على امل�ستوى الوطني اأو الإقليمي.
و�سيقوم الطلبة يف هذا الربنامج باأخذ مقررات تغطي جمالت املعرفة 

الأ�سا�سية لل�سحة العامة، وهي علم الأوبئة، والإح�ساء احليوي، وعلوم ال�سحة 
البيئية، واإدارة اخلدمات ال�سحية، والعلوم الجتماعية وال�سلوكية. كما �سيتم 

اعداد طلبة البكالوريو�س يف برنامج ال�سحة العامة ب�سكل جيد ملوا�سلة 
الدرا�سات العليا يف برنامج املاج�ستري يف ال�سحة العامة و/اأو التخ�س�سات 

الأخرى ذات ال�سلة.
ونحن ملتزمون بتقدمي منهج مبتكر �سيتم حتديثها ب�سكل م�ستمر مبا يتما�سى 

مع الحتياجات املحلية والجتاهات الدولية املتعلقة بهذا التخ�س�س، 
وينق�سم الربنامج اإىل م�سارين تخ�س�سيني:

1.   اإدارة ال�سحة
2.   التثقيف ال�سحي

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان
التخ�س�س الفرعي يف تغذية الإن�سان يزود الطلبة باملعرفة املتعلقة بالكيمياء 

احليوية التغذوية، واله�سم، وامت�سا�س الغذاء والتمثيل الغذائي. و�سيتمكن 
الطلبة من درا�سة دور التغذية يف جميع مراحل احلياة، وكذلك درا�سة 

التاأثريات الجتماعية والقت�سادية على التغذية. ويعرف التخ�س�س الفرعي 
ا بعلوم الغذاء وتطبيقاتها يف �سناعة الأغذية. يف تغذية الإن�سان الطلبة اأي�سً

التخصص الفرعي في تغذية اإلنسان )18 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف تغذية الإن�سان درا�سة ما ل 

يقل عن 18 �ساعة معتمدة، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي 

الجبارية
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف جمموعة التخ�س�س الفرعي 

الختيارية 
مجموعة متطلبات التخصص الفرعي )9 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف جمموعة 
متطلبات التخ�س�س الفرعي الجبارية:

•   NUTR 231 تغذية الإن�سان
•   NUTR 321 الكيمياء الغذائية

•   NUTR 338 التغذية على مدى احلياة
مجموعة التخصص الفرعي االختيارية )9 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف جمموعة 
التخ�س�س الفرعي الختيارية:

•   NUTR 319 كميات ومعدات اإنتاج الغذاء
•   NUTR 338 التغذية على مدى احلياة

•   NUTR 352 الأي�س الغذائي
•    NUTR 353  التثقيف الغذائي والت�سالت  

•   NUTR 441 �سالمة الأغذية و�سبط اجلودة
•    NUTR 460 ادارة اخلدمات الغذائية
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الرسالة
ر�سالة برنامج ال�سحة العامة هي توفري القيادة يف التعليم والتثقيف املتعلق 

بال�سحة العامة وت�سهيل تطوير �سيا�سات �سحية فعالة على ال�سعيدين 
الوطني والإقليمي على حد �سواء. وعرب التعلم التجريبي العايل اجلودة 

والبحوث ذات ال�سلة، فاإن هذا الربنامج يقوم بتعزيز مفاهيم وممار�سات 
تعزيز ال�سحة والوقاية من الأمرا�س، و�سنع �سيا�سة عقالنية، والإدارة 

الفعالة والكفوؤة للخدمات والربامج ال�سحية الوقائية والعالجية.

األهداف
اأهداف برنامج ال�سحة العامة هي:

1.   تزويد الطلبة بالتعليم ال�سامل يف جمال املعايري الدولية لل�سحة العامة
2.   تعليم الطلبة املفاهيم واملمار�سات للتثقيف ال�سحي والوقاية من 

الأمرا�س وتعقيدات الق�ساء على الفوارق ال�سحية يف التجمعات الب�رشية 
3.   ت�سليح الطلبة بالقدرة على حتليل ال�سيا�سات والتدخالت ال�سحية العامة، 

وتقييم مدى فعاليتها واقرتاح البدائل املمكنة
4.   تعليم الطلبة اأ�سا�سيات تنظيم اخلدمات ال�سحية، والتمويل، وتقدمي 

اخلدمات والتقييم 

مخرجات التعلم
خمرجات التعلم الأ�سا�سية للربنامج هي كما يلي:

خمرجات التعلم الأ�سا�سية ) م�سرتكة جلميع م�سارات التخ�س�س(:
1.   تطبيق مفاهيم ال�سحة العامة كمجال وا�سع ومعقد للممار�سة املهنية 

والتحقيق، مع الرجوع ب�سكل خا�س لل�سياق املحلي
2.   حتليل م�ساكل ال�سحة العامة املحلية والدولية مع ال�ستدللت من 

التاريخ يف تطور جمال ال�سحة العامة
3.   درا�سة الق�سايا الأخالقية ذات ال�سلة مبمار�سة ال�سحة العامة، خا�سة 
لكونها تنطبق على اخل�سو�سيات املحلية، وتربير اجتاهات العمل املقرتحة

4.   تطبيق املهارات البحثية لتوليد الأ�سئلة ب�سكل جيد والنهج ال�سحيحة 
لالإجابة عليها - مبا يف ذلك امل�سائل البحثية، وم�سادر البيانات، 

واملنهجيات املنا�سبة
5.   تقييم الأدلة امل�ستخدمة لتنفيذ وتقييم التدخالت ال�سحية العامة

6.   التوا�سل ب�سكل فعال حول ق�سايا ال�سحة العامة

بالإ�سافة اإىل نتائج التعلم امل�سرتكة جلميع م�سارات التخ�س�س، �سيقوم 
الطلبة من خالل التخ�س�س يف م�سار التخ�س�س يف التثقيف ال�سحي بتطوير 

القدرة على:
•   ت�سميم ا�سرتاتيجيات وتدخالت التثقيف ال�سحي 

•   تقييم مدى مالءمة وتاأثري ا�سرتاتيجيات وتدخالت التثقيف ال�سحي

بالإ�سافة اإىل نتائج التعلم امل�سرتكة جلميع م�سارات التخ�س�س، �سيقوم 
الطلبة يف م�سار التخ�س�س يف اإدارة ال�سحة بتطوير القدرة على:

•   اإظهار املهارات القيادية يف جمال ال�سحة العامة
•   تطبيق نظريات ومفاهيم الإدارة على ق�سايا ال�سحة العامة

•   اإظهار املعرفة بالإدارة الفعالة لربامج وتدخالت ال�سحة العامة
•   اإظهار املعرفة بالإدارة الفعالة خلدمات ال�سحة العامة

الفرص
بكالوريو�س العلوم يف ال�سحة العامة �سيقوم باإعداد الطلبة للمزيد من 

الدرا�سات العليا ومل�سار مهني يف جمال ال�سحة العامة على حد �سواء. ونظًرا 
مل�سارات التخ�س�س املحددة يف الربنامج، فمن املتوقع اأن يجد الطلبة 

فر�س العمل يف منظمات الرعاية ال�سحية وكذلك يف موؤ�س�سات خارج القطاع 
ال�سحي )مثل املدار�س واملنظمات غري احلكومية(، وذلك يف جمال البحوث 
ال�سحية، وتخطيط برنامج ال�سحة، و�سياغة ال�سيا�سات، والتقييم والإدارة، 

وتقييم الربامج والتثقيف ال�سحي.
 وميكن خلريجي برنامج ال�سحة العامة العمل يف:

•   مرافق الرعاية ال�سحية العامة واخلا�سة
•   املدار�س واجلامعات

•   مراكز البحوث
•   اجلمعيات ال�سحية غري احلكومية

•   املنظمات التنموية الوطنية والدولية 

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من 

املتطلبات العامة من �سمنها مقررSTAT 101 بتقدير C اأو اأعلى و مبعدل 
تراكمي ل يقل عن 2.00. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز 

جميع متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي اأو حتقيق متطلبات الكفاءة يف اجلامعة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الصحة العامة

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
ال�سحة العامة، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 30 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية
•   ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

امل�ساندة
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية
•   ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف متطلبات م�سار التخ�س�س 
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات الختيارية احلرة

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة امل�سرتكة الإجبارية لكل الطالب ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة مدرجة يف املجموعة 
الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات 

والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )30 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:

•   PUBH 101 مبادئ وممار�سات ال�سحة العامة
•   PUBH 201 ال�سحة البيئية والأمرا�س
•   PUBH 202 ال�سلوك ال�سحي واملجتمع

•   PUBH 205 مناهج البحث لل�سحة العامة
•   PUBH 241 الإح�ساء وال�سحة العامة
•   PUBH 301 اأخالقيات ال�سحة العامة

•   PUBH 303 علم الأوبئة
•   PUBH 306 اإدارة ال�سحة العامة وتطوير ال�سيا�سات

•   PUBH 320 التوا�سل ال�سحي
•   PUBH 499 مقرر رئي�سي �سامل

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة ) 12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف متطلبات 

التخ�س�س الرئي�سي امل�ساندة:
•   BIOL 110 البيولوجية الب�رشية

•   BIOM 243 مقدمة يف علم الأمرا�س
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1

•   CHEM 103 الكيمياء العامة التجريبية 1
•   STAT 101 الح�ساء 1

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية من بني التايل:
•   POPL 300 املبادئ والأدوات لل�سيا�سات القائمة على الأدلة 

•   POPL 340 ال�سلوك التنظيمي والإدارة يف هيئات اخلدمة العامة

•   PUBH 200 ال�سحة الدولية واملجتمع العاملي
•   PUBH 206 ت�سنيف الأمرا�س

•   PUBH 208 جودة الرعاية ال�سحية
•   PUBH 221 ق�سايا ال�سحة املعا�رشة

•   PUBH 305 تلوث الهواء و�سحة الإن�سان
•   PUBH 420 ت�سميم نظم تقييم الربامج

•   PUBH 421 التثقيف ال�سحي والوقاية من الأمرا�س للن�ساء على مدى 
احلياة

•   PUBH 426 علم الوقاية 
•   PUBH 439 تاأهب ال�سحة العامة 

مسار التخصص في التثقيف الصحي ) 27 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من متطلبات م�سار 

التخ�س�س يف التثقيف ال�سحي.
جمموعة متطلبات م�سار التخ�س�س يف التثقيف ال�سحي ) 27 �ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:
•   NUTR 221 مبادئ علوم الغذاء والتغذية

•   PUBH 221 ق�سايا ال�سحة املعا�رشة
•   PUBH 222 اأ�س�س التثقيف ال�سحي

•   PUBH 310 طرق تقييم احتياجات برامج التثقيف ال�سحي
•   PUBH 312 التخطيط لربامج التثقيف ال�سحي
•   PUBH 314 تطبيقات عملية للتثقيف ال�سحي 

•   PUBH 325 علم الأوبئة الغذائية
•   PUBH 421 التثقيف ال�سحي والوقاية من الأمرا�س للن�ساء على مدى 

احلياة
•   PUBH 426 علم الوقاية 

مسار التخصص في إدارة الصحة ) 27 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من متطلبات 

جمموعة م�سار التخ�س�س يف اإدارة ال�سحة 

متطلبات مجموعة مسار التخصص في إدارة الصحة ) 27 
ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة الدورات التالية:
•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي 

•   MAGT 101 مبادئ الإدارة
•   MAGT 302 اإدارة املوارد الب�رشية

•   PUBH 230 التخطيط ال�سرتاتيجي والت�سويق
•   PUBH 338 الإدارة املالية للرعاية ال�سحية

•   PUBH 390 اخلربة امليدانية
•   PUBH 420 ت�سميم نظم تقييم الربامج

•   PUBH 430 اقت�ساديات ال�سحة
•   PUBH 439 تاأهب ال�سحة العامة 

املقررات االختيارية احلرة ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية احلرة باجلامعة من املقررات خارج تخ�س�س ال�سحة العامة
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اخلطة الدراسية ملسار التخصص في التثقيف الصحي
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام اختياري 1

3خريف متطلب عام اختياري 2

3 متطلب عام اختياري 3

3 البيولوجية الب�رشية BIOL 110

3 الح�ساء 1 STAT 101

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام اختياري 4

ربيع
3 متطلب عام اختياري 5

3 متطلب عام اختياري 6

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

2 مقدمة يف علم الأمرا�س BIOM 243

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام اختياري 7

3خريف متطلب عام اختياري 8

3 متطلب عام اختياري 9

3 مبادئ وممار�سات ال�سحة العامة PUBH 101

3 ال�سلوك ال�سحي واملجتمع PUBH 202

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام اختياري 10

ربيع
3 متطلب عام اختياري 11

3 ال�سحة البيئية والأمرا�س PUBH 201

3 مناهج البحث لل�سحة العامة PUBH 205

3 الإح�ساء وال�سحة العامة PUBH 241

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

2 مبادئ علوم الغذاء والتغذية NUTR 221

3خريف التثقيف ال�سحي والوقاية من الأمرا�س 
للن�ساء على مدى احلياة

PUBH 421

3 التخطيط لربامج التثقيف ال�سحي  PUBH 312

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3 اختياري حر 1

3 اختياري حر 2

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 علم الأوبئة الغذائية PUBH 325

ربيع
3 علم الوقاية PUBH 426

3 اختياري حر 3

3 م�رشوع تخرج PUBH 499

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة  )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 اأخالقيات ال�سحة العامة PUBH 301

3خريف علم الأوبئة PUBH 303

3 اإدارة ال�سحة العامة وتطوير ال�سيا�سات PUBH 306

3 ق�سايا ال�سحة املعا�رشة PUBH 221

3 اأ�س�س التثقيف ال�سحي PUBH 222

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 التوا�سل ال�سحي PUBH 320

ربيع
4 تطبيقات عملية للتثقيف ال�سحي  PUBH 314

3 طرق تقييم احتياجات برامج التثقيف 
ال�سحي

PUBH 310

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية ملسار التخصص في إدارة الصحة
بكالوريوس العلوم في الصحة العامة 

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام اختياري 7

3متطلب عام اختياري 8

3متطلب عام اختياري 9

PUBH 1013مبادئ وممار�سات ال�سحة العامة

PUBH 2023ال�سلوك ال�سحي واملجتمع

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام اختياري 10

3متطلب عام اختياري 11

PUBH 2013ال�سحة البيئية والأمرا�س

PUBH 2053مناهج البحث لل�سحة العامة

PUBH 2413الإح�ساء وال�سحة العامة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PUBH 3013اأخالقيات ال�سحة العامة

PUBH 3033علم الأوبئة

PUBH 3063اإدارة ال�سحة العامة وتطوير ال�سيا�سات

ECON 1113مبادئ اقت�ساد جزئي

MAGT 1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PUBH 3203التوا�سل ال�سحي

PUBH 3903اخلربة امليدانية

PUBH 2303التخطيط والت�سويق ال�سرتاتيجي

MAGT 3023اإدارة املوارد الب�رشية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام اختياري 1

3متطلب عام اختياري 2

3متطلب عام اختياري 3

BIOL 1103البيولوجية الب�رشية

STAT 1011 3الح�ساء

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام اختياري 4

3متطلب عام اختياري 5

3متطلب عام اختياري 6

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1الكيمياء التجريبية العامة

BIOM 2432مقدمة يف علم الأمرا�س

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PUBH 3383الإدارة املالية للرعاية ال�سحية

PUBH 4203ت�سميم نظم تقييم الربامج

PUBH 4303اقت�ساديات ال�سحة

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

3اختياري حر 1

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PUBH 4393تاأهب ال�سحة العامة

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3اختياري حر 2

3اختياري حر 3

PUBH 4993م�رشوع تخرج

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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قسم العالج الطبيعي و إعادة التاهيل

مبنى كلية علوم، )ق�سم البنات(
الهاتف: 44034800 )+974( 

health@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/chs/academic_pro- : عاملوق

grams/physical_therapy/overview.php

بكالوريوس العلوم في العالج الطبيعي

األهداف
تتمحور اهداف برنامج بكالوريو�س العلوم يف العالج الطبيعي حول حت�سني 
الرعاية ال�سحية يف دولة قطر من خالل اعداد ممار�سني �سحيني خمت�سني 

باملعرفة النظرية واملهارات العملية والتفكري النقدي ومهارات البحث 
والتوا�سل، مع الرتكيز على اجلانب الأخالقي يف �سناعة الرعاية ال�سحية.

خريجو هذا التخ�س�س حري�سون على موا�سلة التعلم والتنمية املهنية 
والتاأقلم مع احتياجات املجتمع

يهدف تخ�س�س العالج الطبيعي اىل:
-تخريج اخ�سائيني ذوي تاأهيل عايل لتعزيز التميز من خالل التعاون متعدد 

التخ�س�سات والبتكار يف التعليم واخلدمات
الت�سجيع على النخراط  يف البحوث والأن�سطة العلمية التي ت�ساهم يف تقدم 

ممار�سة العالج الطبيعي
تخريج اخ�سائيني عالج طبيعي موؤهلني قادرين على تطبيق التفكري النقدي 

والتعلم امل�ستمر لتقدمي اأحكام م�ستقلة ب�ساأن احتياجات املري�س التي تدعمها 
الأدلة العلمية بطريقة ح�سا�سة اأخالقيا وثقافيا

مخرجات التعلم:
خمرجات التعلم ال�سا�سية للربنامج تتمثل يف:

1. اإظهار املعرفة العلمية واإمكانية تطبيق جوهر معرفة العالج الطبيعي خالل 
املمار�سة  املهنية

2. تقدمي مهارات العالج الطبيعي ال�رشيرية يف بيئة منا�سبة
3. حتليل نقدي لأية م�سكلة �رشيرية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات حل امل�ساكل يف 

جمال املمار�سة
4. التوا�سل الفعال با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التوا�سل املختلفة وتقدمي 

املعلومات والأفكار واحللول املنا�سبة للمري�س وخمتلف اأع�ساء الرعاية 
ال�سحية .

5. اإثبات القدرة على العمل �سمن فريق و ب�سكل م�ستقل لتوفريخدمات العالج  
الطبيعي الآمن والفعال

 6.تطبيق املمار�سات القائمة على الأدلة العلمية ، والدرا�سات الأكادميية 
والعلمية يف الختبارات الت�سخي�سية وممار�سات 

العالج الطبيعي و متابعة املري�س  
7. تو�سيع نطاق تقدمي خدمات العالج الطبيعي لت�سمل التثقيف ال�سحي 

وتعزيز ظروف املر�سى
8. اظهار التزام بالتعليم امل�ستمر، والتعلم مدى احلياة والبحث يف العالج 

الطبيعي
9. اإظهار امل�سوؤولية الجتماعية واملهنية وال�سلوكيات الأخالقية

الفرص:
العالج الطبيعي هي احدي فروع العلوم ال�سحية املهمة حيث يقدم اخ�سائي 

العالج الطبيعي خدمات العالج  لالأفراد من اأجل تطوير واحلفاظ واعادة 

احلركة والقدرة الوظيفية يف جميع مراحل احلياة. ي�سمل هذا تقدمي اخلدمات 
يف الظروف التي تكون فيها احلركة مهددة ب�سبب ال�سيخوخة، احلوادث 

،ال�سابات ،الأمرا�س اأو العوامل البيئية.
يهتم العالج الطبيعي بتحديد وحت�سني نوعية احلياة واإمكانية احلركة �سمن 

جمالت الوقاية والعالج، والتاأهيل واإعادة التاأهيل. وينطوي العالج الطبيعي 
على التفاعل بني اخ�سائي العالج الطبيعي، واملر�سى، والأ�رش ومقدمي 

الرعاية واملجتمعات املحلية حيث يتم تقييم اإمكانية احلركة والأهداف املتفق 
عليها، با�ستخدام املعارف واملهارات الفريدة للعالج الطبيعي وو�سع اخلطط 

العالجية و تنفيذها . لذلك يجب علي اخ�سائي العالج الطبيعي ان يكون 
اجتماعيا و ان يتمتع بتفكري ناقد بناء.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة:
يجب على املتقدمني ا�ستكمال متطلبات القبول جلامعة قطر ومتطلبات 
الربنامج مبا يف ذلك احلد الأدنى من الن�سبة املئوية للمدر�سة الثانوية. 

متطلبات القبول اجلامعية املف�سلة موجودة على الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي:
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من 

املتطلبات العامة من �سمنها املقرر BIOL 101  بتقدير C اأو اأعلى و 
مبعدل تراكمي ل يقل عن 2.0. والقبول للطالبات بطريقة تناق�سية.ح�سب 

القدرة ال�ستيعابية للربنامج

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

يجب على الطلبة استكمال 139 ساعة معتمدة كحد أدنى 
ل�ستكمال تخ�س�س العالج الطبيعي، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف مقررات العامة
•   ما ل يقل عن 10 �ساعات معتمدة يف مقررات متطلبات الكلية

•   ما ل يقل عن 78 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية
ما ل يقل عن 14 �ساعة معتمدة يف مقررات التخ�س�س امل�ساندة

•   ما ل يقل عن 4 �ساعات معتمدة يف مقررات التخ�س�س الختيارية

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
 

اجملموعة املشتركة اإلجبارية لكل الطالب ) 15 ساعة 
معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية -1 ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )6 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 
يف املجموعة الفرعية "مقررات تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من 

جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة أو مجموعة املهارات العامة )3 
ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج 
املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة اأو من مقررات برنامج 

املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي في العالج الطبيعي:)78 
ساعة معتمدة(

 يجب على الطلبة ا�ستكمال ما ل يقل عن 78 �ساعة معتمدة من مقررات 
التخ�س�س الرئي�سي املطلوبة:

•   PTRS 121 ا�سا�سيات ممار�سة العالج الطبيعي
•   PTRS 212 الت�رشيح الب�رشي لأخ�سائيي العالج الطبيعي

•   PTRS 124 امليكانيكا احليوية وعلم احلركة 1
•   PTRS 213 امليكانيكا احليوية وعلم احلركة 2

•   PTRS 214 علم الأع�ساب
•   PTRS 225 طرق و و�سائل العالج الطبيعي 1

•   PTRS 226 مهارات العالج الطبيعي1
•   PTRS 316 الكيمياء احليوية يف العالج الطبيعي

•   PTRS 311 العلوم ال�سيدلية للعالج الطبيعي
•   PTRS 312 طرق وو�سائل العالج الطبيعي 2

•   PTRS 313 مهارات العالج الطبيعي2
•   PTRS 314 العالج الطبيعي يف ا�سابات اجلهاز الع�سلي الهيكلي 1

•   PTRS 315 العالج الطبيعي لأمرا�س القلب و ال�سدر1
•   PTRS 326 العالج الطبيعي يف ا�سابات اجلهاز الع�سلي الهيكلي2 

•   PTRS 327 العالج الطبيعي لأمرا�س القلب و ال�سدر2
•   PTRS 328 العالج الطبيعي لمرا�س الأع�ساب1

•   PTRS 329 العالج الطبيعي يف المرا�س الن�سائية
•   PTRS 320   املمار�سة القائمة على البحث

•   PTRS 450 ممار�سة اكلينيكية 1
•   PTRS 411 العالج الطبيعي لمرا�س الأع�ساب2
•   PTRS 412 العالج الطبيعي لالإ�سابات الريا�سية

•   PTRS 413 العالج الطبيعي لالأطفال
•   PTRS 414  العالج الطبيعي خلدمة املجتمع

•   PTRS 415 املمار�سة املهنية املتقدمة والرعاية ال�سحية الوقائية
•   PTRS 416 العالج الطبيعي لأمرا�س ال�سيخوخة

•   PTRS 470 م�رشوع البحث
•   PTRS 460 ممار�سة اكلينيكية 2

متطلبات الكلية )10 ساعات معتمدة(

يجب على الطالب اإكمال 10 �ساعات معتمدة علي القل يف متطلبات الكلية:
•   BIOL 101 علم الأحياء ١

•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1    
•    CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1 

متطلبات التخصص الرئيسي املساندة )14 ساعة معتمدة(
يجب على الطالب اإ�ستكمال ما ل يقل عن  14 �ساعة معتمدة  يف متطلبات 

التخ�س�س امل�ساندة
•   BIOM 211  ت�رشيح ج�سم الإن�سان

•    BIOM 215 علم وظائف الأع�ساء الب�رشية    
•    BIOM 243  مقدمة يف علم الأمرا�س 
•   PUBH 151 الإح�ساء احليوي لل�سحة

•    PHYS 110  الفيزياء العامة لعلم الحياء

متطلبات التخصص االختيارية:) 4 ساعات معتمدة ( 
يجب على الطالب اإ�ستكمال ما ل يقل عن 4 �ساعات معتمدة  يف املقررات 

الختيارية 
•    PTRS 422 بيئة العمل وال�سحة املهنية

•   PTRS 423 الأطراف ال�سطناعية وتقومي العظام
•   PTRS 421 علم النف�س ال�سحي

•   PTRS 424 مقدمة يف الأ�سعة ال�رشيرية
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اخلطة الدراسية

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

3خريف متطلب عام

3 علم الحياء 1  BIOL101

3 الكيمياء العامة 1 CHEM 101

1 الكيمياء التجريبية العامة 1 CHEM 103

??? ا�سا�سيات ممار�سة العالج الطبيعي PTRS 121

??? مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 ت�رشيح ج�سم الإن�سان   BIOM 211

3 الفيزياء العامة لعلم الحياء PHYS 110

3 امليكانيكا احليوية وعلم احلركة 1 PTRS 124

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 متطلب عام

3خريف متطلب عام

3 الت�رشيح الب�رشي لأخ�سائيي العالج 
الطبيعي

PTRS 212

3 علم وظائف الأع�ساء الب�رشية BIOM 215

3 امليكانيكا احليوية وعلم احلركة 2 PTRS 213

3 علم الع�ساب PTRS 214

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 متطلب عام

ربيع
3 متطلب عام

3 متطلب عام

3 متطلب عام

2 طرق و و�سائل العالج الطبيعي ١ PTRS 225

2 مقدمة يف علم الأمرا�س  BIOM 243

3 مهارات العالج الطبيعي1 PTRS 226

19 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

3 العالج الطبيعي لالأع�ساب 2 PTRS 411

2خريف العالج الطبيعي لالإ�سابات الريا�سية PTRS 412

3 العالج الطبيعي لالأطفال PTRS 413

2 العالج الطبيعي خلدمة املجتمع PTRS 414

3 املمار�سة املهنية املتقدمة والرعاية ال�سحية 
الوقائية

PTRS 415

3 العالج الطبيعي لأمرا�س ال�سيخوخة PTRS 416

2 املمار�سة القائمة على البحث PTRS 320

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

2 متطلب تخ�س�س اختياري

ربيع
2 متطلب تخ�س�س اختياري

3 م�رشوع البحث PTRS 470

5 ممار�سة اكلينيكية 2 PTRS 460

12 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة  )30 ساعة معتمدة(

الساعات 
املعتمدة

عنوان املقرر رمز  املقرر الفصل 
الدراسي 

2 الكيمياء احليوية يف العالج الطبيعي PTRS 316

2خريف العلوم ال�سيدلية للعالج الطبيعي PTRS 311

3 طرق وو�سائل العالج الطبيعي ٢ PTRS 312

3 مهارات العالج الطبيعي٢ PTRS 313

3 العالج الطبيعي يف ا�سابات اجلهاز الع�سلي 
الهيكلي ١

PTRS 314

3 العالج الطبيعي لأمرا�س القلب و ال�سدر١ PTRS 316

3 الإح�ساء احليوي لل�سحة PTRS 311

19 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3 العالج الطبيعي يف ا�سابات اجلهاز الع�سلي 
الهيكلي2

PTRS 326

3ربيع العالج الطبيعي لأمرا�س القلب و ال�سدر2 PTRS 327

3 العالج الطبيعي لمرا�س لأع�ساب1 PTRS 328

3 العالج الطبيعي يف المرا�س الن�سائية PTRS 329

5 ممار�سة اكلينيكية 1 PTRS 450

17 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية اإلدارة واالقتصاد

مبنى كلية الإدارة والقت�ساد ) ق�سم البنات(
الهاتف: /4403-5000/5088 )974+( 
business@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/business :املوقع

العميد
خالد �سم�س حممد عبدالقادرالعبدالقادر 

 العميد املساعد للشؤون األكادميية
اآدم ف�سل اهلل

العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا 
 بلعيد عوين

مساعد العميد لشؤون الطالب
بكري �سوبره

نبذة عن كلية اإلدارة واالقتصاد
تقدم كلية الإدارة والقت�ساد خدمات تعليمية عالية اجلودة، والتعلم التطبيقي 

الإداري يف بيئة زمالة حمفزة فكرًيا، وبيئة داعمة للتعلم والعمل. وت�سرت�سد 
الكلية يف ذلك باإطار خطة اإ�سالح جامعية فتلتزم باملناهج املبتكرة 

والتح�سني امل�ستمر. وتقدم الكلية برامج البكالوريو�س والدرا�سات العليا 
الدارية التي تربط النظرية مع التطبيق، وتعزز التفكري النقدي، وت�رشك الطلبة 

يف التعلم الن�سط والتعاوين. وتختار كلية الإدارة والقت�ساد اأع�ساء هيئة 
التدري�س املتنوعني واملوهوبني، بالإ�سافة للموظفني الذين ميتازون باأعلى 

املعايري املهنية لتخ�س�ساتهم. ويتما�سى كل ذلك مع ر�سالتنا وقيمنا، مما 
ينتج عنه تطبيقات املنح الدرا�سية التي متتاز باجلودة وتت�سمن ال�سهام يف 

املمار�سة، والتدري�س والبحوث الرتبوية.

الدرجات العلمية
تقدم كلية الإدارة والقت�ساد برامج �سهادة البكالوريو�س التالية:

•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف املحا�سبة
•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف املالية

•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف نظم املعلومات الإدارية
•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف القت�ساد

•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف الإدارة
•   بكالوريو�س اإدارة العمال يف الت�سويق

قسم احملاسبة ونظم املعلومات

مبنى كلية الإدارة والقت�ساد 
C123 غرفة

الهاتف: 5051 / 5054 - 4403 )+974(
accounting@qu.edu.qa / mis@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

املوقع:
http://www.qu.edu.qa/business/accounting/index.php 

رئيس القسم
م�سطفى كمال ح�سن 

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
خالد ال�رشع، اآدم ف�سل اهلل، كارما �رشيف، نظام هندي.

أستاذ مشارك
عماد عو�س اهلل، حممد الب�سري، عماد اأبو �سنب، رمزي احلداد ى، حبيب اهلل 

خان ، حممد الب�سري، هاين م�سطففى كامل.

أستاذ مساعد
رجب عبد اهلل الإ�سماعيل، زكي اأبو �ساوي�س، ح�سام ال�سامن، �سهريار �سعد اهلل، 

فتحي ال�سعيدي، غ�سان املارديني، اأ�سامة اأنعم، م�سطفى عبد الكرمي، مازن 
امل�رشي، هاين حممد كامل، يا�سني احمد اجلندي، حممد كامل العمري، عادل 

الغرباوي، حازم ا�سماعيل، كرمي اليافعي، اأحمد علي حممد، �سامح عمار، 
عبدال�سمد حممد، عي�سى داود، اأ�سامة عبداللطيف، ب�سام حممود ، نادر ال�سيد.

محاضر 
اينا�س بن �سالح

مساعد تدريس
رول �سلمان، هانيه حم�سن، فتحيه حلياين، مولر حنا، بالل ال�سامل، اأمل املري، 

�سارة الدو�رشي، فاطمة اليافعي.

نبذة عن قسم احملاسبة ونظم املعلومات
ا رئي�سًيا يف املحا�سبة  يقدم ق�سم املحا�سبة ونظم املعلومات تخ�س�سً
ا فرعًيا يف نظم املعلومات. وت�ستهر املحا�سبة بكونها "لغة  وتخ�س�سً
الأعمال". فاملحا�سبة توفر املعلومات التي يحتاجها املدراء لتخاذ 

قرارات الأعمال، وهي تولد املعلومات اخلا�سة مبوارد ال�رشكة، وم�سادر 
املوارد، ومدى فعالية ا�ستخدام املوارد. ويقوم املحا�سب باإعداد وحتليل 

هذه املعلومات، وبالتايل هو ع�سو هام يف فريق القيادة والإدارة يف اأي 
موؤ�س�سة. وقد دفعت الوترية املت�ساعدة للتغيري التكنولوجي اإىل النت�سار 

الوا�سع لتكنولوجيا املعلومات يف جميع اأنحاء العامل. فالفر�س التي تتيحها 
هذه التكنولوجيا، واملطالب امللقاة على عاتق الإدارة من خالل املناف�سة 

العاملية، توؤدي خللق جمالت عديدة لأولئك الأفراد القادرين على ا�ستخدام 
تكنولوجيا املعلومات. ي�سمم مهنيو اأنظمة املعلومات ويطورون وي�ستخدمون 

التكنولوجيا لتوفري املعلومات للمنظمات حلل م�ساكل الأعمال.

بكالوريوس إدارة االعمال في احملاسبة

األهداف
يهدف تخ�س�س املحا�سبة لإعداد الطلبة لتحمل امل�سوؤوليات و�سغل املنا�سب 

القيادية ويف املوؤ�س�سات املعا�رشة. وعلى وجه التحديد، يركز التخ�س�س على 
حتقيق الأهداف التالية:

•   تزويد الطالب مبعرفة اأكادميية، وفنية ومهنية ذات جودة عالية ملمار�سة 
املهنة يف جمال املحا�سبة.

•   تزويد الطالب باملهارات والكفاءات الفنية والطرق التحليلية يف جمال 
املحا�سبة. 

•   كيفية ال�ستناد اإىل املبادئ الأخالقية كمرجع لتخاذ قرارات العمل. 
•   اإجراء البحوث التي ت�ساهم يف اإثراء املهن املحا�سبية. 

•   تعزيز التفاعل مع جمتمع الأعمال.

مخرجات التعلم
يتوقع من خريجي بكالوريو�س الإدارة والقت�ساد يف املحا�سبة ما يلي:

•   اإظهار القدرة على التحليل النقدي للق�سايا املحا�سبية واإ�ستخدام املعرفة 
املحا�سبية يف حل امل�ساكل.

•   التعامل مع الق�سايا املحا�سبية من منظور عاملي.
•   اإ�ستخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات يف اإتخاذ القرارات يف جمال 

الأعمال.

•   دمج البعد الأخالقي يف عملية اإتخاذ القرارات يف جمال الأعمال.
•   اإظهار القدرة على ا�ستيعاب وتطبيق املفاهيم والأ�ساليب املحا�سبية  

الفرص
يقوم تخ�س�س املحا�سبة باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل وظائف يف جمال 

الأعمال التجارية، كما مينحهم فر�س متابعة درا�ساتهم العليا. فالتعليم 
التطبيقي وعالقاتنا القوية مع ال�رشكات توفر للطالب فر�س عمل يف 

جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات. وقد تتوفر فر�س مهنية خلريجي املحا�سبة 
يف جمموعة متنوعة من ال�رشكات التجارية، �رشكات املحا�سبة والتدقيق، 

والبنوك، و�رشكات التاأمني، و�رشكات اخلدمات، وال�رشكات اخلا�سة، والهيئات 
احلكومية، و�رشكات الطاقة والنفط، على �سبيل املثال ل احل�رش. ومن الفر�س 

الأخرى املتاحه ممار�سة مهنة حما�سب معتمد، مدقق )داخلي/خارجي(، اأو 
م�ست�سار لالأعمال، اأو حملل للنظم، او خبري يف ال�رشائب.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . 

يجب على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول 
على موافقة من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون 

الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في احملاسبة

يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
املحا�سبة، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة 
•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية 
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي اأو املواد 
الختيارية

•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 
يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة 

الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 9 ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 252اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال 

•   UNIV 100  مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية ) 42 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الدارية

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 التدريب امليداين

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة )2(

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 الإح�ساء لالإدارة 2 

متطلبات الكلية الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 221 املحا�سبة املتو�سطة 1
•   ACCT 222 املحا�سبة املتو�سطة 2

•   ACCT 331 التكاليف واملحا�سبة الإدارية
•   ACCT 333 مراجعة ح�سابات 1

•   ACCT 421 نظم املعلومات املحا�سبية 

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية، من القائمة التالية:
•   ACCT 411 املحا�سبة احلكومية
•   ACCT 413 مراجعة ح�سابات 2

•   ACCT 418 حما�سبة متقدمة
•    ACCT 419تدقيق داخلي 1

•   ACCT 424 املحا�سبة الدولية
•   ACCT 428 حتليل القوائم املالية

 
متطلبات التخصص الفرعي أو غيره )15 ساعة معتمدة(

ميكن للطالب الذين لديهم تخ�س�س رئي�سي يف املحا�سبة اختيار تخ�س�س 
فرعي يف نظم املعلومات الإدارية، اأو املالية، اأو القت�ساد، اأو الإدارة، اأو 
الت�سويق، اأو اإدارة الأعمال الدولية، اأو ريادة الأعمال اأو اأي خيار اآخر غري 
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التخ�س�س الفرعي. واخليار الآخر غري التخ�س�س الفرعي هو للطالب الذين 
ل ي�سعون لتخ�س�س فرعي معني، والذين يجب اأن يدر�سوا 15 �ساعة معتمدة 

ماأخوذة من املقررات املتاحة يف اأي تخ�س�سات رئي�سية لكلية الإدارة 
والقت�ساد با�ستثناء مواد التخ�س�س الرئي�سي التي اختارها الطالب.

متطلبات اجلامعة االختيارية احلرة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة 

الختيارية احلرة

اخلطة الدراسية لتخصص احملاسبة
بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في احملاسبة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 110 1 3لغة اإجنليزية

ARAB 1001 3لغة عربية

3جمموعة الإن�سانيات والآداب متطلب عام

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام

 DAWA
111

3الثقافة الإ�سالمية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 ENGL 111 2 3لغة اإجنليزية

3جمموعة تاريخ قطر واخلليج 

 ARAB 2002 3لغة عربية

MATH 1033اجلرب املتو�سط

 MAGT
 101

3مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 ENGL 250 1 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

 STAT 220 1 3الإح�ساء لالإدارة

MATH 1191 3ريا�سيات لالإدارة

 ECON 111 3مبادئ اقت�ساد جزئي

 MAKT 101 3مبادئ الت�سويق

 ACCT 1103املحا�سبة املالية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 FINA 2013مبادئ التمويل

 STAT 222 1 3الإح�ساء لالإدارة

 ACCT 1163املحا�سبة الإدارية

 ECON 1123مبادئ اقت�ساد كلي

MATH 2212 3ريا�سيات لالإدارة

ENGL 2523اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ACCT 2211 3املحا�سبة املتو�سطة

ACCT 3313التكاليف واملحا�سبة الإدارية

MAGT 304 3اإدارة الإنتاج والعمليات

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

MIST 201 3مبادئ اإدارة نظم املعلومات

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ACCT 2222 3املحا�سبة املتو�سطة

ACCT 3331 3مراجعة ح�سابات

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

LAWC 2153القانون التجاري

MAGT 3073التدريب امليداين

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3 مقرر حما�سبة اختياري

2متطلب جامعة اختياري

ACCT 421 3نظم املعلومات املحا�سبية

3مقرر حما�سبة اختياري

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب جامعة اختياري

3مقرر حما�سبة اختياري

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

MAGT405 3الإدارة ال�سرتاتيجية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس إدارة االعمال في نظم املعلومات اإلدارية

األهداف
يهدف تخ�س�س نظم املعلومات الإدارية لإعداد الطلبة لتحمل امل�سوؤوليات 
و�سغل املنا�سب القيادية يف ال�رشكات واملوؤ�س�سات املعا�رشة. وعلى وجه 

التحديد، يركز التخ�س�س على حتقيق الأهداف التالية:
•   تزويد الطلبة مبعرفة اأكادميية، وفنية ومهنية ذات جودة عالية ملمار�سة 

املهنة يف جمال نظم املعلومات.
•   تزويد الطلبة باملهارات والكفاءات الفنية والطرق التحليلية يف جمال نظم 

املعلومات.
•   كيفية دمج املبادئ الأخالقية يف عملية اتخاذ قرارات العمل.

•   اإجراء البحوث التي ت�ساهم يف اإثراء مهنة نظم املعلومات.
•   تعزيز التفاعل مع جمتمع الأعمال. 

مخرجات التعلم
يتوقع من خريجي بكالوريو�س الإدارة يف نظم املعلومات الإدارية ما يلي:

•   اإظهار قدرات التحليل النقدي والت�سميم وتنفيذ نظم املعلومات
•   القدرة على حتديد واإدارة وا�ستخدام البيانات لتخاذ قرارات العمل

•   القدرة على تطبيق مهارات البحث الأ�سا�سية لإيجاد حلول مل�سكالت 
الأعمال

•   دمج الأبعاد الأخالقية يف عملية اتخاذ القرار 
•   القدرة على تطبيق البعد العاملي يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بنظم 

املعلومات

الفرص
يقوم تخ�س�س نظم املعلومات الإدارية باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل 

وظائف يف جمال الأعمال التجارية، كما مينحهم فر�س متابعة درا�ساتهم 
العليا. ويوفر التعليم التطبيقي وعالقاتنا القوية مع �سوق العمل فر�س عمل 

للطلبة يف جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات. وقد تتوفر فر�س مهنية خلريجي 
نظم املعلومات الإدارية يف جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات وال�رشكات 

ومنها، وذلك على �سبيل املثال ل احل�رش، �رشكات املحا�سبة والبنوك و�رشكات 
التاأمني و�رشكات اخلدمات وال�رشكات اخلا�سة والهيئات احلكومية و�رشكات 

الطاقة والنفط،. ومن الفر�س الأخرى املتاحة اأمام خريجي نظم املعلومات 
الإدارية ممار�سة مهنة حملل نظم اأو م�سوؤول قواعد البيانات اأو مطور برجميات 

اأو مطور مواقع اإنرتنت اأو م�سوؤول �سبكات اأو م�ست�سار وغريها الكثري.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية و ح�سول على درجة ل تقل عن 500 يف اختبار اللغة 
الإجنليزية كلغة اأجنبية TOEFL اأو درجة 5.5 يف اختبار كفاءة اللغة 

.)IELTS( الإجنليزية

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . 

يجب على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول 

التخصص الفرعي في احملاسبة

التخصص الفرعي في احملاسبة )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الفرعي الختيارية 

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في احملاسبة )12 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:
•   ACCT 221 املحا�سبة املتو�سطة 1
•   ACCT 222 املحا�سبة املتو�سطة 2

•   ACCT 331 التكاليف واملحا�سبة الإدارية
•   ACCT 333 مراجعة ح�سابات 1

مواد التخصص الفرعي االختيارية في احملاسبة ) 3 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف املحا�سبة درا�سة 3 �ساعات 
معتمدة من املقررات التالية:

•   ACCT 411 املحا�سبة احلكومية
•   ACCT 413 مراجعة ح�سابات 2

•   ACCT 418 حما�سبة متقدمة
•   ACCT 419 تدقيق داخلي 1

•   ACCT 421 نظم املعلومات املحا�سبية
•   ACCT 424 املحا�سبة الدولية

•   ACCT 428 حتليل القوائم املالية
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على موافقة من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون 
الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في نظم املعلومات اإلدارية

يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
نظم املعلومات الإدارية، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة
•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي اأو املواد 
الختيارية

•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ( 15 �ساعة معتمدة)

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
املقررات الدرا�سية يف املتطلبات العامة املحددة يف جمموعة العلوم 

الجتماعية وال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اأن يكملوا 3 �ساعات معتمدة على الأقل من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اأن يكملوا 3 �ساعات معتمدة من املقررات الواردة يف 

املتطلبات العامة املحددة يف جمموعة املهارات العامة.

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اأن يكملوا 3 �ساعات معتمدة من املقررات الواردة يف 

املتطلبات العامة املحددة يف جمموعة املهارات العامة.

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

•    UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية (42 ساعة معتمدة)
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الدارية

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 تدريب ميداين

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة 2

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 الإح�ساء لالإدارة 2

متطلبات الكلية الداعمة ( 6 ساعات معتمدة)
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MIST 310 حتليل وت�سميم النظمة
•   MIST 320 اإدارة البيانات واملعلومات

•   MIST 330 هند�سة بنية تكنولوجيا املعلومات لل�رشكات
•   MIST 360 ا�سرتاتيجية نظم املعلومات والإدارة وجمع البيانات

•   MIST 460 اإدارة م�رشوع نظم املعلومات

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )9 ساعات( 
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MIST 331 نظم ال�رشكات
•   MIST 390 مو�سوعات خا�سة يف نظام املعلومات

•   MIST 420 ذكاء الأعمال 
•   MIST 440 تطوير التطبيقات

•   MIST 443 تطوير تطبيقات الإنرتنت
•   MIST 450 اأمن وحوكمة تكنولوجيا املعلومات

متطلبات التخصص الفرعي للطلبة املتخصصني في نظم 
معلومات اإلدارة )15 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة املتخ�س�سني يف نظم املعلومات الإدارية درا�سة 15 �ساعة 
معتمدة ماأخوذة من املقررات املتاحة يف اأي تخ�س�س فرعي يف املحا�سبة اأو 
يف الإدارة اأو يف التمويل اأو يف الت�سويق اأو القت�ساد اأو يف ريادة ال�رشكات اأو 

يف الأعمال الدولية اأو متطلبات عدم اختيار التخ�س�س الفرعي.

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 202 3لغة اإجنليزية 1 ما بعد التاأ�سي�سي

ARAB 1001 3لغة العربية

MATH 1033جرب املتو�سط

3جمموعة الإن�سانيات/ والآداب متطلب عام

3جمموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكيةمتطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 203 3 لغة اإجنليزية 2 ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1191 3ريا�سيات لالإدارة

ARAB 2002 3اللغة العربية

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

MAGT 1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3جمموعة املعارف العامة  متطلب عام 

STAT 2201 3الإح�ساء لالإدارة

MATH 2212 3ريا�سيات لالإدارة

ECON 1113مبادئ اقت�ساد جزئي

ACCT 110 3املحا�سبة املالية

 ACCT 1103املحا�سبة املالية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FINA 2013مبادئ التمويل

MIST 2013مقدمة لنظم املعلومات الإدارية

ACCT 1163حما�سبة اإدارية

ECON 1123اقت�ساد جزئي

MATH 2211 3ريا�سيات لالإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للتخصص في نظم املعلومات اإلدارية
بكالوريوس اإلدارة واالقتصاد في نظم املعلومات اإلدارية

السنة الثالثة )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3 جمموعة املهارات العامة متطلب عام 

MIST 310 3حتليل وت�سميم النظمة

MIST 3203اإدارة البيانات واملعلومات

 MAGT 3043اإدارة الإنتاج والعمليات

3متطلب تخ�س�س فرعي

2متطلب تخ�س�س اختياري حر

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

STAT 2222 3اإح�ساء لالإدارة

MIST 330 3هند�سة بنية تكنولوجيا املعلومات لل�رشكات

MIST 360 ا�سرتاتيجية نظم املعلومات والإدارة وجمع
البيانات

3

3متطلب تخ�س�س فرعي

3متطلب تخ�س�س فرعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليجمتطلب عام

MAGT 4053الإدارة ال�سرتاتيجية

MIST 4603اإدارة م�رشوع نظم املعلومات

MAGT 3073تدريب ميداين

3مقرر نظم املعلومات الإدارية اختياري

3متطلب تخ�س�س فرعي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

LAWC 2153قانون جتاري

3مقرر اختياري نظم املعلومات الإدارية

3مقرر اختياري نظم املعلومات الإدارية

3متطلب تخ�س�س فرعي

3مقرر جامعة اختياري حر

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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قسم املالية واالقتصاد

مبنى كلية الإدارة والقت�ساد
غرفة C122 ) ق�سم البنات(

الهاتف: /4403-6480/5080 )974+( 
fin-econ@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

املوقع:
http://www.qu.edu.qa/business/finance/index.php 

رئيس القسم
حممد قعيد

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
�سيف ال�سويدي، رتاب اخلوري ، ن�سال الفيومي، ادري�س اجلراح

أستاذ مشارك
اأكرم متيمي، اأحمد خليفة، علي �سلمان �سالح ، بانا حممد اأبوزيد، ه�سام بن 

جالون، حمدي بن نا�رش، كرمي ميموين ، حممود حممد خليل ، حممد �سامي بن 
علي، رامي حممد زيتون ، �سيمون كايتيبي.

أستاذ مساعد
العنود املعا�سيد، اأ�رشف جالل عيد ، اأمين منا�رشي، بوبكر ديالو،ه�سام 

الرفاعي، اإبراهيم لطفي عواد ،ح�سام �سماوي، اأ�رشاط ح�سني، كرمي بركات، 
لنور �رشف الدين، حممد عبدالعزيز عي�سى، حممد اجلمال ، حممد ح�سن العزام ، 

موؤيد ال�سمارة، نورالدين بن لغا، �سايف حممد جار اهلل، �سامل نات�سي، يو�سف 
موت�سي، زهري مرابط.

نبذة عن قسم املالية واالقتصاد
يهتم ق�سم املالية والقت�ساد باإمداد الطالب باملعرفة واملهارات والقيم 

املطلوبة للمهن الوظيفية يف املالية والقت�ساد والقطاع امل�رشيف. ويحتوي 
الق�سم علي تخ�س�سني رئي�سيني هما: تخ�س�س املالية، وتخ�س�س القت�ساد.
ويركز كل من التخ�س�سني على التحليل والتفكري املنطقي والتعلم من خالل 
التعاون، وتطبيق املعرفة حلل امل�سكالت املرتبطة بقطاع الأعمال يف دولة 

قطر ودول جمل�س التعاون اخلليجي. ويكت�سب طلبة مرحلة البكالوريو�س خربة 
العمل قبل التخرج من خالل برنامج التدريب العملي.

وي�ستطيع الطالب من خارج ق�سم املالية والقت�ساد اأن يختاروا القت�ساد اأو 
املالية كتخ�س�س فرعي. اأن النطاق الوظيفي لتخ�س�س املالية والقت�ساد 

براق. حيث اأن العديد من خريجي املالية والقت�ساد ي�سغلون منا�سب بارزة 
يف القطاع املايل وامل�رشيف يف قطر

بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد

األهداف
يهدف تخ�س�س القت�ساد اإىل اإعداد الطلبة ل�سغل وظائف قيادية وم�سوؤولة 

يف املوؤ�س�سات املعا�رشة. وعلى وجه التحديد، يركز تخ�س�س القت�ساد على 
حتقيق الأهداف التالية:

•   توفري التعليم اجلاد، وال�سامل والهام يف جمال القت�ساد لطالب مرحلة 
البكالوريو�س يف جامعة قطر

•   توعية طالبنا مبعرفة املوؤ�س�سات، واملفاهيم، وامل�ساكل القت�سادية، 
وا�ستخدام تلك املعرفة لتطوير قدراتهم والتفكري كخرباء اقت�ساديني عند اتخاذ 

القرارات
•   توفري اخلدمات لهيئاتنا عن طريق تقدمي املناق�سات، والرد على 

ال�ستف�سارات، وال�ستجابة من خالل ال�سحافة ال�سعبية للق�سايا القت�سادية
•   تعزيز فهم القت�ساد من خالل اإجراء التحليل القت�سادي التطبيقي 

لل�سناعة، واملوؤ�س�سات الربحية وغري الربحية، احلكومية واخلا�سة 
•   توفري مزيج متوازن من التدري�س والأبحاث عالية اجلودة 

مخرجات التعلم
عند اإكمال بكالوريو�س اإدارة العمال يف تخ�س�س القت�ساد، فاإن الطالب 

�سيكون قادرا على:
1.   اإثبات مهارات الت�سال الكتابية وال�سفوية الفعالة

2.   ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف اتخاذ القرارات التجارية
3.   تقدير امل�سوؤولية الجتماعية والأبعاد الأخالقية لتخاذ القرارات التجارية

4.   تبني منظور عاملي يف كل من التقدير والتطبيق
5.   اأن يكون قادر على حل امل�ساكل ذات ال�سلة بالقت�ساد 

الفرص
يقوم تخ�س�س القت�ساد باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل وظائف يف جمال 

الأعمال التجارية ومتابعة الدرا�سات العليا. وخريجو القت�ساد ميكنهم العثور 
على عمل يف الهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، والوكالت الدولية، 

والقطاع اخلا�س. كما ي�ستطيع طالبنا من خريجي هذا التخ�س�س العمل 
ك�سناع قرار وحمللني وم�سممني لنماذج الأعمال التجارية، وخرباء يف التنبوؤ 

القت�سادي.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . 

يجب على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول 
على موافقة من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون 

الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في االقتصاد
يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

بكالوريو�س اإدارة العمال يف القت�ساد، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة 

•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية

•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 
•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات اأو املواد الختيارية 

للتخ�س�س الفرعي
•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة

 
املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(

املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (
•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 9 ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 252اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية ) 42 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الإدارية

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 التدرب امليداين 

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة )2(

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 الإح�ساء لالإدارة 2 

متطلبات الكلية الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

التخصص الفرعي في نظم معلومات اإلدارية

التخصص الفرعي في نظم معلومات اإلدارية )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 15�ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الفرعي الختيارية.

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في نظم املعلومات اإلدارية )12 
ساعة معتمدة)

يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:
•   MIST 310 حتليل وت�سميم النظمة 

•   MIST 330 هند�سة بنية تكنولوجيا املعلومات لل�رشكات
•   MIST 460 اإدارة م�رشوع نظم املعلومات

مواد التخصص الفرعي االختيارية في نظم املعلومات اإلدارية )3 
ساعات معتمدة)

يجب على الطلبة ال�ساعني للتخ�س�س الفرعي يف نظم املعلومات الإدارية 
درا�سة 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:

•   MIST 331 نظم ال�رشكات
•   MIST 360 ا�سرتاتيجية نظم املعلومات والإدارة وجمع البيانات

•   MIST 390 مو�سوعات خا�سة يف نظم املعلومات
•   MIST 420 ذكاء املوؤ�س�سات

•   MIST 440 تطوير التطبيقات
•   MIST 443 تطوير تطبيقات الإنرتنت

•   MIST 450 اأمن وحوكمة تكنولوجيا املعلومات
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•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ECON 211 القت�ساد اجلزئي املتو�سط
•   ECON 212 القت�ساد الكلي املتو�سط

•   ECON 214 ال�سيا�سة النقدية
•   ECON 311 القت�ساد القيا�سي

•   ECON 453 القت�ساد الدويل

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية )9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية من القائمة التالية:
•   ECON 451 التنمية القت�سادية
•   ECON 452 القت�ساد ال�سناعي
•   ECON 454 اقت�ساديات الطاقة

•   ECON 472 القت�ساد الإداري
•   ECON 475 موا�سيع معا�رشة يف القت�ساد

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ) 15 ساعة معتمدة(
ميكن للطالب الذين لديهم تخ�س�س رئي�سي يف القت�ساد اختيار تخ�س�س 

فرعي يف نظم املعلومات الإدارية، اأو املالية، اأو الإدارة، اأو الت�سويق، اأو اإدارة 
الأعمال الدولية، اأو ريادة الأعمال اأو اأي خيار اآخر غري التخ�س�س الفرعي. 

واخليار الآخر غري التخ�س�س الفرعي هو للطالب الذين ل ي�سعون لتخ�س�س 
فرعي معني، والذين يجب اأن يدر�سوا 15 �ساعة معتمدة ماأخوذة من املقررات 

املتاحة يف اأي من التخ�س�سات الرئي�سية لكلية الإدارة والقت�ساد با�ستثناء 
مواد التخ�س�س الرئي�سي التي اختارها الطالب.

متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة 

للمواد الختيارية احلرة

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في االقتصاد
بكالوريوس إدارة االعمال في االقتصاد

السنة االولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL110 1 3لغة اإجنليزية

ARAB1001 3لغة عربية

3جمموعة الإن�سانيات والآداب متطلب عام

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام

DAWA111 3الثقافة الإ�سالمية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL1112  3لغة اإجنليزية

3جمموعة تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام

ARAB2002  3لغة عربية

MATH103 3اجلرب املتو�سط

MAGT1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL2501 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

STAT2201 3الإح�ساء لالإدارة

MATH1191 3ريا�سيات لالإدارة

ECON1113مبادئ اقت�ساد جزئي

MAKT1013مبادئ الت�سويق

ACCT1103املحا�سبة املالية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FINA2013مبادئ التمويل

STAT222)2( 3اإح�ساء لالإدارة

ACCT116 3املحا�سبة الإدارية

ECON1123مبادئ اقت�ساد كلي

ENGL 2523اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

MATH221)2( 3ريا�سيات لالإدارة

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

2مقرر جامعة اختياري 

ECON 4533 القت�ساد الدويل

3مقرر اختياري اقت�ساد

3مقرر اختياري اقت�ساد

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر جامعة اختياري

3مقرر اختياري اقت�ساد 

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

 
MAGT405

3الإدارة ال�سرتاتيجية 

3 متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MIST201 3مبادئ اإدارة نظم املعلومات

MAGT3043اإدارة الإنتاج والعمليات

 ECON
211

3القت�ساد اجلزئي املتو�سط

 ECON
214

3ال�سيا�سة النقدية

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 ECON
212

3القت�ساد الكلي املتو�سط

 ECON
311

3القت�ساد القيا�سي

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

LAWC2153القانون التجاري

MAGT307 3التدريب امليداين

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التخصص الفرعي في االقتصاد

التخصص الفرعي في االقتصاد )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 ساعة معتمدة من املتطلبات 

العامة للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد 
التخ�س�س الفرعي الختيارية

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في االقتصاد )12 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:
•   ECON 211 القت�ساد اجلزئي املتو�سط

•   ECON 212 القت�ساد الكلي املتو�سط
•   ECON 214 ال�سيا�سة النقدية
•   ECON 453 القت�ساد الدويل

مواد التخصص الفرعي في االقتصاد االختيارية ) 3 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•   ECON 311 القت�ساد القيا�سي

•   ECON 451 التنمية القت�سادية
•   ECON 452 القت�ساد ال�سناعي
•   ECON 454 اقت�ساديات الطاقة

•   ECON 472 القت�ساد الإداري
•   ECON 475 ق�سايا معا�رشة يف القت�ساد
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بكالوريوس إدارة االعمال في املالية

األهداف
يهدف تخ�س�س املالية لإعداد الطلبة ل�سغل وظائف قيادية وم�سوؤولة يف املوؤ�س�سات 

املعا�رشة. وعلى وجه التحديد، يركز تخ�س�س املالية على حتقيق الأهداف التالية:
•   تقدمي تعليم يت�سف بال�سمولية والدقة والفعالية يف تخ�س�س املالية لطلبة 

البكالوريو�س.
•   تزويد طالبنا باملعرفة الالزمة باملوؤ�س�سات املالية والقت�سادية وامل�ساكل 

وامل�سائل املتعلقة بها، وا�ستخدام هذه املعرفة لتطوير القدرة على التفكري كاقت�سادي 
مايل عند اتخاذ القرارات.

•   تقدمي اخلدمات للهيئات عن طريق اإجراء املحادثات والرد على ال�ستف�سارات 
املتعلقة بالق�سايا املالية والقت�سادية من خالل و�سائل الإعالم ال�سائعة.
•   تعزيز فهم القت�ساد من خالل تطبيق التحليل املايل لقطاع ال�سناعة 

واملوؤ�س�سات غري الربحية واملوؤ�س�سات احلكومية.
•   تقدمي تعليم واأبحاث ذات جودة عالية.

مخرجات التعلم
عند اإكمال بكالوريو�س اإدارة العمال يف املالية، فاإن الطالب �سيكون قادرا على:

1.   الرتكيز على تطوير مهارات الت�سال الكتابية؛
2.   الرتكيز على تطوير مهارات الت�سال ال�سفوية الفعالة؛

3.   حتديد اأبعاد امل�سوؤوليات الجتماعية لتخاذ القرارات املالية؛
4.   تقييم وحتليل املنظور العاملي يف جمال التمويل؛

5.   حل امل�ساكل املالية با�ستخدام التكنولوجيا؛ 
6.   الأخذ يف العتبار باملعايري الأخالقية عند اتخاذ القرارات املالية.

الفرص
يقوم تخ�س�س املالية باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل وظائف يف جمال الأعمال 

التجارية ومتابعة الدرا�سات العليا. وخريجو املالية ميكنهم العثور على عمل يف 
الهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، والهيئات الدولية، والقطاع اخلا�س. كما 

ي�ستطيع طالبنا من خريجي هذا التخ�س�س العمل ك�سناع قرار وحمللني وم�سممني 
لنماذج الأعمال التجارية، وخرباء يف جمال التنبوؤ املايل.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . يجب 

على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول على موافقة 
من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في املالية

يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال درجة بكالوريو�س 
اإدارة العمال يف املالية، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة 
•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات اأو املواد الختيارية للتخ�س�س 
الفرعي

•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 

املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات 
والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 9 ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 252 اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال 

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية ) 42 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الدارية

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 التدريب امليداين

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة 2

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 الإح�ساء لالإدارة 2 

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في املالية

بكالوريوس إدارة االعمال في املالية

السنة االولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL1101 3لغة اإجنليزية

ARAB1001 3لغة عربية

3جمموعة الإن�سانيات والآداب متطلب عام

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL1112 3لغة اإجنليزية

3جمموعة تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام

ARAB2002 3لغة عربية

MATH1033اجلرب املتو�سط

MAGT1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )36 الساعات املعتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL2501 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

STAT2201 3الإح�ساء لالإدارة

MATH1191 3ريا�سيات لالإدارة

ECON1113مبادئ اقت�ساد جزئي

MAKT1013مبادئ الت�سويق

ACCT1103املحا�سبة املالية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FINA2013مبادئ التمويل

STAT222)2( 3اإح�ساء لالإدارة

ACCT1163املحا�سبة الإدارية

ECON1123مبادئ اقت�ساد كلي

MATH2212 3ريا�سيات لالإدارة

ENGL 2523اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

متطلبات الكلية الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   FINA 301 التمويل املوؤ�س�سي
•   FINA 302 ال�ستثمار

•   FINA 303 الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية
•   FINA 304 التمويل الدويل 

•   FINA 401 اإدارة حمفظة ال�ستثمار

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية من القائمة التالية:
•   FINA 402 التمويل ال�سخ�سي

•   FINA 403 التاأمني واإدارة املخاطر
•   FINA 404 م�سارف ا�سالمية ومتويل 

•   FINA 405 امل�ستقات املالية
•   FINA 406 اإدارة املوؤ�س�سات املالية الو�سيطة

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ) 15 ساعة معتمدة(
ميكن للطالب الذين لديهم تخ�س�س رئي�سي يف املالية اختيار تخ�س�س فرعي يف نظم 

املعلومات الإدارية، اأو القت�ساد، اأو الإدارة، اأو الت�سويق، اأو اإدارة الأعمال الدولية، اأو 
ريادة الأعمال اأو اأي خيار اآخر غري التخ�س�س الفرعي. واخليار الآخر غري التخ�س�س 

الفرعي هو للطالب الذين ل ي�سعون لتخ�س�س فرعي معني، والذين يجب اأن يدر�سوا 
15 �ساعة معتمدة ماأخوذة من املقررات املتاحة يف اأي تخ�س�سات رئي�سية لكلية 

الإدارة والقت�ساد با�ستثناء مواد التخ�س�س الرئي�سي التي اختارها الطالب.

متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة للمواد 

الختيارية احلرة
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رئيس القسم
 بدر عبداهلل الإ�سماعيل

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
ماريو�س كات�سيولودي�س، عمر بن عايد، بلعيد عوين، �سوبها دا�س، بوبكر 

�سليمان، حامت اجلوهري، �سعيد البنا.

أستاذ مشارك
عبدالكرمي عواد، اأميت دا�س، خوام �رشيف، رنا �سبح، حممد ن�ساأت في�سل، 

عمرو اأحمد ماهر، داليا عبد الرحمن فرج، يزن مقدادي، اأ�سامة الكويفي.

أستاذ مساعد
بدر الإ�سماعيل، اأن�س البكري، اأحمد حمرز، احمد العمرو، عبد اللطيف عنوز، 

اميان ب�رش، يا�رش يا�سني ف�سل، تامر ال�رشنوبي، عبداهلل اجلعفري، نبيل 
غنطو�س، عثمان الذوادي، عالم اأبو فرحة، عبداهلل كايد ال�سويدي، حميد 

جليدان، جعيثن احلربي، �سذى عبيدات، كمال الهديل، عبداهلل حمد فطي�س، عمر 
عبابنة.

   
نبذة عن قسم اإلدارة والتسويق

 ميزج ق�سم الإدارة والت�سويق بني تقدمي املعرفة النظرية الرا�سخة والتطبيق 
العملي الالئق يف بيئة تعليمية مبتكرة بهدف اإعداد الطلبة ل�سغل منا�سب 

قيادية يف القطاعني العام واخلا�س. يقوم علم الإدارة على تن�سيق املوارد 
الب�رشية وغري الب�رشية املتاحة ملنظمة ما من اأجل حتقيق اأهدافها بكفاءة 

وفعالية. وتعترب العملية الإدارية هذه اأحد الركائز ال�رشورية لبناء �سوق 
كفوؤة وربحية م�ستدامة. اأما الت�سويق فهو جمال الإدارة املتعلق بتوقع واإدارة 

م�ستويات الر�سا والمتنان لدى العمالء من خالل تطوير وتقدمي املنتجات 
واخلدمات، وت�سعريها، وترويجها، وتوزيعها. فالت�سويق هو القوة الدافعة وراء 

جناح املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة

األهداف
يهدف تخ�س�س الإدارة اإىل اإعداد الطلبة ل�سغل منا�سب قيادية وم�سوؤولة يف 

املوؤ�س�سات املعا�رشة. وعلى وجه التحديد، يركز تخ�س�س الإدارة على حتقيق 
الأهداف التالية:

•   التاأكد من اأن الربامج والدورات الأكادميية لدينا على اأحدث النهج احلالية 
والنا�سئة وتعك�س متطلبات ال�سناعة.

•   اجتذاب وا�ستبقاء الطالب املوؤهلني واملوهوبني.
•   تطوير قدرة طالبنا على حل امل�ساكل الإدارية واتخاذ القرارات ال�سليمة 

يف املواقف املعقدة.

مخرجات التعلم
عند اإكمال متطلبات احل�سول على بكالوريو�س اإدارة الأعمال يف الإدارة، فاإن 

الطالب �سيكون قادرا على:
•   الرتكيز على تطوير مهارات التوا�سل الكتابية الفعالة.

•   الرتكيز على فهم ال�سلوك الب�رشي واإدارة املوارد الب�رشية يف املنظمات.
•   الرتكيز على معرفة مفهوم ال�ستدامة يف اتخاذ القرارات الإدارية.

•   الرتكيز على التحليل النقدي للق�سايا الإدارية وال�ستفادة من املعرفة يف 
املجال الوظيفي من اأجل حل امل�ساكل. 

•   الرتكيز على معرفة الق�سايا العاملية واآثارها على املنظمات العاملة يف 
القت�ساد العاملي. 

الفرص
يهتم تخ�س�س الإدارة باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل وظائف يف جمال 

الأعمال التجارية واعدادهم اأي�سًا ملتابعة درا�ساتهم العليا. ويوفر اجلانب 
املرتبط بالتطبيق العملي للمعرفة النظرية من خالل عالقات اجلامعة القوية 

مع القطاع ال�سناعي للطالب فر�س عمل يف جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات. 
ويعرف اخلريجون بتناف�سيتهم العالية يف �سوق العمل وتبوء منا�سب القيادة 

وامل�سوؤولية بنجاح يف جميع جمالت الأعمال احلكومية واخلا�سة، وعلى 
ال�سعيدين املحلي والدويل. ومن الأمثلة على الوظائف واملنا�سب التي 

ي�سغلها اخلريجون : مدراء املوارد الب�رشية، وا�ست�ساريني يف جمال الإدارة، 
ومدراء لل�رشكات، وقادة اإداريني يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، وغريها 

من منا�سب الإدارة العامة واملنا�سب القيادية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . 

يجب على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول 
على موافقة من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون 

الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اإلدارة
يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال متطلبات 

احل�سول على درجة بكالوريو�س اإدارة الأعمال يف الإدارة، مبا يف ذلك ما يلي:
•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة. 

•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية.
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة.

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي.
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية.

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات اأو املواد الختيارية 

التخصص الفرعي في املالية
يتوفر التخ�س�س الفرعي يف املالية للطالب من كلية الإدارة والقت�ساد

التخصص الفرعي في املالية )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

الجبارية للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الفرعي الختيارية

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في املالية )12 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:
•   FINA 301 التمويل املوؤ�س�سي 

•   FINA 302 ال�ستثمار
•   FINA 303 الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية

•   FINA 401 اإدارة حمفظة ال�ستثمار

مواد التخصص الفرعي في املالية االختيارية ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:

•   FINA 304 التمويل الدويل
•   FINA 402 التمويل ال�سخ�سي

•   FINA 403 التاأمني واإدارة املخاطر
•   FINA 404 م�سارف ا�سالمية ومتويل

•   FINA 405 امل�ستقات املالية
•   FINA 406 اإدارة املوؤ�س�سات املالية الو�سيطة

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MIST2013مبادئ اإدارة نظم املعلومات

MAGT3043اإدارة الإنتاج والعمليات

FINA 3013التمويل املوؤ�س�سي

FINA 3023ال�ستثمار

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر اختياري مالية

FINA 4023التمويل ال�سخ�سي

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

LAWC2153القانون التجاري

MAGT307 3التدريب امليداين

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

2مقرر جامعة اختياري 

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

FINA 3033الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية

3مقرر اختياري مالية 

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر جامعة اختياري

3 مقرر اختياري مالية

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

FINA 3043التمويل الدويل

MAGT 4053الإدارة ال�سرتاتيجية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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للتخ�س�س الفرعي.
•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة.

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 
9 ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 252اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية ) 42 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الدارية 

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 التدرب يف �رشكات الأعمال

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة )2(

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 الإح�ساء لالإدارة 2

متطلبات الكلية الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MAGT 301 ال�سلوك التنظيمي
•   MAGT 302 اإدارة املوارد الب�رشية

•   MAGT 303 اإدارة امل�رشوعات ال�سغريه
•   MAGT 306 اإدارة الأعمال الدولية
•   MAGT 406 اإدارة اجلودة ال�ساملة

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 

الرئي�سي الختيارية من القائمة التالية:
•   MAGT 305 الإدارة املقارنة

•   MAGT 401 الأ�ساليب الكمية لتخاذ القرار
•   MAGT 402 نظرية املنظمة

•   MAGT 403 اإدارة الأعمال الإلكرتونية
•   MAGT 404 اإدارة امل�ساريع

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ) 15 ساعة معتمدة(
ميكن للطالب الذين لديهم تخ�س�س رئي�سي يف الإدارة اختيار تخ�س�س 

فرعي يف نظم املعلومات الإدارية، اأو القت�ساد، اأو املالية، اأو الت�سويق، اأو 
اإدارة الأعمال الدولية، اأو ريادة الأعمال، كما اأن باإمكانهم اإلغاء التخ�س�س 

الفرعي. وعملية اإلغاء التخ�س�س الفرعي هو للطالب الذين ل ي�سعون لتخ�س�س 
فرعي معني، وبالتايل يجب على هوؤلء الطالب اأن يدر�سوا 15 �ساعة معتمدة 
توؤخذ من املقررات املتاحة يف اأي تخ�س�س رئي�سي لكلية الإدارة والقت�ساد 

با�ستثناء مواد التخ�س�س الرئي�سي للطالب. 

متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة 

للمواد الختيارية احلرة.

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL1101 3لغة اإجنليزية

ARAB1001 3لغة عربية

3جمموعة الإن�سانيات والآداب متطلب عام

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL1112 3لغة اإجنليزية

3جمموعة تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام

ARAB 2002 3لغة عربية

MATH1033اجلرب املتو�سط

MAGT 1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL2501 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

STAT 2201 3الإح�ساء لالإدارة

MATH 1191 3ريا�سيات لالإدارة

ECON 1113مبادئ اقت�ساد جزئي

MAKT 1013مبادئ الت�سويق

ACCT 1103املحا�سبة املالية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FINA2013مبادئ التمويل

STAT2222 3الإح�ساء لالإدارة

ACCT1163املحا�سبة الإدارية

ECON112 3مبادئ اقت�ساد كلي

ENGL 2523اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MIST2013مبادئ اإدارة نظم املعلومات

MAGT304 3اإدارة الإنتاج والعمليات

MAGT 3013�سلوك تنظيمي

MAGT 3023اإدارة املوارد الب�رشية

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MAGT 3063الإدارة الدولية

3مقرر اختياري اإدارة

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

LAWC2153القانون التجاري

MAGT3073التدريب امليداين

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

2مقرر جامعة اختياري

3مقرر اختياري اإدارة

MAGT 3033اإدارة امل�رشوعات ال�سغريه

3مقرر اختياري اإدارة

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر جامعة اختياري

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

MAGT 4063اإدارة اجلودة ال�ساملة

MAGT4053الإدارة ال�سرتاتيجية

3 متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في اإلدارة

بكالوريوس إدارة االعمال في اإلدارة 
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بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق

األهداف
يقوم تخ�س�س الت�سويق باإعداد الطلبة ل�سغل وظائف قيادية وم�سوؤولة يف 

املوؤ�س�سات املعا�رشة. وعلى وجه التحديد يركز تخ�س�س الت�سويق على 
الأهداف التالية:

•   التاأكد من اأن الربامج والدورات الأكادميية لدينا على اأحدث النهج احلالية 
والنا�سئة وتعك�س متطلبات ال�سناعة.

•   اجتذاب وا�ستبقاء الطالب املوؤهلني واملوهوبني.
•   تطوير قدرة طالبنا على حل م�ساكل الت�سويق واتخاذ القرارات ال�سليمة يف 

املواقف املعقدة.

مخرجات التعلم
عند اإكمال بكالوريو�س الإدارة والقت�ساد يف الت�سويق، فاإن الطالب �سيكون 

قادرا على:
•   الرتكيز على تطوير مهارات التوا�سل الكتابية الفعالة.

•   الرتكيز على فهم ال�سلوك الب�رشي واإدارة املوارد الب�رشية يف املنظمات.
•   الرتكيز على معرفة مفهوم ال�ستدامة يف اتخاذ القرارات الإدارية.

•   الرتكيز على التحليل النقدي للق�سايا الإدارية وال�ستفادة املعرفة يف 
املجال الوظيفي من اأجل حل امل�ساكل.

•   الرتكيز على معرفة الق�سايا العاملية واآثارها على املنظمات العاملة يف 
القت�ساد العاملي. 

الفرص
يقوم تخ�س�س الت�سويق باإعداد طلبة البكالوريو�س ل�سغل وظائف يف جمال 

الأعمال التجارية واعدادهم اأي�سا ملتابعة درا�سات العليا. ويوفر اجلانب 
املرتبط بالتطبيق العملي للمعرفة النظرية من خالل عالقات اجلامعة القوية 

مع القطاع ال�سناعي للطالب فر�س عمل يف جمموعة متنوعة من املوؤ�س�سات. 
ويعرف اخلريجون بتناف�سيتهم العالية يف �سوق العمل وتبواأ منا�سب القيادة 
وامل�سوؤولية بنجاح يف جميع جمالت الأعمال يف احلكومية واخلا�سة، وعلى 

ال�سعيدين املحلي والدويل. ومن الأمثلة على الوظائف واملنا�سب التي ي�سغلها 
اخلريجون: مدراء العالمات التجارية، وا�ست�ساريو الت�سويق، ومدراء الت�سويق، 

وغريها من منا�سب الإدارة العامة واملنا�سب القيادية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي . 

يجب على الطلبة اأن يكونوا يف و�سع اأكادميي جيد )غري منذر( ويجب احل�سول 
على موافقة من مر�سديهم الأكادمييني، ورئي�س الق�سم، وم�ساعد العميد ل�سوؤون 

الطالب .

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في اإلدارة

يجب على الطلبة اجتياز 125 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال درجة 
بكالوريو�س اإدارة الأعمال يف الت�سويق، مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للجامعة. 
•   ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة للكلية.
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية الداعمة.

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي.
•   ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية. 

•   ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف متطلبات اأو املواد الختيارية 
للتخ�س�س الفرعي.

•   ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة الختيارية احلرة.

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية.

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
. يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 

جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 
9 ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•   ENGL 252 اللغة الإجنليزية للتوا�سل يف الأعمال 

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للكلية ) 42 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   ACCT 110 املحا�سبة املالية
•   ACCT 116 املحا�سبة الإدارية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   MIST 201 مبادئ نظم املعلومات الدارية

•   FINA 201 مبادئ التمويل
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAGT 304 اإدارة الإنتاج والعمليات
•   MAGT 307 التدريب امليداين

•   MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية
•   MATH 221 ريا�سيات لالإدارة )2(

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   STAT 222 اإح�ساء لالإدارة 2 

متطلبات الكلية الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1
•   LAWC 215 القانون التجاري

متطلبات التخصص الرئيسي ) 15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MAKT 301 �سلوك امل�ستهلك
•   MAKT 302 اإدارة الت�سويق

•   MAKT 303 الت�سويق الدويل
•   MAKT 304 الت�سويق ال�سرتاتيجي

•   MAKT 401 بحوث الت�سويق

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 

الرئي�سي الختيارية من القائمة التالية:
•   MAKT 402 اإدارة املبيعات

•   MAKT 403 الت�سويق الإلكرتوين
•   MAKT 404 خدمات الت�سويق

•   MAKT 405 اإدارة الرتويج 
•   MAKT 406 الت�سويق بني الأعمال 

متطلبات التخصص الفرعي وغيره ) 15 ساعة معتمدة(
ميكن للطالب الذين لديهم تخ�س�س رئي�سي يف الت�سويق اختيار تخ�س�س 
فرعي يف نظم املعلومات الإدارية، اأو القت�ساد، اأو املالية، اأو الإدارة، اأو 

اإدارة الأعمال الدولية، اأو ريادة الأعمال كما اأن باإمكانهم اإلغاء التخ�س�س 
الفرعي. وخيار اإلغاء التخ�س�س الفرعي هو للطالب الذين ل ي�سعون لتخ�س�س 

فرعي معني، وبالتايل يجب على هوؤلء الطالب اأن يدر�سوا 15 �ساعة معتمدة 
توؤخذ من املقررات املتاحة يف اأي تخ�س�س رئي�سي لكلية الإدارة والقت�ساد 

با�ستثناء مواد التخ�س�س الرئي�سي للطالب.

متطلبات اجلامعة للمواد االختيارية احلرة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف متطلبات اجلامعة 

للمواد الختيارية احلرة

التخصص الفرعي في اإلدارة
يتوفر التخ�س�س الفرعي يف الإدارة للطالب من كلية الإدارة والقت�ساد.

التخصص الفرعي في اإلدارة )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الفرعي الختيارية

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في اإلدارة )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MAGT 302 اإدارة املوارد الب�رشية
•   MAGT 303 ريادة الأعمال والأعمال ال�سغرية

•   MAGT 306 اإدارة الأعمال الدولية
•   MAGT 406 اإدارة اجلودة ال�ساملة

مواد التخصص الفرعي في اإلدارة االختيارية ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:

•   MAGT 301 ال�سلوك التنظيمي
•   MAGT 305 الإدارة املقارنة

•   MAGT 401 الأ�ساليب الكمية لتخاذ القرار
•   MAGT 402 نظرية املنظمة

•   MAGT 403 اإدارة الأعمال الإلكرتونية
•   MAGT 404 اإدارة امل�ساريع
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السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MIST 2013مبادئ اإدارة نظم املعلومات

 MAGT
304

3اإدارة الإنتاج والعمليات

 MAKT
302

3اإدارة الت�سويق

 MAKT
301

3�سلوك امل�ستهلك

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 MAKT
303

3الت�سويق الدويل

 MAKT
304

3الت�سويق ال�سرتاتيجي

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

LAWC3قانون الأعمال

 MAGT
307

3التدريب امليداين

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

2مقرر جامعة اختياري

MAKT4013بحوث الت�سويق

3مقرر اختياري ت�سويق 

3مقرر اختياري ت�سويق

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3مقرر جامعة اختياري

3مقرر اختياري ت�سويق

3متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

MAGT4053الإدارة ال�سرتاتيجية

3 متطلب تخ�س�س فرعي او مقرر اختياري كلية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL1101 3لغة اإجنليزية

ARAB 1001 3لغة عربية

3جمموعة الإن�سانيات والآداب متطلب عام

3جمموعة الإن�سانيات والآدابمتطلب عام

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL1112 3لغة اإجنليزية

3جمموعة تاريخ قطر واخلليجمتطلب عام

ARAB 2002 3لغة عربية

MATH 1033اجلرب املتو�سط

MAGT 1013مبادئ الإدارة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2501 1 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

STAT 2201 3الإح�ساء لالإدارة

MATH 1191 3ريا�سيات لالإدارة

ECON 1113مبادئ اقت�ساد جزئي

MAKT 1013مبادئ الت�سويق

ACCT 1103املحا�سبة املالية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FINA 2013مبادئ التمويل

STAT 2222 3الإح�ساء لالإدارة

ACCT 1163املحا�سبة الإدارية

ECON 1123مبادئ اقت�ساد كلي

ENGL 2512 3اللغة الإجنليزية للتوا�سل

MATH 221)2( 3ريا�سيات لالإدارة

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التسويق
بكالوريوس إدارة االعمال في التسويق

التخصص الفرعي في التسويق
يتوفر التخ�س�س الفرعي يف الت�سويق لطالب كلية الإدارة والقت�ساد

التخصص الفرعي في التسويق )15 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 

للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الفرعي الختيارية

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في التسويق )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة القائمة التالية من املقررات:

•   MAKT 301 �سلوك امل�ستهلك
•   MAKT 302 اإدارة الت�سويق

•   MAKT 303 الت�سويق الدويل
•   MAKT 401 بحوث الت�سويق

مواد التخصص الفرعي في التسويق االختيارية ) 3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:

•   MAKT 304 الت�سويق ال�سرتاتيجي
•   MAKT 402 اإدارة املبيعات

•   MAKT 403 الت�سويق الإلكرتوين
•   MAKT 404 خدمات الت�سويق

•   MAKT 405 اإدارة الرتويج 
•   MAKT 406 الت�سويق بني الأعمال 

التخصص الفرعي في األعمال الدولية 
تقبل طلبات التخ�س�س الفرعي يف الأعمال الدولية من قبل طالب كلية الإدارة 

والقت�ساد. 
التخصص الفرعي في األعمال الدولية )15 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املتطلبات العامة للتخ�س�س الفرعي وما ل يقل عن 
3 �ساعات معتمدة من مواد التخ�س�س الفرعي الختيارية. ويجب على الطلبة 

الذين اأمتوا بالفعل مقرر اأو اأكرث من املتطلبات العامة للتخ�س�س الفرعي 
كجزء من تخ�س�سهم الرئي�سي اأن ياأخذوا مقررات اإ�سافية من مواد التخ�س�س 

الفرعي الختيارية ل�ستكمال 15 �ساعة معتمدة.

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في األعمال الدولية )12 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة الراغبني يف التخ�س�س الفرعي يف الأعمال الدولية ا�ستكمال 
املقررات التالية. ويجب على الطلبة الذين اأمتوا بالفعل مقرر اأو اأكرث من 

املتطلبات العامة للتخ�س�س الفرعي كجزء من تخ�س�سهم الرئي�سي اأن ياأخذوا 
مقررات اإ�سافية من مواد التخ�س�س الفرعي الختيارية ل�ستكمال 15 �ساعة 

معتمدة.
•   MAKT 303 الت�سويق الدويل

•   FINA 304 التمويل الدويل
•   MAGT 306 الأعمال الدولية

•   ECON 453 القت�ساد الدويل

املواد االختيارية للتخصص الفرعي في األعمال الدولية ) 3 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من القائمة التالية :
•   ACCT 424 املحا�سبة الدولية
•   ECON 214 ال�سيا�سة النقدية

•   FINA 303 الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية
•   MAGT 305 الإدارة املقارنة

•   MAGT 406 اإدارة اجلودة ال�ساملة
•   MAKT 401 بحوث الت�سويق

التخصص الفرعي في ريادة األعمال
تقبل طلبات التخ�س�س الفرعي يف ريادة الأعمال من قبل طالب كلية الإدارة 

والقت�ساد. 
التخصص الفرعي في ريادة األعمال )15 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 
للتخ�س�س الفرعي، وما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 

الفرعي الختيارية.

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في ريادة األعمال )12 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة 
للتخ�س�س الفرعي:

•   MAGT 303 ريادة الأعمال واإدارة امل�ساريع ال�سغرية
•   MAGT 328 تخطيط الأعمال لرواد الأعمال

•   FINA 410 متويل امل�ساريع الريادية
•   MAGT 329 تاأ�سي�س وا�ستدامة امل�ساريع الناجحة

مواد التخصص الفرعي االختيارية في ريادة األعمال )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س 

الفرعي الختيارية من القائمة التالية:
•   AACT 331 حما�سبة التكاليف والإدارة 
•   ACCT 421 نظم املعلومات املحا�سبية 

•   FINA 402 التمويل ال�سخ�سي
•   MAGT 302 اإدارة املوارد الب�رشية

•   MAKT 401 بحوث الت�سويق

التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة 
واالقتصاد 

هذا التخ�س�س الفرعي متاح جلميع طالب جامعة قطر ما عدا طالب كلية 
الإدارة والقت�ساد 

التخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية اإلدارة واالقتصاد 
)24 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املتطلبات العامة للتخ�س�س الفرعي. ويجب على 
الطلبة الذين اأمتوا بالفعل مقرر اأو اأكرث من املتطلبات العامة للتخ�س�س 

الفرعي كجزء من تخ�س�سهم الرئي�سي اأن ياأخذوا مقررات اإ�سافية من مواد 
التخ�س�س الفرعي الختيارية ل�ستكمال 24 �ساعة معتمدة.

املتطلبات العامة للتخصص الفرعي في إدارة األعمال للطالب خارج كلية 
اإلدارة واالقتصاد )24 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:
•   MAGT 101 مبادئ الإدارة

•   MAKT 101 مبادئ الت�سويق
•   ACCT 110 املحا�سبة املالية

•   ECON 111 مبادئ اقت�ساد جزئي
•   ECON 112 مبادئ اقت�ساد كلي
•   MATH 119 ريا�سيات لالإدارة 1

•   STAT 220 الإح�ساء لالإدارة 1
•   FINA 201 مبادئ التمويل
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كلية التربية

مبنى كلية الرتبية 
الهاتف: /4403-5100/5118 )974+( 

الربيد الإلكرتوين: 
dean-edu@qu.edu.qa

http://www.qu.edu.qa/education :املوقع

العميد
احمد عبد الرحمن العمادى 

مساعد العميد للشؤون األكادميية
عائ�سة فخرو

مساعد العميد لشؤون البحوث والدراسات العليا 
احمد حممد جمرية

مساعد العميد لشؤون الطالب
 يا�رش �سمار   

نبذة عن كلية التربية
كلية الرتبية يف جامعة قطر هي اأول موؤ�س�سة للتعليم العايل يف دولة قطر 

واللبنة املوؤ�ِس�ِسة جلامعة قطر. وتبقى الكيان الوحيد لإعداد املعلمني يف البالد. 
وتتميز الكلية مبكانتها املميزة ف�ساًل عن امل�سئولية التي تتبع ذلك. روؤية 

الكلية تتمثل يف التايل: 
 اأن ت�سبح الكلية الرائدة يف اإعداد املتخ�س�سني يف التعليم من خالل التعليم 

املتميز، واملنح الدرا�سية، والقيادة من اأجل ت�سكيل م�ستقبل قطر.

مهمتها: 
 تلتزم كلية الرتبية بالتميز يف الإعداد الأويل واملتقدم للمتخ�س�سني يف 

التعليم من خالل تعزيز عمليتني التعلم والتعليم، وتعزيز البحوث، وال�رشاكات 
املجتمعية. وتلبي الكلية التزامها من خالل تزويد: 

• اأع�سائها ببيئة تعليمية، وحتفيزية، وداعمة لكل من التعلم والتعليم يف 
مناخ ميزج ويوازن بني احلداثة واحلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية. 

• توفري متخ�س�سني يف جمال التعليم املوؤهلني تاأهياًل عالًيا، والتطوير 
املهني امل�ستمر من خالل دعم الأن�سطة العلمية، وامل�ساركة يف م�سئولية 

حتديث البالد من خالل �رشاكات فعالة. 

الدرجات العلمية في كلية التربية

تقدم كلية التربية برامج درجة البكالوريوس التالية:
بكالوريو�س الرتبية يف التعليم البتدائي مع اأربعة م�سارات درا�سية:

1.   الدرا�سات العربية ) اللغة العربية، والدرا�سات الإ�سالمية، والدرا�سات 
الجتماعية(

2.   الريا�سيات والعلوم
3.   اللغة الإجنليزية 
4.   الطفولة املبكرة

بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي مع ثمانية مسارات دراسية:
1.   الدرا�سات الإ�سالمية

2.   اللغة العربية 
3.   الدرا�سات الجتماعية 

4.   اللغة الإجنليزية
5.   الريا�سيات

6.   الكيمياء
7.   الفيزياء
8.   الحياء

بكالوريوس التربية في التربية البدنية

بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة مع ثالثة مسارات دراسية: 1.    
خدمات الرتبية اخلا�سة يف الطفولة املبكرة

2.    الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة 
3.    الإعاقة ال�سديدة / احلادة

 
قسم العلوم التربوية والعلوم النفسية 

قسم العلوم التربوية

ق�سم العلوم الرتبوية، غرفة 108
الهاتف: /5108/5134 4403 )974 +(

ESD@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/education/educational_:املوقع

sciences_departm

رئيس القسم
�سائد احمد ذيب �سباح 

منسقو البرنامج 
اأريج برهم ، من�سقة بكالوريو�س الرتبية يف التعليم البتدائي 

رمي اأبو�ساوي�س ، من�سق بكالوريو�س الرتبية يف التعليم الثانوي 

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
ح�سة �سادق، عبد اهلل املناعي، غدنانه البنعلي، عائ�سة فخرو، مايكل 

رومنو�سكي، �سيناك�سون دو 

أستاذ مشارك
علي الرباعي، مباركة الأكرف، بدرية العماري، ، اأحمد ال�ساعي، ، عبد اهلل اأبو 

تينة، مها �رشيف، يو�سف ال�سبول، اأريج برهم، اإنت�سار غازي.

أستاذ مساعد
�سائد �سباح، ح�سة البنعلي، لطيفة املغي�سيب، حممد رجب، عادل اأبوالرو�س،  
هديل اخلطيب، رمي اأبو�ساوي�س، عائ�سة الكعبي، هدى الكبي�سي، نا�رش الدو�رشي

محاضر
ن�رشين عناتي، اإلهام غازي، �سيد رجب، �سبا من�سور، �سهى عبدال�ستار

مساعد تدريس
�سارة عبدالرحمن املفتاح،  رو�سة املري

قسم العلوم النفسية

ق�سم العلوم النف�سية، غرفة 219
الهاتف: /5206/5220/5200 4403 )+974( 

PYSCH@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/EDUCation/psychological_ :املوقع

department/index.php

رئيس القسم
اأ�سماء العطية

منسقو البرنامج 
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حامت اخلمرة - من�سق برنامج ماج�ستري الرتبية اخلا�سة

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
مرمي البوفال�سه، ح�سة فخرو، ، احمد حممد حامد جمرية،

أستاذ مشارك
اأ�سماء العطية، بتول خليفه، احمد عبد الرحمن العمادى، فاطمة املع�سادي، 

حامت ان�س ح�سن اخلمره، مها الهنداوي، فتحي حميدة، رندة املحا�سنة، داليا 
حميدي 

أستاذ مساعد
العنود اآل ثاين، متا�رش اآل ثاين، مها الهنداوي، عائ�سة �سلمان جا�سم ال ثاين، 

طه ربيع، �سالح الدين بن ف�سل، عاطف ال�رشبيني 

محاضر
عائ�سة احمدى

نبذة عن األقسام

يهدف كل من ق�سم العلوم الرتبوية وق�سم العلوم النف�سية لإعداد اخلريجني 
املوؤهلني تاأهياًل عالًيا يف جمال التعليم، ممن �سيمتلكون املعرفة املميزة 

املتعلقة بالأ�س�س العلمية ملجال عملهم، مبا ميكنهم من اإظهار خرباتهم 
ومهاراتهم العملية يف اأدوارهم املهنية، بالإ�سافة اإىل اإجراء البحوث 

وتقييمها با�ستخدام الأ�ساليب العلمية.
وتلتزم الأق�سام باإعداد القوى الب�رشية الالزمة للعمل يف املوؤ�س�سات التعليمية 

املختلفة يف وظائف وتخ�س�سات خمتلفة، وذلك بطريقة توؤهلهم للتطور 
ا. املهني امل�ستمر وموا�سلة درا�ساتهم العليا اأي�سً

قسم العلوم التربوية - البرامج

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

األهداف
•   دعم مهمة جامعة قطر يف توفري اخلرباء الالزمني للمجتمع القطري.

•   توفري معلمي املرحلة البتدائية املوؤهلني تاأهياًل عالًيا، حتى يت�سنى 
جلميع الأطفال يف املدار�س البتدائية يف دولة قطر اأن يتلقوا التعليم على 

م�ستوى عاملي.
•   تطوير املعلمني القادة، الذين �سي�سهمون يف التقدم امل�ستمر يف التعليم، 

واملنح الدرا�سية، والقيادة يف دولة قطر.

مخرجات التعلم
خريجو هذا التخ�س�س الرئي�سي �سيتمكنون من:

•   تطبيق النظريات واملفاهيم الأ�سا�سية للمو�سوعات يف البيئة التعليمية. 
•   التخطيط بفاعلية لتقدمي تعليم يزيد من تعلم الطالب.

•   ت�سميم اخلطط التعليمية مبا يحقق زيادة يف تعلم الطالب.
•   ت�سميم بيئة تعليمية فعالة.

•   ا�ستخدام جمموعة من ا�ساليب التقييم لدعم عملية التدري�س.
•   ا�ستخدام و�سائل التقنية احلالية والنا�سئة بو�سائل تعليمية قوية.

•   تعزيز خربات التعلم الناجحة جلميع الطالب من خالل الرتكيز على الفروق 
الفردية لكل طالب.

•   اتخاذ قرارات مبنية على املعلومات من خالل الدرا�سة املمنهجة 
ملجموعات متنوعة من العوامل وامل�سادر.

•   امل�ساركة بفاعلية يف البحث العلمي يف الرتبية.
•   تطبيق الأخالقيات املهنية يف جميع البيئات التعليمية.

•   قيادة التغيري الإيجابي يف التعليم.

الفرص
ميكن خلريجي تخ�س�س التعليم البتدائي اإيجاد فر�س عمل يف القطاع 

التعليمي، وخا�سة القطاع اخلا�س، ف�ساًل عن املدار�س احلكومية البتدائية 
ا مع القطاع التعليمي، مثل العمل يف  لالأطفال. وترتبط فر�س عمل اأخرى اأي�سً

الهيئات الدولية اأو احلكومية املتعلقة بالتعليم.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

يجب اإكمال 120 �ساعة معتمدة على الأقل لإكمال تخ�س�س التعليم البتدائي، 
مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•   ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية 
•   ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من متطلبات امل�سار الدرا�سي

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 15 ساعة معتمدة (

يعتمد حتقيق متطلبات هذه املجموعة على امل�سار درا�سي الذي مت اختياره 
من قبل الطلبة. بالإ�سافة اإىل املقررات الثالث املذكورة اأدناه، فالطلبة الذين 
يختارون امل�سار الدرا�سي يف مرحلة الطفولة املبكرة، اأو الدرا�سات العربية، اأو 
الريا�سيات والعلوم يجب عليهم اجتياز املجموعة الفرعية للغة الإجنليزية 1. 
والطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف اللغة الإجنليزية كلغة ثانية يجب 

عليهم درا�سة املجموعة الفرعية للغة الإجنليزية 2:
•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

اجملموعة الفرعية للغة اإلجنليزية 1 ) 6 ساعات معتمدة (
•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1 
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

اجملموعة الفرعية للغة اإلجنليزية 2 ) 6 ساعات معتمدة (
•   ENGL 150 كتابة املقال 1

•   ENGL 151 ال�ستيعاب القرائي املتقدم 

 مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

مجموعة املعلومات العامة )3 ساعات معتمدة(
فقط الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف املجموعة الفرعية للغة 

الإجنليزية 2 يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل اجتياز 3 
�ساعات معتمدة يف املقررات يف مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعلومات العامة. اأما الطلبة الذين يختارون م�سارات درا�سية اأخرى 
فيتوجب عليهم اجتياز متطلبات املجموعة التكميلية للكلية/ الربنامج.

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
فقط الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف املجموعة الفرعية للغة 

الإجنليزية 2 يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل اجتياز 3 
�ساعات معتمدة يف املقررات يف مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعلومات العامة. اأما الطلبة الذين يختارون م�سارات درا�سية اأخرى 
فيتوجب عليهم اجتياز متطلبات املجموعة التكميلية للكلية/ الربنامج.

متطلبات اجملموعة التكميلية للكلية/ البرنامج )  3أو 9 ساعات معتمدة(
الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف الطفولة املبكرة، اأو الدرا�سات 

العربية، اأو الريا�سيات والعلوم يجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة 
من خالل ا�ستكمال 9 �ساعات معتمدة من املقررات املذكورة اأدناه. الطلبة 

الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف املجموعة الفرعية للغة الإجنليزية2  يجب 
عليهم ا�ستكمال مقرر    UNIV 100    �سيمينار ال�سنة الوىل،و يجب عليهم 

حتقيق متطلبات جمموعة املعلومات العامة وجمموعة املهارات العامة:
•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•    ENGL 251اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2 

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات التخصص الرئيسي) 36 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز 27 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة للتخ�س�س 

الرئي�سي و9 �ساعات معتمدة من جمموعة متطلبات الرتبية العملية.

املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ) 27 ساعة معتمدة(
•   EDUC 310 اأ�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي 

•   EDUC 312 املنهج والتقييم 
•   EDUC 313 تطوير الثقافة لدى الأطفال

•   EDUC 314 التكنولوجيا لالأطفال
•   EDUC 315 منو وتعلم الطفل

•   EDUC 316 الإدارة ال�سفية
•   EDUC 317 الدمج يف ال�سفوف

•   EDUC 318 توظيف الفنون الب�رشية 
•   EDUC 319 التقومي ال�سفي

متطلبات التربية العملية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من واحدة من 

مقررات الرتبية العملية التالية اعتماًدا على امل�سار الدرا�سي املختار:
•   EDUC 481 الرتبية العملية / الطفولة املبكرة

•   EDUC 482 الرتبية العملية / الدرا�سات العربية
•   EDUC 483 الرتبية العملية / الريا�سيات والعلوم

•   EDUC 484 الرتبية العملية / اللغة الجنليزية 

مواد التخصص الرئيسي االختيارية احلرة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز احلد الدنى ل 6 �ساعات معتمدة من قائمة املقررات 

املذكورة اأدناه:

•   EDUC 200 الرتبية وم�سكالت املجتمع
•   EDUC 201 مناهج البحث العلمي
•   EPSY 201 مقدمة يف علم النف�س

•   EPSY 205 علم النف�س الجتماعي
•   EDUC 203 العالقات الأ�رشية

•   EDUC 100 الت�سوير الفوتوغرايف

املسار الدراسي في مرحلة الطفولة املبكرة ) 45 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل ا�ستكمال 

املقررات التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:
•   EDEC 410 اللعب ونظرية احلركة

•   EDEC 411 �سحة و�سالمة الأطفال 
•   EDEC 412 التوعية املجتمعية واملوارد

•   EDEC 413 الريا�سيات والعلوم املتكاملة لالأطفال 
•   EDEC 452 تدري�س القراءة والكتابة لالأطفال 

•   EDEC 453 تدري�س اللغة العربية لالأطفال 
•   EDEC 454 الدرا�سات الجتماعية املتكاملة لالأطفال 

•   EDEC 456 الإجنليزية كلغة ثانية لالأطفال
•   BIOL 100  مقدمة لعلوم احلياة 

•   GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العام
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط 

•   GEOG 110 اجلغرافيا العامة
•   ENGL 150 كتابة املقال 1

•   ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1
•   ARAB 213 نحو 1

•   DAWA 113 فقه ال�سرية 

 املسار الدراسي في الرياضيات والعلوم ) 45 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل ا�ستكمال 

املقررات التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:
•   EDPR 410 القراءة والكتابة يف جميع املواد الدرا�سية

•   EDPR 450 تدري�س العلوم للتعليم البتدائي
•   EDPR 451 تدري�س الريا�سيات للتعليم البتدائي

•   EDPR 452 اأ�ساليب يف ال�ستق�ساء والبحث
•   BIOL 101 علم الأحياء 1
•   BIOL 102 علم الأحياء 2

•   BIOL 221 اأ�سا�سيات علم البيئة
•   CHEM 103 كيمياء تطبيقية عامة 1

•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•   PHYS 183 مقدمة يف الفيزياء العامة

•   GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة
•   MATH 103 اجلرب املتو�سط

•   MATH 104 الهند�سة واملقايي�س الأولية
•   MATH 203 التحليل الأ�سا�سي

•   STAT 101 الح�ساء 1
•   ENGL 150 كتابة املقال 1

 املسار الدراسي في الدراسات العربية ) 45 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل ا�ستكمال 

املقررات التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:
•   EDPR 446 تدري�س اللغة العربية يف التعليم البتدائي

•   EDPR 447 تدري�س الدرا�سات الإ�سالمية يف التعليم البتدائي
•   EDPR 448 تدري�س الدرا�سات الجتماعية يف التعليم البتدائي

•   HIST 222 اخلليج يف الع�رش احلديث
•   HIST 213 التاريخ العربي احلديث ) 1516-1919 (

•   GEOG 110 اجلغرافيا العامة
•   ARAB 110 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه

•   ARAB 218 علم ال�رشف
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•   ARAB 213 نحو 1
•   ARAB 319 نحو 2

•   ARAB  375  علم الأ�سوات
•   ISLA 103 تف�سري القراآن الكرمي

•   ISLA 105 احلديث التحليلي
•   DAWA 113 فقه ال�سرية 

•   ISLA 106 اأحكام العبادات

املسار الدراسي في تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية ) 45 ساعة 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة من املقررات 
التالية و3 �ساعة معتمدة من مقررات امل�سار التكميلي الدرا�سي يف تعلم اللغة 

الإجنليزية كلغة ثانية:

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 42 �ساعة معتمدة من خالل ا�ستكمال 
املقررات التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:

•   EDPR 453 تدري�س اللغة الإجنليزية للتعليم البتدائي ) اللغة الإجنليزية 
كلغة ثانية 1(

•   EDPR 454 تدري�س اللغة الإجنليزية للتعليم البتدائي ) اللغة الإجنليزية 
كلغة ثانية 2(

•   EDPR 455 تدري�س القراءة للتعليم البتدائي
•   EDPR 410 القراءة والكتابة يف جميع املواد الدرا�سية

•   BIOL 100    مقدمة لعلوم احلياة 
•   ENGL 153 كتابة املقال 2
•   ENGL 155 مقدمة يف اللغة

•   ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1
•   ENGL 157 مقدمة يف الل�سانيات

•   ENGL 158 مقدمة يف الأدب 2
•    ENGL 353 الأ�سوات يف اللغة الإجنليزية ا

•   ENGL 354  بنية اللغة الإجنليزية
•   ENGL 309 اكت�ساب اللغة الثانية

•   ENGL 426 اأدب الأطفال.

املسار  التكميلي الدراسي في تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية 3 
ساعة معتمدة

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من خالل ا�ستكمال 
املقررات التالية:

•   MATH 103 اجلرب املتو�سط 
•   MATH 104 الهند�سة واملقايي�س الأولية

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

UNIV 1003�سيمينار �سنة اأوىل

3متطلب عام

EDUC 313املنهج و التقييم

EDUC 3103ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

3متطلب اختياري

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام

3متطلب عام

EDUC 2013مناهج البحث العلمي

3متطلب عام

 EDUC 3153منو وتعلم الطفل

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الطفولة املبكرة 
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARAB 2131 3نحو

BIOL 1003مقدمة لعلوم احلياة

3متطلب عام

EDUC 3173الدمج يف ال�سفوف

EDUC 3133تطوير الثقافة لدى الأطفال

 ENGL 150 1 3كتابة املقال

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDUC 3193التقومي ال�سفي

EDEC 4112�سحة و�سالمة الأطفال ال�سغار

MATH 103 3اجلرب املتو�سط

EDEC 4102اللعب ونظرية احلركة

EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

GEOG 1103اجلغرافيا العامة

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 EDEC 412 2التوعية املجتمعية واملوارد

3متطلب عام

3متطلب عام

 ENGL 156 1 3مقدمة يف الأدب

 DAWA 113 3فقه ال�سرية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDEC 4533تدري�س اللغة العربية لالأطفال

EDUC 3183توظيف الفنون الب�رشية

 EDEC 4523تدري�س القراءة والكتابة لالأطفال

GEOL 101 3مبادئ اجليولوجيا العامة

EDUC 316 3اإدارة الف�سول الدرا�سية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDEC 456 3الإجنليزية كلغة ثانية لالأطفال

3 متطلب عام

EDEC 4543الدرا�سات الجتماعية املتكاملة لالأطفال

EDEC 4133الريا�سيات والعلوم املتكاملة لالأطفال

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع
 EDUC 4819الرتبية العملية / الطفولة املبكرة

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الرياضيات والعلوم 
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

UNIV 1003�سيمينار �سنة اأوىل

3متطلب عام

EDUC 3123املنهج و التقييم

 EDUC 3103ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

3متطلب اختياري

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام

3متطلب عام

 EDUC 2013 مناهج البحث العلمي

3 متطلب عام

 EDUC 3153منو وتعلم الطفل

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1الكيمياء التجريبية العامة

3متطلب عام

EDUC 3173الدمج يف ال�سفوف

EDUC 313 3تطوير الثقافة لدى الأطفال

BIOL 1011 3علم الأحياء

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDUC 3143التكنولوجيا لألطفال

BIOL 1022 3علم الأحياء

MATH 1033اجلرب املتو�سط

MATH 1043الهند�سة واملقايي�س الأولية

GEOL 1013مبادئ اجليولوجيا العامة

EDUC 3193التقومي ال�سفي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثالثة )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MATH 203 3التحليل الأ�سا�سي

3متطلب عام

ENGL 1501 3كتابة املقال

 PHYS 183 3مقدمة يف الفيزياء العامة

 EDPR 452 2اأ�ساليب يف ال�ستق�ساء والبحث

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDPR 450 3تدري�س العلوم للتعليم البتدائي

 EDPR 316 3إدارة الفصول الدراسية

 EDUC 3183توظيف الفنون الب�رشية

3متطلب عام

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 EDPR 410 3القراءة والكتابة يف جميع التخ�س�سات

 BIOL 221 3ا�سا�سيات علم البيئة

 STAT 101 1 3الح�ساء

EDPR 4513تدري�س الريا�سيات للتعليم البتدائي

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9الرتبية العملية / الريا�سيات والعلومEDUC 483ربيع

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في الدراسات العربية 
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

UNIV 1003�سيمينار �سنة اأوىل

3متطلب عام

EDUC 3123املنهج و التقييم

 EDUC 3103ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

3متطلب اختياري

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام

3متطلب عام 

3 متطلب عام

 EDUC 3153منو وتعلم الطفل

EDUC 2013مناهج البحث العلمي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ) 33 ساعة معتمدة( 

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ISLA 1053احلديث التحليلي

 HIST 2223اخلليج يف الع�رش احلديث

 ARAB  1103مقدمة لدرا�سة الأدب

 EDUC 313 3تطوير الثقافة لدى الأطفال

 EDUC 3173الدمج يف ال�سفوف

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDUC 3193التقومي ال�سفي

3متطلب عام

EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

 ARAB 2183علم ال�رشف

 ISLA 1063اأحكام العبادات

 ARAB 213 1 3نحو

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة( 

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 GEOG1103اجلغرافيا العامة

 ISLA 1033تف�سري القراآن الكرمي

3متطلب عام

 ARAB 3192 3نحو

 EDPR 446 3تدري�س اللغة العربية للم�ستوى البتدائي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDPR 448 تدري�س الدرا�سات الجتماعية للم�ستوى
البتدائي 

3

HIST 213)3التاريخ العربي احلديث ) 1516-1919 م

 EDUC 3163اإدارة الف�سول الدرا�سية

3متطلب عام

 EDUC 3163توظيف الفنون الب�رشية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام

ARAB 3753 علم الأ�سوات

 EDPR 447 3تدري�س الدرا�سات الإ�سالمية للم�ستوى البتدائي

DAWA 1133فقه ال�سرية

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9الرتبية العملية / الدرا�سات العربيةEDAR 482 ربيع

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للمسار الدراسي في تعلم اللغة اإلجنليزية 
بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

UNIV 1003�سيمينار �سنة اأوىل

3متطلب عام

EDUC 3123املنهج و التقييم

 EDUC 310 3اأ�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

3متطلب اختياري

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام

3متطلب عام 

 EDUC 2013مناهج البحث العلمي

3 متطلب عام

 EDUC 3153منو وتعلم الطفل

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ) 33 ساعة معتمدة( 

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

BIOL 1003مقدمة لعلوم احلياة

 ENGL 156 1 3مقدمة يف الأدب

 EDUC 3173الدمج يف ال�سفوف

 ENGL 155 3مقدمة يف اللغة

EDUC 3133تطوير الثقافة لدى الأطفال

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

ENGL 1532 3كتابة املقال

 MATH 103
 or MATH

104

3

 ENGL 157 2مقدمة يف الل�سانيات

 ENGL 158 2 3مقدمة يف الأدب

 EDUC 3193التقومي ال�سفي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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السنة الثالثة ) 33 ساعة معتمدة( 

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام

3متطلب عام

 EDUC 3531 3الأ�سوات يف اللغة الإجنليزية

 ENGL 3543بنية اللغة الإجنليزية

 EDPR 453 ( تدري�س اللغة الإجنليزية للتعليم البتدائي 
اللغة الإجنليزية كلغة ثانية 1( 

3

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 EDPR 455 3تدري�س القراءة للم�ستوى البتدائي

 EDPR 454 ( تدري�س اللغة الإجنليزية للم�ستوى البتدائي
اللغة الإجنليزية كلغة ثانية 2( 

3

 EDUC 3183توظيف الفنون الب�رشية

 EDUC 3163الدارة ال�سفية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 EDPR 410 3القراءة والكتابة يف جميع التخ�س�سات

3متطلب عام

 ENGL 309 3اكت�ساب اللغة الثانية

 ENGL 426 3اأدب الطفل

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9الرتبية العملية / اللغة الجنليزيةEDER 484 ربيع

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

األهداف
•  اكت�ساب املعرفة واملهارات والكفاءات املطلوبة من قبل معلمي املدار�س الثانوية.
•  تنفيذ اأ�سول التدري�س املتمحورة حول الطالب وامل�ستندة اإىل املعايري يف املرحلة 

الثانوية.
امل�ساركة يف التقدم امل�ستمر يف التعليم والتعلم.

•  امل�ساهمة يف البحوث الرتبوية اجلارية يف قطر تدري�س وت�سميم منهجيات البحث 
والتعليم املبني على البيانات. 

مخرجات التعلم
خريجو هذا التخ�س�س الرئي�سي �سيتمكنون من:

•  تطبيق النظريات واملفاهيم الأ�سا�سية للمو�سوعات املطروحة. 
•  التخطيط بفاعلية لتقدمي تعليم يزيد من تعلم الطالب.

•  ا�ستخدام و�سائل التقنية احلالية والنا�سئة بو�سائل تعليمية قوية.
•  تعزيز خربات التعلم الناجحة جلميع الطالب من خالل الرتكيز على الفروق الفردية 

لكل طالب.
•  اتخاذ قرارات مبنية على املعلومات من خالل الدرا�سة املمنهجة ملجموعات 

متنوعة من العوامل وامل�سادر.
•  امل�ساركة بفاعلية يف البحث العلمي يف الرتبية.

•  تطبيق الأخالقيات املهنية يف جميع البيئات التعليمية.
•  قيادة التغيري الإيجابي يف التعليم.

الفرص
ميكن خلريجي تخ�س�س التعليم الثانوي اإيجاد فر�س عمل يف القطاع التعليمي، 

وخا�سة القطاع اخلا�س، ف�ساًل عن املدار�س احلكومية البتدائية لالأطفال. وترتبط 
ا مع القطاع التعليمي، مثل العمل يف الهيئات الدولية اأو  فر�س عمل اأخرى اأي�سً

احلكومية املتعلقة بالتعليم.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي مبا فيها 
اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة و بعد اجتيازهم للمقررات 

EDUC 310 و EDUC 312 وح�سولهم على تقدير "C" على الأقل وحتقيق معدل 
تراكمي )GPA(  2.00 كحد اأدنى. ويجب على املتقدمني ا�ستكمال مقابلة �سخ�سية 

ومقابلة مر�سديهم الأكادمييني قبل اختيار التخ�س�س. ويتم القبول على اأ�سا�س 
تناف�سي وبناء على القدرة ال�ستيعابية للتخ�س�س.

 
متطلبات بكالوريو�س الرتبية يف التعليم الثانوي

التخ�س�س الرئي�سي يف التعليم الثانوي
يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س التعليم 

الثانوي، مبا يف ذلك ما يلي:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•  ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من متطلبات امل�سار الدرا�سي

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 15 ساعة معتمدة (

يعتمد حتقيق متطلبات هذه املجموعة على امل�سار الدرا�سي الذي مت اختياره من قبل 
الطلبة. بالإ�سافة اإىل مقرر الثقافة الإ�سالمية املذكور اأدناه، يجب على الطلبة اجتياز 

واحدة من املجموعات الفرعية للغة. وعلى الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي 
يف اللغة العربية اجتياز املجموعة الفرعية للغة 1. اأما الطلبة الذين يختارون امل�سار 

الدرا�سي يف الدرا�سات الإ�سالمية اأو الدرا�سات الجتماعية فعليهم اجتياز جمموعة 
اللغة الفرعية للغة 2. والطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف الريا�سيات، اأو 

الأحياء، اأو الفيزياء، اأو الكيمياء يجب عليهم اجتياز املجموعة الفرعية للغة 3. 
والطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف اللغة الإجنليزية يجب عليهم اجتياز 

املجموعة الفرعية للغة 4.
•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

اجملموعة الفرعية للغة 1 ) 12 ساعة معتمدة(
•  ARAB 109 مهارات لغوية

•  ARAB 110 مقدمة لدرا�سة الأدب وفنونه
•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

اجملموعة الفرعية للغة 2 ) 12 ساعة معتمدة(
•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

اجملموعة الفرعية للغة 3 ) 12 ساعة معتمدة(
•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 202 لغة اإجنليزية -1 ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية -2 ما بعد التاأ�سي�سي

اجملموعة الفرعية للغة 4 ) 12 ساعة معتمدة(
•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 150 كتابة املقال 1
•  ENGL 151 ال�ستيعاب القرائي املتقدم 

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
. يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 

يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات 
والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
تعتمد حتقيق متطلبات هذه املجموعة على امل�سار الدرا�سي الذي مت اختياره من 

قبل الطلبة. والطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف اللغة العربية، اأو الدرا�سات 
الإ�سالمية، اأو الدرا�سات الجتماعية، اأو اللغة الإجنليزية، اأو الريا�سيات، اأو علم 

الأحياء، اأو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز مقرر واحد من قائمة مقررات برنامج 
املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات. اأما والطلبة الذين 

يختارون امل�سار الدرا�سي يف الفيزياء فيتوجب عليهم اجتياز املقرر التايل:
•  GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة

مجموعة املعلومات العامة )3 ساعات معتمدة(
 الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف اللغة الإجنليزية، الريا�سيات، الأحياء، 

الفيزياء، اأو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل 
ا�ستكمال 3 �ساعات معتمدة يف مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة 

املعلومات العامة. اأما الطلبة الذين يختارون امل�سارات الدرا�سية الأخرى فيتوجب 
عليهم اجتياز املتطلبات العامة ملجموعة الكلية/الربنامج التكميلية.

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
الطلبة الذين يختارون امل�سار الدرا�سي يف اللغة الإجنليزية، الريا�سيات، الأحياء، 

الفيزياء، اأو الكيمياء يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة من خالل 
ا�ستكمال 3 �ساعات معتمدة يف مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة 

املهارات العامة. اأما الطلبة الذين يختارون امل�سارات الدرا�سية الأخرى فيتوجب 
عليهم اجتياز املتطلبات العامة ملجموعة الكلية/الربنامج التكميلية.

املتطلبات العامة جملموعة الكلية/البرنامج التكميلية )3 او9 ساعات 
معتمدة(

الطلبة الذين يختارون م�ساًرا درا�سًيا يف اللغة العربية، اأو الدرا�سات الإ�سالمية، اأو 
الدرا�سات الجتماعية فقط يتوجب عليهم اجتياز متطلبات هذه املجموعة باجتياز 9 

�ساعات معتمدة من املقررات املذكورة اأدناه. اأما الطلبة الذين يختارون م�ساًرا درا�سًيا 
يف اللغة الإجنليزية، الريا�سيات، الأحياء، الفيزياء، اأو الكيمياء فيجب عليهم ا�ستكمال 
مقرر UNIV100  و حتقيق متطلبات جمموعة املهارات العامة وجمموعة املعلومات 

العامة.
•  ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•  ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2 

•  UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي ) 36 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز 30 �ساعة معتمدة من املقررات املذكورة اأدناه بالإ�سافة 

اإىل ا�ستكمال 6 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف املجموعة الفرعية املتعلقة 
بامل�سار الدرا�سي الذي مت اختياره من قبل الطالب.

•  EDUC 310 ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي 
•  EDUC 312 املنهج والتقييم
•  EDUC 316 الدارة ال�سفية

•  EDUC 317 الدمج يف ال�سفوف
•   EDUC 319 التقومي ال�سفي
•  EDUC 320 النمو الن�ساين

•  EDSE 331 القراءة والكتابة عرب املنهاج الدرا�سي
•  EDSE 491 الرتبية العملية يف املرحلة الثانوية

أساليب تدريس اللغة العربية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف اللغة العربية اجتياز احلد الدنى 

من 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 340 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س اللغة العربية

•  EDSE 460 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف اللغة العربية

أساليب تدريس اللغة االجنليزية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف اللغة الإجنليزية اجتياز احلد 

الدنى من 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 341 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س اللغة الجنليزية

•  EDSE 461 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف اللغة الجنليزية
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أساليب تدريس الدراسات اإلسالمية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الدرا�سات الإ�سالمية اجتياز احلد 

الدنى من 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 342 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الدرا�سات الإ�سالمية

•  EDSE 462 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الدرا�سات 
الإ�سالمية 

أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الدرا�سات الجتماعية اجتياز احلد 

الدنى من 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 343 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الدرا�سات الجتماعية

•  EDSE 463 الأ�ساليب 2: : ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الدرا�سات 
الجتماعية

أساليب تدريس الرياضيات ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الريا�سيات اجتياز احلد الدنى 

من 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 344 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الريا�سيات

•  EDSE 464 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الريا�سيات

أساليب تدريس الفيزياء ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الفيزياء اجتياز احلد الدنى من 6 

�ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 345 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الفيزياء 

•  EDSE 465 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الفيزياء 

أساليب تدريس الكيمياء ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الكيمياء اجتياز احلد الدنى من 6 

�ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 346 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الكيمياء 

•  EDSE 466 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الكيمياء 

أساليب تدريس األحياء ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الأحياء اجتياز احلد الدنى من 6 

�ساعات معتمدة من املقررات التالية:
•  EDSE 347 الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س الأحياء 

•  EDSE 467 الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم يف الأحياء 

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 6 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز احلد الدنى من 6 �ساعات معتمدة من املقررات املذكورة 

اأدناه:
•  EDUC 100 الت�سوير الفوتوغرايف

•  EDUC 200 الرتبية وم�سكالت املجتمع
•  EDUC 201 مناهج البحث العلمي

•  EDUC 203 العالقات الأ�رشية
•  EPSY 201 مقدمة يف علم النف�س

•  EPSY 205 علم النف�س الجتماعي

املسار الدراسي في اللغة العربية ) 45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:

متطلبات املسار الدراسي في اللغة العربية ) 45 ساعة معتمدة (
•  ARAB 213 نحو 1

•  ARAB 218 علم ال�رشف
•  ARAB 221 ال�سعر العربي القدمي 1

•  ARAB 224 النرث العربي القدمي 
•  ARAB 261 البالغة العربية

•  ARAB 319 نحو 2
•  ARAB 331 النقد العربي القدمي

•  ARAB 351 مدخل اإىل علم الل�سانيات
•  ARAB 354 علم الدللت

•  ARAB 355 الل�سانيات التطبيقية
•  ARAB 381 ال�سعر العربي احلديث واملعا�رش 
•  ARAB 391 البحوث الأدبية ؛ م�سادر وطرق

•  ARAB 412 القراءات والتقاليد املتعلقة بالل�سانيات
•  ARAB 481 النقد الأدبي احلديث

•  ARAB 483 الأدب املقارن
 

املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطالب ا�ستكمال ما ل يقل عن 42 �ساعة درا�سية معتمدة من املتطلبات 
العامة من اللغة الإجنليزية/ اللغة الإجنليزية كلغة ثانية وما ل يقل عن 3 �ساعات 

درا�سية معتمدة من املواد التكميلية من اللغة الإجنليزية/ اللغة الإجنليزية كلغة ثانية. 

متطلبات املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية )24 ساعة معتمدة (
•  ENGL 153 كتابة املقال 2
•  ENGL 155 مقدمة يف اللغة

•  ENGL 156 مقدمة يف الأدب 1
•  ENGL 157 مقدمة يف الل�سانيات

•  ENGL 158 مقدمة يف الأدب 2
•  ENGL 226 تاريخ اللغة الإجنليزية

•  ENGL 230 الكتابة الفنية
•  ENGL 303 علم اللغة الجتماعي 

•  ENGL 305 تعلم الإجنليزية كلغة اأوىل
•  ENGL330 الق�سة الق�سرية

•  ENGL 353 الأ�سوات يف اللغة الإجنليزية ا
•  ENGL 354 بنية اللغة الإجنليزية

•   TRAN 312 املقارنة اللغوية بني العربية والإجنليزية
•  ENGL 408 اأدب ما بعد ال�ستعمار

متطلبات التكميلية في املسار الدراسي في اللغة اإلجنليزية )45 ساعة 
معتمدة (

•  ENGL 209 اللغة واملجتمع
•  ENGL 213 اللغة والثقافة
•  ENGL 234 اللغة و النوع

املسار الدراسي في الدراسات االجتماعية )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:

متطلبات املسار الدراسي في الدراسات االجتماعية )45 ساعة معتمدة (
•  GEOG 110 اجلغرافيا العامة

•  GEOG 300 جغرافية العامل العربي
•   GEOG 344اجلغرافية ال�سيا�سية

•  GEOG 441 جغرافية قطر
•  HIST 103 مقدمة يف التاريخ

•  HIST 111 تاريخ العامل ال�سالمي 1 ) 600 1187- م(
•  HIST 131 تاريخ العامل منذ 1300

•  HIST 212 تاريخ العامل ال�سالمي 2 ) 1516-1187 م(
•  HIST 213 التاريخ العربي احلديث ) 1919-1516 م(

•  HIST 314 التاريخ القت�سادي والجتماعي للعامل ال�سالمي
•  INTA 102 مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية

•  INTA 206 العوملة
•  SOCI 120 مقدمة يف علم الجتماع

•  SOCI 200 التنمية امل�ستدامة
•  SOCI 361 حقوق الإن�سان 

املسار الدراسي في األحياء )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية من متطلبات امل�سار الدرا�سي.

متطلبات املسار الدراسي في األحياء )45 ساعة معتمدة (
•  BIOL 101 علم الأحياء 1

•   GEOL 101مبادئ اجليولوجيا العامة
•  MARS 101 مقدمة يف علوم البحار

•   PHYS 110الفيزياء العامة لعلم الأحياء
•   PHYS 111الفيزياء العملية لعلم الأحياء

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية

•  CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية
•  CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية

•  BIOL 102 علم الأحياء 2
•  BIOL 110 البيولوجية الب�رشية

•  BIOL 212 الوراثة 
•  BIOL 221 اأ�سا�سيات علم البيئة 
•  BIOL 241 علم الأحياء الدقيقة
•  BIOL 311 البيولوجيا اجلزيئية

•  BIOL 321 مبادئ علم الأحياء البيئي

املسار الدراسي في الكيمياء )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي.

متطلبات املسار الدراسي في الكيمياء )45 ساعة معتمدة (
•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 102 الكيمياء العامة 2

•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1
•  CHEM 104 الكيمياء التجريبية العامة 2

•  BIOL 101 علم الأحياء 1
•  GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة
•  PHYS 183 مقدمة يف الفيزياء العامة

•   CHEM 211الكيمياء الع�سوية 1
•  CHEM 212 الكيمياء الع�سوية 2

•  CHEM 221 الكيمياء غري الع�سوية 1
•  CHEM 222 الكيمياء غري الع�سوية التجريبية

•  CHEM 231 الكيمياء التحليلية 1

•  CHEM 234 الكيمياء التجريبية التحليلية 
•  CHEM 241 الكيمياء الفيزيائية 1

•  CHEM 242 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1
•  CHEM 321 الكيمياء غري الع�سوية 2

•  CHEM 331 الكيمياء التحليلية 2
•  CHEM 351 الكيمياء احليوية الأ�سا�سية

•  CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية 

املسار الدراسي في الفيزياء )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:

متطلبات املسار الدراسي في الفيزياء )45 ساعة معتمدة (
•  PHYS 101 الفيزياء العامة 1
•  PHYS 102 الفيزياء العامة 2

•  PHYS 103 خمترب الفيزياء العام
•  BIOL 101 علم الأحياء 1

•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

•  PHYS 115 الكهرباء واملغناطي�سية
•  PHYS 116 خمترب الكهرباء واملغناطي�سية

•  PHYS 201 الطاقة املتجددة
•  PHYS 221 الإلكرتونيات

•  PHYS 231 الفيزياء احلديثة
•  PHYS 301 نظرية الكهرومغناطي�سية 1

•  PHYS 331 امليكانيكا الكال�سيكية 1
•  PHYS 333 امليكانيكا الكمية

املسار الدراسي في الرياضيات )45 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 

التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي.

متطلبات املسار الدراسي في الرياضيات )45 ساعة معتمدة (
•  STAT 101 الح�ساء 1

•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2

•  PHYS 101 الفيزياء العامة 1
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 213 معادلت تفا�سلية
•  MATH 220 اأ�س�س الريا�سيات

•  MATH 222 التحليل احلقيقي 1
•  MATH 231 اجلرب اخلطي

•  MATH 233 اجلرب التجريدي
•  MATH 324 التحليل املركب

•  MATH 335 نظرية الأعداد
•  MATH 341 الهند�سة احلديثة

•   MATH 365  ح�سابات علميه وبرجمه
•  MATH 366 التحليل العددي 1

املسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية )45 ساعة معتمدة(
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يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات 
التالية يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:

متطلبات املسار الدراسي في الدراسات اإلسالمية )45 ساعة معتمدة(
•  ISLA 101 العقيدة الإ�سالمية

•  ISLA 102 علوم القراآن الكرمي
•  ISLA 103 تف�سري القراآن الكرمي

•  ISLA 104 علوم احلديث
•  ISLA 105 احلديث التحليلي 
•  ISLA 106 اأحكام العبادات 

•  ISLA 205 الأ�س�س الفكرية للح�سارة الإ�سالمية
•  ISLA 302 فقه الأ�رشة

•  ISLA 308 الجتاهات الفكرية املعا�رشة
•  DAWA 207 املوؤ�س�سات الإ�سالمية

•  DAWA 214ن�سو�س قراآنية
•  FIQH 303 الزكاة والأوقاف

•  USUL 335 الدرا�سات املعا�رشة يف القراآن وال�سنة
•  USUL 407 تف�سري مو�سوعي )اآيات الأحكام( 

•  USUL 439 العامل ال�سالمي املعا�رش 

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام

3متطلب عام

EDUC 310 3ا�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

3متطلب عام

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

EDUC 312 3املنهج والتقييم

EDUC 320 3النمو الن�ساين

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام

3مقرر اختياري تخ�س�س 

مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي 

3مقرر من امل�سار الدرا�سي 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

EDUC 3173الدمج يف ال�سفوف

EDSE 331 2القراءة والكتابة عرب املنهاج الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

EDUC 319   3التقومي ال�سفي

3متطلب عام 

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDSE 34x الأ�ساليب 1: ا�سرتاتيجيات تدري�س
xxxxxxxxx

3

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية للتخصص الرئيسي في التعليم الثانوي 
بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDUC 3163الإدارة ال�سفية

EDSE 46x الأ�ساليب 2: ال�ستق�ساء وتكنولوجيا التعليم
xxxxxxxxx يف

3

3متطلب عام 

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

3مقرر من امل�سار الدرا�سي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9الرتبية العملية يف املرحلة الثانويةEDSE 491 ربيع

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بكالوريوس التربية في التربية البدنية  

األهداف
•  دعم مهمة جامعة قطر يف توفري اخلرباء الالزمني للمجتمع القطري.

•  توفري معلمي املرحلة البتدائية املوؤهلني تاأهياًل عالًيا، حتى يت�سنى جلميع 
الأطفال يف املدار�س البتدائية يف دولة قطر اأن يتلقوا التعليم على م�ستوى عاملي.
•  تطوير املعلمني القادة، الذين �سي�سهمون يف التقدم امل�ستمر يف التعليم، واملنح 

الدرا�سية، والقيادة يف دولة قطر.

مخرجات التعلم
خريجي هذا التخ�س�س الرئي�سي �سيتمكنون من:

•  تطبيق املعرفة، اأ�ساليب التدري�س والتخطيط املتعلقة بال�سحة والرتبية البدنية
•  تطبيق املهارات التكنولوجية املتعلقة بال�سحة والرتبية البدنية.

•  التخطيط بفاعلية لتقدمي تعليم يزيد من م�ستوى تعلم الطالب.
•  تطبيق املعرفة املتعلقة باملجالت املختلفة لل�سحة والرتبية البدنية

•  اإظهار مهارات الت�سال الفعالة الالزمة للتدري�س الفعال
•  تطوير مهارات الإدارة يف ال�سف )نظريا( ويف �سالة الألعاب الريا�سية )عمليا(.

الفرص
•  تدري�س منهج الرتبية البدنية والريا�سية ملراحل التعليم املختلفة

•  املوؤ�س�سات التعليمية و الإعالمية و الجتماعية املعنية بالربامج الرتبوية.
•  الهيئات واملوؤ�س�سات الريا�سية ذات العالقة )وزارة الثقافة و الريا�سة، اللجنة 

الأوملبية القطرية، موؤ�س�سة اأ�سباير زون و الحتادات الريا�سية وغريها من اجلهات 
ذات العالقة(

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.
ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
•  يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي مبا 

فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة و بعد اجتيازهم 
 GPA(  2.00( وحتقيق معدل تراكمي EDUC 312 و EDUC 310 للمقررات

كحد اأدنى. ويجب على املتقدمني ا�ستكمال ال�رشوط التايل على اأن يتم لقبول على 
اأ�سا�س تناف�سي وبناء على القدرة ال�ستيعابية للتخ�س�س:

•  اأن  يكون لئقا �سحيا مبا يتنا�سب مع طبيعة التخ�س�س 
•  اأن يجتاز اختبارات املهارات والقدرات البدنية التي يجريها الق�سم بنجاح

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

بكالوريوس التربية في التربية البدنية

يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة على الأقل لإكمال تخ�س�س الرتبية 
اخلا�سة، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 60 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي

•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية
•  ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف املتطلبات الجبارية امل�ساندة )املعززة( 

للتخ�س�س الرئي�سي

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة )15 ساعة معتمدة(

•  ARAB 100 اللغة العربية 1
•   ARAB 200 اللغة العربية 2

I اللغة الإجنليزية ENGL 110   •
II  اللغة الإجنليزية ENGL 111   •
•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية.

مجموعة اإلنسانيات / اآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 
املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات / 

الآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات.

مجموعة املتطلبات العامة جملموعة الكلية/البرنامج التكميلية )9 
ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•   ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي )60 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز60 �ساعة معتمدة من جمموعة املتطلبات العامة للتخ�س�س 

الرئي�سي
•   EDUC 310 اأ�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

•   EDUC 312 املنهج والتقييم
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•  تطوير املعلمني القادة، الذين �سي�سهمون يف التقدم امل�ستمر يف التعليم والبحث 
والقيادة يف دولة قطر.

مخرجات التعلم
�سيتمكن خريجو هذا التخ�س�س الرئي�سي من:

•  معرفة النظريات الرئي�سية واملفاهيم اخلا�سة باملو�سوع.
•  و�سع تعليمات وا�سحة وفعالة لزيادة تعلم الطلبة.

•  ا�ستخدام التقنيات احلالية واحلديثة بطرق فعالة.
•  تعزيز خربات التعلم الناجحة لكل الطلبة من خالل التعامل مع الفروق الفردية.

•  الو�سول اإىل قرارات مدرو�سة بناء على البيانات من خالل الفح�س امل�ستمر 
للعوامل وامل�سادر املتنوعة.

•  النخراط يف البحث العلمي من خالل التعلم اأو امل�ساهمة يف قاعدة املعرفة يف 
الرتبية.

•  تطبيق الأخالق املهنية يف جميع البيئات التعليمية.
•  اإحداث تغري اإيجابي يف التعليم.

الفرص
ميكن خلريجي تخ�س�س الرتبية اخلا�سة اإيجاد فر�س عمل يف القطاع التعليمي، يف 

ا بالقطاع التعليمي اخلا�س،  املدار�س احلكومية، وهناك فر�س عمل اأخرى ترتبط اأي�سً
كذلك خا�سة يف املدار�س ودور احل�سانات ومراكز تعليم ذوي العاقة. وكذلك العمل 

يف الهيئات الدولية اأو احلكومية املتعلقة بالتعليم، ويف املوؤ�س�سات التخ�س�سية 
واملوؤ�س�سات الإعالمية التي تدعم جمالت الرتبية اخلا�سة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.
ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سي مبا فيها 

اعالن التخ�س�س الرئي�سي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة وبعد اجتيازهم بنجاح 
املقررات الدرا�سية EDUC 310 و EDUC  312 و EDUC 315 بتقدير )C( على الأقل 

مع معدل تراكمي 2.0/4.0. ويجب على املتقدم اأن ُيجري مقابلة مع مر�سده الأكادميي 
قبل اختياره التخ�س�س. وتخ�سع عملية القبول بالربنامج للُمناف�سة، وت�ستند اإىل 

تو�سية من قبل جلنة اإعداد املعلمني.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

بكالوريوس التربية تخصص التربية اخلاصة
يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة على الأقل لإكمال تخ�س�س الرتبية 

اخلا�سة، مبا يف ذلك ما يلي:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•  ما ل يقل عن 39 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 12 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية

•  ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من متطلبات امل�سار الدرا�سي

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة )15 �ساعة معتمدة(

•  ARAB 100 اللغة العربية 1
•   ARAB 200 اللغة العربية 2

I اللغة الإجنليزية ENGL 110   •
II  اللغة الإجنليزية ENGL 111   •
•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

•  EDPE 210 مقدمة للرتبية البدنية و الن�ساط البدين
•  EDPE 220 الت�رشيح الوظيفي و وظائف الأع�ساء

•  EDPE 230 التعلم و التطور احلركي
•   EDPE 240 مبادئ التدريب الريا�سي 1

•   EDPE 270 امليكانيكا احليوية يف الن�ساط البدين و الريا�سة
•   EDPE 280 مبادئ التدريب الريا�سي 2

•   EDPE 310 تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س البتدائية
•   EDPE 330 مبادئ التدريب الريا�سي 3

•  EDPE 350 وظائف الأع�ساء
•  EDPE 360  الرتبية البدنية للخوا�س

•   EDPE 380 تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س الثانوية
•   EDPE 390 مبادئ التدريب الريا�سي

•   EDPE 410 التعلم باخلربة العملية
•   EDPE 430 درا�سة م�ستقلة يف الرتبية البدنية و الريا�سة

•  EDPE 440 مبادئ التدريب الريا�سي 5
•  EDPE 450 مبادئ التدريب الريا�سي 6

•   EDPE 490 تدريب ميداين

مواد التخصص الرئيسي االختيارية )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز احلد الأدنى مبعدل 3 �ساعات معتمدة من قائمة املقررات 

املذكورة اأدناه:
•  EDUC 200 الرتبية وم�سكالت املجتمع

•  EPSY 201 مقدمة يف علم النف�س
•  EPSY 205 علم النف�س الجتماعي

•  EDUC 203 العالقات الأ�رشية
•  SPSC 201 اللعاب اجلماعية 1 - نظري وعملي
•  SPSC 202 اللعاب اجلماعية 2 - نظري وعملي

 EDPE 449  •

املتطلبات االجبارية املساندة )املعززة( للتخصص الرئيسي )24 ساعات 
معتمدة(

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 24 �ساعات معتمدة من املتطلبات الجبارية 
امل�ساندة للتخ�س�س الرئي�سي مبا يف ذلك:
•  EDUC 201  مناهج البحث العلمي

•  EDPE  320 اجلوانب النف�سية للن�ساط البدين
•  EDPE 250 الإ�سابات الريا�سية

•  EDPE 260 املنهج و التطبيق للرتبية البدنية لالأطفال
•  EDPE 290 التغذية للريا�سة و التدريب و ال�سحة

•  EDPE 340 اجلوانب الجتماعية للن�ساط البدين و الريا�سة
•  EDPE 370 الإدارة الريا�سية و الرتويح

•  EDPE 420 القيا�س و التقومي يف الرتبية البدنية و الن�ساط الريا�سي

اخلطة الدراسية
اخلطة الدراسية لبكالوريوس التربية في التربية البدنية 

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام

3متطلب عام

EDUC 310 3ا�سا�سيات التعليم وال�سالح املدر�سي

UNIV 1003مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDUC 312 3املنهج والتقييم

3متطلب عام 

3متطلب عام

3متطلب عام 

3متطلب عام 

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDPE 210  3مقدمة للرتبية البدنية و الن�ساط البدين

EDPE 2203الت�رشيح الوظيفي و وظائف الأع�ساء

EDPE 230التعلم و التطور احلركي

EDPE 2401 3مبادئ التدريب الريا�سي

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDPE 2503الإ�سابات الريا�سية

EDPE 2603املنهج و التطبيق للرتبية البدنية لالأطفال

EDPE 270 امليكانيكا احليوية يف الن�ساط البدين و
الريا�سة

3

EDPE 2802 2مبادئ التدريب الريا�سي

EDPE 2903التغذية للريا�سة و التدريب و ال�سحة

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDPE 310 3متطلب عام

EDPE 320   3التقومي ال�سفي

EDPE 330 3متطلب عام

EDPE 3403مقرر من امل�سار الدرا�سي

EDPE 3503مقرر من امل�سار الدرا�سي

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

EDPE 3603الرتبية البدنية للخوا�س

EDPE 3703الإدارة الريا�سية و الرتويح

EDPE 3803تدري�س الرتبية البدنية يف املدار�س الثانوية

EDPE 3904 3مبادئ التدريب الريا�سي

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

EDPE 4103التعلم باخلربة العملية

EDPE 420 القيا�س و التقومي يف الرتبية البدنية و الن�ساط
الريا�سي

3

EDPE 4303درا�سة م�ستقلة يف الرتبية البدنية و الريا�سة

EDPE 4405 3مبادئ التدريب الريا�سي

EDPE 4506 3مبادئ التدريب الريا�سي

3متطلبات اختيارية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

6الرتبية العملية – الرتبية البدنيةEDPE 490ربيع

6مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم العلوم النفسية

بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة 
بكالوريوس التربية تخصص التربية اخلاصة

األهداف
•  دعم ر�سالة جامعة قطر يف تلبية احتياجات املجتمع القطري من اخلرباء.

•  اإعداد معلمني موؤهلني تاأهياًل عالًيا للمرحلة البتدائية، من اأجل اأن يتلقى جميع 
طلبة املدار�س البتدائية يف دولة قطر تعليمًا عامليًا.
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مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية.

مجموعة اإلنسانيات / اآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 
املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات / 

الآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات.

مجموعة املتطلبات العامة جملموعة الكلية/البرنامج التكميلية )9 
ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•   ENGL 251 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 2

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

املتطلبات العامة للتخصص الرئيسي )39 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز39 �ساعة معتمدة من جمموعة املتطلبات العامة للتخ�س�س 

الرئي�سي
•   EDUC 310 اأ�سا�سيات التعليم يف قطر وال�سالح املدر�سي

•   EDUC 312 املنهج والتقييم
•   EDUC 313 تطوير الثقافة لدى الأطفال

•   EDUC 314 التكنولوجيا لالأطفال
•   EDUC 315 منو وتعلم الطفل

•   SPED 301 اأ�س�س الرتبية اخلا�سة
•   SPED 302 درا�سة احلالت اخلا�سة

•   SPED 303 اإدارة ال�سلوك يف الرتبية اخلا�سة
•   SPED 304 التعاون مع العائالت واملخت�سني

•   SPED 305 املمار�سات ال�ساملة من خالل الرتبية اخلا�سة
•   SPED 306 �سيكولوجية التعليم ملعلمي الرتبية اخلا�سة

•   SPED 307 التكنولوجيا امل�ساعدة
•   SPED 308 حت�سني ال�سحة النف�سية لدى الأطفال وال�سباب

مواد التخصص الرئيسي االختيارية )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز احلد الأدنى مبعدل 12 �ساعة معتمدة من قائمة املقررات 

املذكورة اأدناه:
•  EDUC 200 الرتبية وم�سكالت املجتمع

•   EDUC 201 مناهج البحث العلمي
•  EDUC 203 العالقات الأ�رشية

•  EPSY 201 مقدمة يف علم النف�س
•  EPSY 205 علم النف�س الجتماعي

•   SOWO 101 مقدمة يف اخلدمة والرعاية الجتماعية
•   SOWO 302 ال�سحة النف�سية يف اخلدمة الجتماعية

•   SOWO 303 اخلدمة الجتماعية يف املدر�سة
•   SOWO 370 اخلدمة الجتماعية يف جمال الأ�رشة والطفولة

•   PUBH 101 مبادئ وممار�سات ال�سحة العامة
•   PUBH 202 ال�سلوك ال�سحي واملجتمع

•   PUBH 222 اأ�س�س التثقيف ال�سحي
•   SPED 410 الر�سع، الدارجون، والأطفال ال�سغار من ذوي الإعاقة

•   SPED 414 اللغة والتوا�سل يف مرحلة الطفولة الباكرة
•   SPED 415 النمو الجتماعي والعاطفي يف مرحلة الطفولة الباكرة

•   SPED 420 الأطفال وال�سباب ذوو الإعاقة
•   SPED 424 الوقاية والتدخل املبكر يف املدار�س

•   SPED 425 دعم الرتبية اخلا�سة يف التعليم العام

•   SPED 426 التدخل العالجي للم�سكالت ال�سلوكية يف املدر�سة
•   SPED 430 الطلبة ذوو ا�سطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية

•   SPED 431 الطلبة ذوو الإعاقة احلركية، ال�سحية، واحل�سية
•   SPED 435 حتليل ال�سلوك التطبيقي يف التدري�س

•   SPED 436 التوا�سل لدى ذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة جد ا

متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في الطفولة املبكرة 
)36 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي خلدمات الرتبية اخلا�سة يف الطفولة 
املبكرة اجتياز ما ل يقل عن 36 �ساعة معتمدة من خالل اجتياز املقررات التالية 

بنجاح يف متطلبات امل�سار الدرا�سي:
•   EDEC 410 اللعب ونظرية احلركة

•   EDEC 411 �سحة و�سالمة الأطفال
•   EDEC 412 التوعية املجتمعية واملوارد

•   SPED 410 الر�سع، الدارجون، والأطفال ال�سغار من ذوي الإعاقة
•   SPED 411 القيا�س والتقييم يف مرحلة الطفولة املبكرة - الرتبية اخلا�سة

•   SPED 412 مناهج وطرق تدري�س الرتبية اخلا�سة يف مرحلة الطفولة املبكرة
•   SPED 413 التخطيط وبناء برامج الطفولة املبكرة يف الرتبية اخلا�سة

•   SPED 414 اللغة والتوا�سل يف مرحلة الطفولة الباكرة
•   SPED 415 النمو الجتماعي والعاطفي يف مرحلة الطفولة الباكرة

•   SPED 416 النمو احلركي يف مرحلة الطفولة املبكرة
•   SPED 481 التدريب امليداين: تربية خا�سة يف الطفولة املبكرة

متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في املدرسة )36 
ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي يف الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة 
اجتياز متطلبات هذا امل�سار الدرا�سي من خالل ا�ستكمال 36 �ساعة معتمدة من 

املقررات التالية:
•   EDPR 410 القراءة والكتابة يف جميع املواد الدرا�سية

•   SPED 420 الأطفال وال�سباب ذوو الإعاقة
•   SPED 421 القيا�س والتقييم يف الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة

•   SPED 422 مناهج وطرق تدري�س الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة
•   SPED 423 التخطيط وبناء برامج الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة

•   SPED 424 املنع والتدخل املبكر للرتبية اخلا�سة املدر�سية
•   SPED 425 دعم الرتبية اخلا�سة يف التعليم العام 

•   SPED 426 التدخل العالجي للم�سكالت ال�سلوكية يف املدر�سة
•   SPED 427 التخطيط للخدمات النتقالية

•   SPED 482 التدريب امليداين: الرتبية اخلا�سة يف املدر�سة

متطلبات التخصص الدقيق في التربية اخلاصة في اإلعاقة الشديدة 
واحلادة )36 ساعة معتمدة(

يجب على الطلبة الذين اختاروا امل�سار الدرا�سي الرتبية اخلا�سة يف الإعاقة ال�سديدة 
واحلادة اجتياز متطلبات هذا امل�سار الدرا�سي من خالل ا�ستكمال 36 �ساعة معتمدة 

من املقررات التالية:
•   EDEC 410 اللعب ونظرية احلركة

•   EDEC 411 �سحة و�سالمة الأطفال ال�سغار
•   SPED 427 التخطيط للخدمات النتقالية

•   SPED 430 الطلبة ذوو ا�سطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية
•   SPED 431 الطلبة ذوو الإعاقة احلركية، ال�سحية، واحل�سية

•   SPED 432 ممار�سات التقييم لذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة جد ا
•   SPED 433 مناهج وطرق التدري�س لذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة جد
•   SPED 434 التخطيط وبناء برامج ذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة جد ا

•   SPED 435 حتليل ال�سلوك التطبيقي يف التدري�س
•   SPED 436 التوا�سل لدى ذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة جد ا
•   SPED 481 التدريب امليداين: تربية خا�سة يف الطفولة املبكرة

السنة األولى ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3متطلب عامخريف

3متطلب عام

EDUC 3103اأ�سا�سيات التعليم وال�سالح املدر�سي

3متطلب عام

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3املنهج والتقييم EDUC 312ربيع

EDUC 3153تنمية وتعليم الأطفال

3متطلب عام

3متطلب عام

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3تطوير الثقافة لدى الأطفالEDUC 313خريف

EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

EDEC 4122التوعية املجتمعية واملوارد

SPED 3013اأ�س�س الرتبية اخلا�سة

SPED 3023درا�سة احلالت اخلا�سة

3متطلب عام

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3متطلب اختياريربيع

EDEC 4103اللعب ونظرية احلركة

SPED 3033اإدارة ال�سلوك يف الرتبية اخلا�سة

SPED 3042التعاون مع العائالت واملخت�سني

3متطلب عام

3متطلب عام

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

2�سحة و�سالمة الأطفالEDEC 411خريف

SPED 3053املمار�سات ال�ساملة من خالل الرتبية اخلا�سة

SPED 3063�سيكولوجية التعليم ملعلمي الرتبية اخلا�سة

SPED 3073التكنولوجيا امل�ساعدة

SPED 410 الر�سع، الدارجون، والأطفال ال�سغار من
ذوي الإعاقة

3

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3حت�سني ال�سحة النف�سية لدى الأطفال وال�سبابSPED 308ربيع

SPED 411 - القيا�س والتقييم يف مرحلة الطفولة املبكرة
الرتبية اخلا�سة

3

SPED 412 مناهج وطرق تدري�س الرتبية اخلا�سة يف
مرحلة الطفولة املبكرة

3

3متطلبات اختيارية

3متطلبات اختيارية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية
اخلطة الدراسية لبكالوريوس التربية في التربية اخلاصة، تخصص دقيق التربية 

اخلاصة في الطفولة املبكرة

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 

الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

التخطيط وبناء برامج الطفولة املبكرة يف SPED 413خريف
الرتبية اخلا�سة

3

SPED 4143اللغة والتوا�سل يف مرحلة الطفولة الباكرة

SPED 415 النمو الجتماعي والعاطفي يف مرحلة الطفولة
الباكرة

2

SPED 4163النمو احلركي يف مرحلة الطفولة املبكرة

3متطلبات اختيارية

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التدريب امليداين: تربية خا�سة يف الطفولة SPED 481ربيع
املبكرة

9

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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اخلطة الدراسية
اخلطة الدراسية: بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة، تخصص دقيق 

التربية اخلاصة في املدرسة

السنة األولى ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3متطلب عامخريف

3متطلب عام

EDUC 3103اأ�سا�سيات التعليم وال�سالح املدر�سي

3متطلب عام

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3املنهج والتقييم EDUC 312ربيع

EDUC 3153تنمية وتعليم الأطفال

3متطلب عام

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3تطوير الثقافة لدى الأطفالEDUC 313خريف

EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

SPED 3013اأ�س�س الرتبية اخلا�سة

SPED 3023درا�سة احلالت اخلا�سة

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3متطلب اختياريربيع

SPED 3033اإدارة ال�سلوك يف الرتبية اخلا�سة

SPED 3043التعاون مع العائالت واملخت�سني

3متطلب عام

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3القراءة والكتابة يف جميع املجالتEDPR 410خريف

SPED 3053املمار�سات ال�ساملة من خالل الرتبية اخلا�سة

SPED 3063�سيكولوجية التعليم ملعلمي الرتبية اخلا�سة

SPED 3073التكنولوجيا امل�ساعدة

SPED 4203الأطفال وال�سباب ذوو الإعاقة

3متطلبات اختيارية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3حت�سني ال�سحة النف�سية لدى الأطفال وال�سبابSPED 308ربيع

SPED 421 القيا�س والتقييم يف التربية اخلا�سة يف
املدر�سة

3

SPED 422 مناهج وطرق تدري�س الرتبية اخلا�سة يف
املدر�سة

3

SPED 4273التخطيط للخدمات النتقالية

3متطلبات اختيارية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

التخطيط وبناء برامج الرتبية SPED 423خريف
اخلا�سة يف املدر�سة

3

SPED 424 الوقاية والتدخل املبكر يف
املدار�س

3

SPED 425 دعم الرتبية اخلا�سة يف
التعليم العام

2

SPED 426 التدخل العالجي للم�سكالت
ال�سلوكية يف املدر�سة

3

3متطلبات اختيارية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التدريب امليداين: الرتبية SPED 482ربيع
اخلا�سة يف املدر�سة

9

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية:
اخلطة الدراسية: بكالوريوس التربية في التربية اخلاصة، تخصص دقيق اإلعاقة 

الشديدة واحلادة

السنة األولى ) 33 ساعة معتمدة(

الفصل 

الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3متطلب عامخريف

3متطلب عام

EDUC 3103اأ�سا�سيات التعليم وال�سالح املدر�سي

3متطلب عام

3متطلب عام

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3املنهج والتقييم EDUC 312ربيع

EDUC 3153تنمية وتعليم الأطفال

3متطلب عام

3متطلب عام

3متطلب عام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )34 ساعة معتمدة(

الفصل 

الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3تطوير الثقافة لدى الأطفالEDUC 313خريف

EDUC 3143التكنولوجيا لالأطفال

EDEC 4112�سحة و�سالمة الأطفال

SPED 3013اأ�س�س الرتبية اخلا�سة

SPED 3023درا�سة احلالت اخلا�سة

3متطلب عام

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3متطلب اختياريربيع

SPED 430 الطلبة ذوو ا�سطراب طيف التوحد والإعاقة
العقلية

2

SPED 3033اإدارة ال�سلوك يف الرتبية اخلا�سة

SPED 3043التعاون مع العائالت واملخت�سني

3متطلب عام

3متطلب عام

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )29 ساعة معتمدة(

الفصل 

الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

3الطلبة ذوو الإعاقة احلركية، ال�سحية، واحل�سيةSPED 431خريف

SPED 3053املمار�سات ال�ساملة من خالل الرتبية اخلا�سة

SPED 3063�سيكولوجية التعليم ملعلمي الرتبية اخلا�سة

SPED 3073التكنولوجيا امل�ساعدة

3متطلبات اختيارية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3حت�سني ال�سحة النف�سية لدى الأطفال وال�سبابSPED 308ربيع

EDEC 4102اللعب ونظرية احلركة

SPED 432 ممار�سات التقييم لذوي الإعاقات ال�سديدة
وال�سديدة جد ا

3

SPED 433 مناهج وطرق التدري�س لذوي الإعاقات ال�سديدة
وال�سديدة جد

3

3متطلبات اختيارية

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 

الدراسي 

الساعات عنوان املقرر رمز املقرر
املعتمدة

التخطيط وبناء برامج ذوي الإعاقات ال�سديدة SPED 434خريف
وال�سديدة جد ا

3

SPED 4353حتليل ال�سلوك التطبيقي يف التدري�س

SPED 436 التوا�سل لدى ذوي الإعاقات ال�سديدة وال�سديدة
جد ا

3

SPED 4273التخطيط للخدمات النتقالية

3متطلبات اختيارية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

9تدري�س الطلبة: الإعاقة ال�سديدة والعميقةSPED 483ربيع

9مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية الهندسة

B09 مبنى البحوث والدرا�سات العليا
الهاتف: /4403-4100/4104 )974+( 

dean-eng@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/engineering/index.php : املوقع

العميد
خليفة نا�رش مبارك اآل خليفة

مساعد العميد للشؤون األكادميية
عبد املجيد �سامل حمودة

مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا 
 عبا�س عمرية

مساعد العميد لشؤون الطالب
اجلازى حمد حم�سن عبد اهلل فطي�س 

نبذة عن كلية الهندسة

اأن�سئت كلية الهند�سة يف عام 1980، وهي تخدم دولة قطر من خالل اإعداد خريجني يف 
الكلية  جمموعة وا�سعة من التخ�س�سات الهند�سية، وعلوم احلا�سب، والعمارة. وتهدف 
والبحث  التعليم،  جمالت  يف  خلدماتها  املتميزة  بالنوعية  املنطقة  يف  ُتعرف  اأن  اإىل 
املجتمع.  جتاه  وم�سوؤوليتهم  خريجيها  بنوعية  وكذلك  املجتمعية،  وال�رشاكة  العلمي 
اإعداد خريجني م�سوؤولني اجتماعيا وذوي كفاءة عاملية  واملهمة الرئي�سية للكلية هي 
متكنهم من املناف�سة يف بيئة العمل الدولية مع اأخذهم بعني العتبار هويتنا الإ�سالمية 

والعربية، وكذلك احتياجات املجتمع املحلي.
التو�سع ال�سناعي ال�سخم الذي �سهدته دولة  الكلية ب�سكل كبري يف  وقد �ساهم خريجو 
اإىل اقت�ساد قائم  رئي�سيًا يف حتويل اقت�ساد دولة قطر  قطر. وهم يلعبون حالًيا دوراً 
الهند�سة  برامج  اعتماد  هيئة  من  معتمدة  الهند�سة  كلية  برامج  جميع  املعرفة.  على 
http://www.abet.( الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   )ABET( والتكنولوجيا 
احلا�سوبية  الربامج  اعتماد  هيئة  من  معتمد  احلا�سب  علوم  برنامج  اأن  كما   .)org
)ABET(. وبرنامج بكالوريو�س العمارة يف طور عملية العتماد من املجل�س الوطني 

لالعتماد املعماري )NAAB( ملدار�س العمارة يف اأمريكا ال�سمالية.

الدرجات العلمية

تقدم كلية الهند�سة برامج درجة البكالوريو�س التالية:
•    بكالوريو�س العمارة

•    بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكيميائية
•    بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة املدنية
•    بكالوريو�س العلوم يف هند�سة احلا�سب

•    بكالوريو�س العلوم يف علوم احلا�سب
•    بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية

•    بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة ال�سناعية والنظم
•    بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة امليكانيكية

 قسم العمارة والتخطيط العمراني

مبنى كلية الهند�سة، غرفة 219 )ق�سم البنات(
الهاتف: /4344/4340 4403 )+974(

architecture-urban@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/engineering/architecture : املوقع

رئيس القسم 
ف�سيل  فا�سلى 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
كا�سرب او�ستريهيو�س

أستاذ مشارك
حامت اإبراهيم

أستاذ مساعد
كاثرينا جري�ستنج  اآنا  فا�سلي،  ف�سيل  ماثيو، جمال وهراين،  ليزمول  بو�ساعة،  جمال 
مارك   ، املطوى  �سعد  را�سد  فرلن،  رافييلو  غاربا،  بال  �سيبو  فرواتي،  �سليم  م  �سولدر، 

ماجور، مادهفي اندراجنتي، احمد حممد احمد
 

نبذة عن قسم العمارة والتخطيط العمراني

يقدم ق�سم العمارة والتخطيط العمراين برامج البكالوريو�س والدرا�سات العليا امللتزمة 
على  وت�سمل  امل�ستدامة.  البيئات  واإدارة  اإن�ساء  على  القادرين  املهنيني  بتخريج 
بكالوريو�س العمارة وهي درجة البكالوريو�س العلمية ملدة خم�س �سنوات، وماج�ستري 

التخطيط والت�سميم العمراين، ودرجة الدكتوراه.
التدريب  التوازن بني املحتوى املعريف وطرق تقدميه، مع تنفيذ  الربامج  وحتقق هذه 
العملي والتجريبي الفاعل، ونهج التعلم القائمة على حتقيق النتائج. ويخ�سع الطالب 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  الوثيق  بالتفاعل  الطلبة  ويتمتع  �سارمة.  قبول  لعملية 
و�سلت  ما  اأحدث  تعك�س  التي  واملختربات  وال�ستوديوهات،  التعليمية،  واملرافق 
البحوث  التدري�س متتاز بح�سيلة هامة من  اأن هيئة  كما  التعليمية.  التكنولوجيا  اإليه 

واخلربات املهنية التي تعزز تطبيقها الفعال لرباجمنا.

بكالوريوس العمارة

تتمثل اأهداف الربنامج على دمج الأ�ساليب الرتبوية القائمة على املعرفة والقائمة على 
املهارات بطريقة متوازنة لتخريج املهند�سني املعماريني املهنيني. واأهدافنا الرئي�سية 

الثالثة هي :
املعمارية.  والحتياجات  للمعرفة  املختلفة  الأمناط  بني  توازن  حتقيق  املعرفة:    .1
ويهدف هذا الربنامج يف هذا ال�سياق اإىل تخريج مهند�سني معماريني ميكنهم اأن يقوموا 
اإثبات  مع  نظرائهم  مع  املناف�سة  ا  اأي�سً وميكنهم  القطر  املجتمع  يف  متعددة  باأدوار 

اأنف�سهم وقدراتهم على املناف�سة والتميز يف �سوق تناف�سية عاملية.
2.  الثقافة واملجتمع: تخريج مهند�سني معماريني قادرين عى التعامل بكفاءة وفعالية 
مع احلقائق داخل البيئة القطرية املحلية املتميزة بثقافتها واملجتمع والبيئة الإقليمية 

ل�سناعة البناء.
اأفكار  تطوير  على  قادرين  معماريني  مهند�سني  تخريج  املعلومات:  تكنولوجيا    .3
ت�سميمات جديدة وحتويل تلك الأفكار اإىل ت�سميم عملي وواقع ملمو�س واإيجاد حلول 

معمارية مع ال�ستغالل الأمثل لتكنولوجيا املعلومات يف الت�سميم.

حتت ال�سعار العام "بيئات بناء م�ستدامة"، فاإن خمرجات تعلم الربنامج هي كما يلي:
اجلوانب  مع  تتما�سى  التي  الت�ساميم،  وتن�سيق  ت�سور  على  القدرة  الت�سميم:      •

الجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية يف العمارة.
•    النا�س واملبادئ الجتماعية: القدرة على التعرف على العالقة اجلدلية بني النا�س 

وبيئة البناء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واملنطقة العربية.
الت�ساميم  يف  املتطورة  البناء  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  القدرة  التكنولوجيا:      •
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املعمارية.
•    الت�سال/التوا�سل والت�سميم بوا�سطة احلا�سب: القدرة على تطبيق مهارات التوا�سل 
الب�رشي واللفظي يف مراحل خمتلفة من الت�سميم املعماري وعمليات ت�سليم امل�رشوع.

•    التفكري الناقد: القدرة على التحليل النقدي لت�ساميم البناء واإجراء درا�سات تقييم 
للمباين بعد اإ�سغالها

•    البحث: القدرة على توظيف اأ�ساليب البحث املعمارية، مبا يف ذلك جمع البيانات 
وحتليلها لتقييم واقرتاح حت�سينات يف البيئات املبنية القائمة.

•    التعاون: القدرة على العمل ب�سكل تعاوين مع فرق املهند�سني املعماريني وخمتلف 
فرق الت�سميم املتعددة التخ�س�سات امل�ساركة يف �سناعة البناء.

وترتبط خمرجات التعلم ال�سابقة مبا�رشة مبحتويات املقررات. ومع ذلك، فاإنها تكمل 
معايري اأداء الطلبة الإ�سافية املفرو�سة من قبل هيئة العتماد املق�سودة يف العمارة، 
وهي املجل�س الوطني لعتماد التعليم املعماري )NAAB( ملدار�س العمارة يف اأمريكا 

ال�سمالية.

الفرص
يح�سل خريجو برنامج العمارة على العديد من فر�س العمل كمهند�سني معماريني يف 
جمالت ت�سميم وبناء امل�ساريع املعمارية والعمرانية. ولديهم فر�س للعمل يف الهيئات 
العقاري،  التطوير  و�رشكات  ال�ست�سارية،  والبيوت  الت�سميم،  و�رشكات  احلكومية 
بالإ�سافة اإىل اإمكانية اإن�ساء �رشكات الت�سميم اخلا�سة بهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، قد يجد 
والت�سميم  التخطيط  اأو  العمارة،  العليا يف  الدرا�سات  فر�سًا ملتابعة  الربنامج  خريجو 
يف  متقدم  مهني  مل�سار  ال�سعي  اأو  امل�سيدة،  بالبيئة  املت�سلة  والتخ�س�سات  العمراين، 

العمارة واملجالت املتعلقة بالبيئة امل�سيدة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 
الثانوية،  ال�سهادة  العام يف  التح�سيل  من  اأدنى  حد  على  الطالب  من �سمنها ح�سول 
اجتياز اختبار قبول كتابي)APAT( و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية و ذلك ح�سب  القدرة 

ال�ستيعابية للربامج داخل الكلية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergradu-

ate
متطلبات التخصص الرئيسي

يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي مبا فيها 
اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.

متطلبات إضافية
160 �ساعة معتمدة، والذي يت�سمن  بالإ�سافة اإىل ا�سرتاط النتهاء من برنامج مدته 
فرتة  يف  الإلزامي  العملي  التدريب  على  احل�سول  الطلبة  على  يجب  التخرج،  م�رشوع 
درجات  لديه  لي�س  العملي  والتدريب  الربنامج.  من  الأخريتني  ال�سنتني  من  ال�سيف 
اأدنى  اإجباري. وهو يتطلب كحد  الكلية ولكنه  الدرا�سية املطلوبة يف  ت�ساف لل�ساعات 
اأو  ال�ست�سارية،  املعماري  الت�سميم  �رشكات  يف  التدريب  من   )2*6  ( اأ�سبوعًا    12
�رشكات املقاولت، اأو �رشكات ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية، اأو الهيئات احلكومية 

ذات ال�سلة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في العمارة

 يجب على الطلبة اجتياز 160 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س العمارة، 
مبا يف ذلك ما يلي:

•    ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة

•    ما ل يقل عن 7 �ساعات معتمدة يف متطلبات الكلية 
•    ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة يف مواد الكلية الختيارية 

)املعززة(  امل�ساندة  الختيارية  املقررات  يف  معتمدة  �ساعات   3 عن  يقل  ل  ما      •
للتخ�س�س الرئي�سي 

•    ما ل يقل عن 50 �ساعة معتمدة يف اجلرافيك الت�سايل وا�ستوديوهات الت�سميم 
املعماري 

•    ما ل يقل عن 15 �ساعة معتمدة يف التاريخ والنظرية
•    ما ل يقل عن 18 �ساعة معتمدة يف اأعمال البناء والت�سييد، واخلدمات، والتكنولوجيا 

•    ما ل يقل عن 16 �ساعة معتمدة يف املقررات ذات ال�سلة بالهند�سة املدنية
•    ما ل يقل عن 12 درا�سية معتمدة يف مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•    التدريب العملي الإلزامي ال�سيفي دون �ساعات معتمدة ) 12 اأ�سبوعا اأكرث من 2 
ف�سول درا�سية(

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

•    ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•    ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•    DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز وكحد اأدنى 6 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات 
العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 
�ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي 

هي جزء من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•    MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة

متطلبات الكلية ) 7 ساعات معتمدة(
•    MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2

•    PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•    PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

مواد الكلية االختيارية ) 6 ساعات معتمدة(
يتم  التي  املقررات  من  معتمدة  �ساعات   6 عن  يقل  ل  ما  اجتياز  الطلبة  على  يجب 

اختيارها من القائمة التالية :
•    GENG 106 برجمة احلا�سب 

•    GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق 
•    GENG 360 القت�ساد الهند�سي

•    IENG 330 بحوث العمليات 
•    MECH 485 الإدارة الهند�سية

ساعات   3( الرئيسي  للتخصص  )املعززة(  املساندة  االختيارية  املقررات 
معتمدة(

السنة األولى )31 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

ARCT 1203مدخل اإىل العمارة والفنون املرتبطة

ARCT 1101 3الت�سال اجلرافيكي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 102 2 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

ARAB 1001 3لغة عربية

ARCT 1112 3الت�سال اجلرافيكي

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العمارة

•    SOCI 263 املجتمع البدوي
•    SOCI 467 العوملة

متطلبات التخصص الرئيسي )99 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 99 �ساعة معتمدة من املجموعات الفرعية اأ، ب، 

ت، ث، ج كما هو مف�سل اأدناه:

أ( اجلرافيك االتصالي واستوديوهات التصميم املعماري )50 ساعة معتمدة(
•    ARCT 110 الت�سال اجلرافيكي 1
•    ARCT 111 الت�سال اجلرافيكي 2

•    ARCT 120 مدخل اإىل العمارة والفنون املرتبطة
•    ARCT 210 املنظور، التظليل والظالل

•    ARCT 211 �ستوديو الت�سميم املعماري 1
•    ARCT 212 �ستوديو الت�سميم املعماري 2
•    ARCT 310 �ستوديو الت�سميم املعماري 3
•    ARCT 311 �ستوديو الت�سميم املعماري 4
•    ARCT 410 �ستوديو الت�سميم املعماري 5
•    ARCT 411 �ستوديو الت�سميم املعماري 6

•    ARCT 510 �ستوديو الت�سميم ال�سامل 
•    ARCT 511 اإعداد وبرجمة امل�رشوعات للخريجني

•    ARCT 512 م�رشوع التخرج

 ب( التاريخ والنظرية )15 ساعة معتمدة(
•    ARCT 220 املناخ والعمارة

•    ARCT 221 تاريخ ونظرية العمارة 1
•    ARCT 222 تاريخ ونظرية العمارة 2 

•    ARCT 320 اأ�ساليب ونظريات الت�سميم 
•    ARCT 422 مناهج البحث يف العمارة

ت( أعمال البناء والتشييد، واخلدمات، والتكنولوجيا )18 ساعة معتمدة(
•    ARCT 230 مواد واأ�ساليب البناء والت�سييد 1
•    ARCT 330 مواد واأ�ساليب البناء والت�سييد 2

•    ARCT 331 نظم التحكم البيئي 1) ال�سوتيات والإ�ساءة (
•    ARCT 332 نظم التحكم البيئي 2 ال�رشف ال�سحي والتكييف

•     ARCT 333 ر�سومات وتفا�سيل الأبنية
•     ARCT 531 الأخالقيات واملمار�سة املهنية

ث( املقررات ذات الصلة بالهندسة املدنية )16 ساعة معتمدة(
•    ARCT 240 نظرية الهياكل البنائية 1
•    ARCT 241 نظرية الهياكل البنائية 2

•    ARCT 242 امل�سوحات للمهند�سني املعماريني
•     ARCT 340 الهياكل وال�سكل املعماري 1 ) املن�ساآت اخلر�سانية (

•    ARCT 341 الهياكل وال�سكل املعماري 2 ) ال�سلب وهياكل البناء (
•    ARCT 530 البناء واإدارة امل�ساريع

ج( دورات التدريب العملي - إلزامية ) 0 ساعة معتمدة(
•    ARCT 400 التدريب العملي 1
•    ARCT 500 التدريب العملي 2

ح( مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعة معتمدة(
التخ�س�س  مقررات  من  معتمدة  �ساعة   12 عن  يقل  ل  ما  اجتياز  الطلبة  على  يجب 

الرئي�سي الختيارية من القائمة التالية:
•    ARCT 100 درا�سة م�ستقلة

•    ARCT 350 الفنون يف العمارة
•    ARCT 351 الإبداع والبتكار

•    ARCT 420 درا�سات ال�سلوك البيئي
•    ARCT 421 مدخل اإىل الت�سميم والتخطيط العمراين

•    ARCT 430 وثائق العقود
•    ARCT 431 تقدير التكلفة، القيمة والكمية
•    ARCT 450 ور�سة عمل الت�سميم الداخلي

•    ARCT 451 تطبيقات احلا�سب يف العمارة )متقدم(
•    ARCT 452 العمارة املعا�رشة يف العامل العربي

•    ARCT 453 النقد يف العمارة
•    ARCT 520 العمارة للمناظر الطبيعية

•     ARCT 550 تطبيقات احلا�سب يف التخطيط العمراين ونظم املعلومات اجلغرافية
•    ARCT 551 �سون وحفظ الرتاث التاريخي
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السنة الرابعة )34 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARCT 4105 5�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 5303البناء واإدارة امل�ساريع

3مقرر اختياري 3 )من التخ�س�س(

3مقرر اختياري )من متطلبات اجلامعة (

3مقرر اختياري )من الكلية (

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ARCT 4115 5�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 4223مناهج البحث يف العمارة

3مقرر اختياري 4 )من التخ�س�س(

3مقرر اختياري )من متطلبات اجلامعة (

3مقرر اختياري )من متطلبات اجلامعة (

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التدريب العملي 6ARCT 500 2 اأ�سابيع 

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة اخلامسة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARCT 5106�ستوديو الت�سميم ال�سامل

ARCT 5112اإعداد وبرجمة امل�رشوعات للخريجني

3مقرر اختياري )من متطلبات اجلامعة (

SOCI XXX3مقررات االختيارية املساندة

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ARCT 5124م�رشوع التخرج

ARCT 5313الأخالقيات واملمار�سة املهنية

3مقرر اختياري )من الكلية (

3مقرر اختياري )من متطلبات اجلامعة (

13مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARCT 211 1 4�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 2401 3نظرية الهياكل البنائية

ARCT 2103املنظور، التظليل والظالل

ARCT 2211 3تاريخ ونظرية العمارة

ARCT 2203املناخ والعمارة

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ARCT 212 24�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 2412 3نظرية الهياكل البنائية

ARCT 2301 3مواد واأ�ساليب البناء والت�سييد

ARCT 2222 3تاريخ ونظرية العمارة

ARCT 2423امل�سوحات للمهند�سني املعماريني

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARCT 310 34�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 3302 3مواد واأ�ساليب البناء والت�سييد

ARCT 3203اأ�ساليب ونظريات الت�سميم

ARCT 331) 3نظم التحكم البيئي 1) ال�سوتيات و الإ�ساءة

ARCT 340 الهياكل وال�سكل املعماري 1 ) املن�ساآت
اخلر�سانية (

2

3مقرر اختياري 1 )من التخ�س�س(

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ARCT 3114 4�ستوديو الت�سميم املعماري

ARCT 3333ر�سومات وتفا�سيل الأبنية

ARCT 332 نظم التحكم البيئي 2 (ال�رشف ال�سحي
والتكييف(

3

ARCT 341 الهياكل وال�سكل املعماري 2 )ال�سلب وهياكل
البناء(

2

3مقرر اختياري 2 )من التخ�س�س(

ARAB 2002 3لغة عربية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

التدريب العملي 6ARCT 400 1 اأ�سابيع 

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم الهندسة املدنية واملعمارية

كلية الهند�سة - املمر H، الغرفة H 111 )ق�سم البنني(
الهاتف: /4403-4170/4173 )974+( 

civil@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
 http://www.qu.edu.qa/engineering/civil : املوقع

رئيس القسم 
 حممد فاروق حممد ح�سني

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
، ه�سام عيد )من�سق برنامج الدرا�سات العليا(، رمزي طه، اأ�سامة عبيد )من�سق 

برنامج البكالوريو�س(، مورات جوندوز

أستاذ مشارك
حممد الأن�ساري، ريا�س الرعو�س، حممد فاروق ح�سني، اوكان �سريين، عالء 

الهواري، خالد �سالح �سعبان، حممد ال�سفيع

أستاذ مساعد
عمر الأن�ساري، ح�سن الدرهم، نا�رش النعيمي، خالد ناجي، وائل ابراهيم 

النحال، حم�سن �سديقي

نبذة عن قسم الهندسة املدنية واملعمارية
ق�سم الهند�سة املدنية واملعمارية هو اأحد الأق�سام ال�ستة يف كلية الهند�سة 

بجامعة قطر. ويلعب الق�سم دوراً اأ�سا�سيًا يف منو وتنمية دولة قطر م�ستقباًل، 
خا�سة يف ظل ا�ست�سافة كاأ�س العامل لكرة القدم، الفيفا، يف عام 2022. 

ويقدم الق�سم حاليًا برناجمًا واحداً هو الهند�سة املدنية للبنني، والذي يركز 
على تطوير املعارف واملهارات الالزمة للعاملني يف الهند�سة لتتما�سى مع 

احتياجات دولة قطر واخلطط امل�ستقبلية للقرن الواحد والع�رشين.
علمًا باأنه الق�سم الوحيد بدولة قطر الذي يخرج املهند�سني املوؤهلني تاأهياًل 

عاليًا لتلبية احتياجاتها من تخ�س�سات الهند�سة املدنية يف �سوق العمل 
املحلية. يعد برنامج الهند�سة املدنية الذي يقدمه الق�سم معتمداً من هيئة 

اعتماد برامج الهند�سة والتكنولوجيا )ABET( يف الوليات املتحدة 
.)http://www.abet.org( الأمريكية

بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية

أهداف البرنامج التعليمية
الإجنازات املتوقعة من خريجي بكالوريو�س العلوم يف برنامج الهند�سة 

املدنية يف جامعة قطر هي كما يلي:
•  �سوف يتمكن اخلريجون من تاأ�سي�س م�سارات مهنية ناجحة يف جمال 

الهند�سة املدنية بالقطاعات ال�سناعية، واحلكومية، واخلا�سة، والتي ت�ساهم 
يف تنمية الدولة واملنطقة، وخارجها.

•  �سوف ي�ساهم اخلريجون بفعالية يف مهنة الهند�سة املدنية ويف املجتمع 
من خالل اتقان مهارات التوا�سل، وبا�ستخدام املمار�سات الأخالقية، ومتابعة 

التعلم مدى احلياة.
•  �سوف يوفر اخلريجون للقطاعني العام واخلا�س احللول املهنية واملبتكرة 

مل�ساكل الهند�سة املدنية وللم�ساكل املتعددة التخ�س�سات.

•  �سيتم اإعداد اخلريجني املوؤهلني ملتابعة الدرا�سات املتقدمة اإذا رغبوا يف 
ذلك.

مخرجات التعلم
�سوف يح�سل خريجو ق�سم الهند�سة املدنية على التايل:

•  القدرة على تطبيق املعارف الأ�سا�سية للريا�سيات والعلوم والهند�سة.
•  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل البيانات.

•  القدرة على ت�سميم نظام، اأو مكون، اأو عملية لتلبية الحتياجات املطلوبة 
�سمن قيود واقعية، مثل القيود القت�سادية والبيئية والجتماعية وال�سيا�سية 

والأخالقية، وال�سحة، وال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.
•  القدرة على العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.

•  القدرة على حتديد و�سياغة وحل امل�ساكل الهند�سية املدنية.
•  فهم امل�سوؤولية املهنية والأخالقية.

•  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال.
•  امتالك التعليم الوا�سع ال�رشوري لفهم تاأثري احللول الهند�سية املدنية يف 

ال�سياق العاملي والقت�سادي والبيئي والجتماعي.
•  معرفة احلاجة لالنخراط يف التعلم مدى احلياة والقدرة على حتقيق ذلك.

•  معرفة الق�سايا املعا�رشة.
•  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 

ال�رشورية ملمار�سة مهنة الهند�سة.

الفرص
يتميز التطور ال�رشيع الذي ت�سهده دولة قطر حالًيا بكون الهند�سة 

والتكنولوجيا عموده الفقري الرئي�سي. ويلعب املهند�سون املدنيون دوراً هامًا 
كمتخ�س�سني يف بناء البنية التحتية، وبالتايل يكون لهم دور هام يف هذا 

التطور. ومن خالل تقدمي برنامج الهند�سة املدنية الوحيد يف دولة قطر، يقدم 
الق�سم م�ساهمة رائدة مل ي�سبق لها مثيل يف جميع اأن�سطة تطوير البنى التحتية 

املقامة يف قطر، وذلك من خالل توفري اخلريجني واخلدمات ال�ست�سارية 
عالية اجلودة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية و وذلك ح�سب القدرة ال�ستيعابية للربامج يف الكلية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الهندسة املدنية

يجب على الطلبة اجتياز 131 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الهند�سة املدنية، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة يف متطلبات الكلية 
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•  ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي التقنية 

الختيارية 
•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف العلوم الإ�سافية الختيارية 

•  ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة يف املواد الختيارية احلرة

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 12 �ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات الربنامج برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم 

الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. 

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 

جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 
12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الكلية )27 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 217 الريا�سيات للمهند�سني
•  GENG 106 برجمة احلا�سب 

•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق
•   GENG 200الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

•  GENG 300 الأ�ساليب العددية
•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي

•  GENG 111 الر�سومات الهند�سية

متطلبات التخصص الرئيسي ) 54 ساعة معتمدة (
•  CVEN 210 خ�سائ�س واختبار املواد

•  CVEN 212 ميكانيكا املوائع
•  CVEN 213 علم ال�سكون

•  CVEN 214 ميكانيكا املواد
•  CVEN 220 حتليل الهياكل 

•  CVEN 230 الهند�سة اجليوتقنية
•  CVEN 270 امل�سوحات للت�سييد 

•  CVEN 320 ت�سميم اخلر�سانة امل�سلحة
•  CVEN 321 حتليل املن�ساآت غري املحددة

•  CVEN 330 هند�سة الأ�سا�سات 1
•  CVEN 340 حتليل وت�سميم الأنظمة الهيدروليكية

•  CVEN 350 الهند�سة البيئية
•  CVEN 360 هند�سة الطرق 

•  CVEN 380 هند�سة البناء والت�سييد
•  CVEN 381 العقود واملوا�سفات، واللوائح املحلية

•  CVEN 399 التدريب العملي
•  CVEN 401 م�رشوع ت�سميم الهند�سة املدنية 1
•  CVEN 402 م�رشوع ت�سميم الهند�سة املدنية 2

•  CVEN 420 ت�سميم هياكل ال�سلب

مواد التخصص الرئيسي االختيارية )12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات 

الختيارية من القائمة التالية:
•  CVEN 422 ت�سميم املن�ساآت اخلر�سانية امل�سلحة

•  CVEN 423 مو�سوعات خمتارة يف ت�سميم الأبنية 
•  CVEN 424حتليل م�سفوفة البناء
•  CVEN 430 الهند�سة التاأ�سي�سية 2

•  CVEN 431 الت�سميم الهند�سي التقني
•  CVEN 442 مو�سوعات خمتارة يف املوارد املائية

•  CVEN 453 مو�سوعات خمتارة يف الهند�سة البيئية
•  CVEN 460 مواد وت�سميم الأر�سفة

•  CVEN 461 هند�سة املرور
•  CVEN 462 مو�سوعات خمتارة يف هند�سة املوا�سالت

•  CVEN 481 تخطيط وجدولة امل�رشوع
•  CVEN 482 مو�سوعات خمتارة يف الهند�سة والإدارة

العلوم االختيارية اإلضافية للتخصص الرئيسي ) 3 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الختيارية من القائمة التالية:
•  BIOL 101 علم الأحياء 1

•  GEOL 101 مبادئ اجليولوجيا العامة
•  MARS 101 مقدمة يف علوم البحار

املواد االختيارية احلرة ) 2 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة من املقررات احلرة 

.MATH P100 املطروحة خارج الكلية ما عدا مقرر

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

CVEN 2103خ�سائ�س واختبار املواد

CVEN 213 3علم ال�سكون

2اختياري حر

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MATH 217 3الريا�سيات للمهند�سني

CVEN 2143ميكانيكا املواد

CVEN 2303الهند�سة اجليوتقنية

CVEN 2203حتليل الهياكل

CVEN 2123ميكانيكا املوائع

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي - علوم

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

GENG 1063برجمة احلا�سب

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 102 2 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

GENG 111 3الر�سومات الهند�سية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية

السنة الثالثة )39 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CVEN 320 3ت�سميم اخلر�سانة امل�سلحة

GENG 3003الأ�ساليب العددية

CVEN 3213حتليل املن�ساآت غري املحددة

CVEN 3301 3هند�سة الأ�سا�سات

CVEN 2703امل�سوحات للت�سييد

CVEN 3403حتليل وت�سميم الأنظمة الهيدروليكية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

GENG 3603القت�ساد الهند�سي

CVEN 3503الهند�سة البيئية

CVEN 3603هند�سة الطرق

CVEN 3803هند�سة البناء والت�سييد

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

3متطلب عام اختياري*

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3التدريب العمليCVEN 399�سيف

3مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )24 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CVEN 4203ت�سميم هياكل ال�سلب

ARAB 100 1 3لغة عربية

CVEN 4011 1م�رشوع ت�سميم الهند�سة املدنية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

13مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CVEN 3813العقود واملوا�سفات، واللوائح املحلية

CVEN 4022 2م�رشوع ت�سميم الهند�سة املدنية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

3متطلب عام اختياري*

11مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية و3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب.
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قسم الهندسة الكيميائية 

كلية الهند�سة - املمر G، غرفة G118 )ق�سم البنني(
الهاتف: /4403-4130/4134 )974+( 

che@qu.edu.qa : الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/engineering/CHEMical :املوقع

رئيس القسم 
 ماجدة خري�سة

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
رم�سان كهرمان، اإبراهيم اأبو الري�س، �ساهني عبد احلافظ املحت�سب، حازم 

قبالوي، ماجدة خري�سة

أستاذ مشارك
 فار�س عبدالوايل املومني، حممد املري، فدوى اجلاك، حممد اأمان اهلل

أستاذ مساعد
حممد �سالح، اأناند كومار، عي�سى اإ�سماعيل امل�سلح، راهيل رامباي بو�سال، 

اوجال كومار جو�س، �سعد ال�سبحي

نبذة عن قسم الهندسة الكيميائية 

ي�سم ق�سم الهند�سة الكيميائية يف جامعة قطر 15 من اأع�ساء هيئة التدري�س 
املوؤهلني تاأهياًل عاليًا و 6 من م�ساعدي التدري�س. ويتمتع الق�سم بعالقة عمل 

هامة مع ال�سناعة املحلية، والتي تدعم برنامج الهند�سة الكيميائية بعدة 
طرق، مبا يف ذلك منا�سب كر�سي الأ�ستاذية، وتدريب الطلبة، واملحا�رشات، 

وم�ساريع التخرج امل�ستندة لل�سناعة، وم�سابقة جائزة ت�سميم امل�سانع.
وقد حقق ق�سم الهند�سة الكيميائية جناحًا كبرياً يف جذب التمويل للبحوث 

من �سندوق قطر للبحوث الوطنية ومن ال�سناعات املحلية من اأجل بناء 
حمفظة موؤثرة للم�ساريع البحثية الهامة وطنًيا. وتتم حماذاة الأولويات 
البحثية لق�سم الهند�سة الكيميائية مع الأولويات الوطنية لدولة قطر من 

حيث مو�سوعات البحوث. هذه الأولويات هي متوافقة مع خربات اأع�ساء 
هيئة التدري�س، والتنمية ال�سخ�سية يف جمالت معاجلة املياه، واإدارة املواد 

الكربونية، واملعاجلة البيولوجية للرتبة، والغاز الطبيعي، ومعاجلة املواد 
الهيدروكربونية، وحتلية املياه، واأنظمة الأغ�سية وهند�سة املواد. ويتجاوز 
م�ستوى التمويل حاليا 42 مليون دولر اأمريكي من �سندوق قطر للبحوث 

الوطنية حتت خمططات برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج 
خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني، وال�سناعة، لدعم اأن�سطتهم البحثية وتدريب 

الطلبة اجلامعيني يف اأ�ساليب البحث. ويتمتع طالب البكالوريو�س بدعم 
ملحوظ من اأع�ساء هيئة التدري�س النا�سطني يف البحث من خالل م�ساريع 

برنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني.
برنامج الهند�سة الكيميائية الذي يقدمه الق�سم معتمد من هيئة اعتماد برامج 

http://( يف الوليات املتحدة الأمريكية )ABET( الهند�سة والتكنولوجيا
.)www.abet.org

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية 

أهداف البرنامج التعليمية
�سيتمكن خريجو برنامج الهند�سة الكيميائية يف جامعة قطر من التايل:

1.  ممار�سة مهارات الهند�سة الكيميائية يف الوظائف ذات العالقة بالهند�سة 
الكيميائية، مبا يف ذلك معاجلة املواد الهيدروكربونية، والطاقة وحتلية 

املياه، والهيئات احلكومية.
2.  القيام بدور ن�سط وامل�ساركة يف تطورهم املهني امل�ستمر، مبا يف ذلك 

الدرا�سات العليا حني يتعلق ذلك باأهداف م�ساراتهم املهنية.
3.  احلفاظ على املعايري الأخالقية واملهنية يف حياتهم العملية. 

مخرجات التعلم
�سيتمكن خريجو الهند�سة الكيميائية من جامعة قطر من:

•  تطبيق املعارف الأ�سا�سية للريا�سيات والعلوم والهند�سة يف التعامل مع 
امل�ساكل يف الهند�سة الكيميائية.

•  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل البيانات.
•  ت�سميم منظومة، اأو مكون، اأو عملية لتلبية الحتياجات املطلوبة �سمن 

قيود واقعية، مثل القيود القت�سادية والبيئية والجتماعية وال�سيا�سية 
والأخالقية، وال�سحة، وال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.

•  العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.
•  حتديد و�سياغة وحل م�سائل الهند�سة الكيميائية.

•  اإظهار امل�سوؤولية املهنية والأخالقية يف حياتهم العملية.
•  التوا�سل ب�سكل فعال �سفهيًا وكتابيًا.

•  معرفة تاأثري احللول الهند�سية الكيميائية يف ال�سياق العاملي والقت�سادي 
والبيئي والجتماعي.

•  معرفة احلاجة لالنخراط يف التعلم مدى احلياة والقدرة على حتقيق ذلك.
•  معرفة الق�سايا املعا�رشة املتعلقة بالهند�سة الكيميائية.

•  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 
ال�رشورية ملمار�سة مهنة الهند�سة.

الفرص
تتوفر لدي خريجي برنامج الهند�سة الكيميائية جمموعة وا�سعة من الفر�س 
الوظيفية يف جمال الغاز والبرتوكيماويات، وحتلية املياه، وتوليد الطاقة، 

وقطاعات معاجلة املياه والأنظمة البيئية، ويف القطاعات احلكومية. وميكن 
ا متابعة الدرا�سات العليا يف الهند�سة الكيميائية اأو املجالت  للخريجيني اأي�سً

ذات ال�سلة.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية و وذلك ح�سب القدرة ال�ستيعابية للربامج يف الكلية. 

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الهندسة الكيميائية

 يجب على الطلبة اجتياز 131 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الهند�سة الكيميائية، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من متطلبات الكلية 

•  ما ل يقل عن 57 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•  ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة يف املواد الختيارية احلرة

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب 3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. 

يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 
املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 

جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 
12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الكلية )27 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 217 الريا�سيات للمهند�سني
•  GENG 106 برجمة احلا�سب 

•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق
•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

•  GENG 300 الأ�ساليب العددية
•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي

•  GENG 231 علوم املواد

متطلبات التخصص الرئيسي ) 57 ساعة معتمدة (

•  CHEM 102 الكيمياء العامة 2
•  CHEM 104 الكيمياء التجريبية العامة 2
•  CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية

•  CHEM 241 الكيمياء الفيزيائية 1
•  CHEM 242 الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1

•  CHEM 341 الكيمياء الفيزيائية 2
•  CHME 201 مقدمة يف الهند�سة الكيميائية 1
•  CHME 202 مقدمة يف الهند�سة الكيميائية 2

•  CHME 212 الديناميكا احلرارية للهند�سة الكيميائية 2 1
•  CHME 213 ميكانيكا ا املوائع 

•  CHME 311 انتقال احلرارة
•  CHME 312 الديناميكا احلرارية للهند�سة الكيميائية 2 

•  CHME 313 انتقال الكتلة 1
•  CHME 314 هند�سة التفاعالت الكيميائية 

•  CHME 315 انتقال الكتلة 2
•  CHME 324 خمترب الهند�سة الكيميائية 1 
•  CHME 325 خمترب الهند�سة الكيميائية 2

•  CHME 399 التدريب العملي
•  CHME 415 اأ�ساليب احلا�سب يف الهند�سة الكيميائية

•  CHME 421 ت�سميم امل�سانع 1
•  CHME 422 ت�سميم امل�سانع 2

•  CHME 423 �سبط العمليات
•  CHME 426 خمترب الهند�سة الكيميائية 3

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف املقررات 

الختيارية من القائمة التالية:
•  CHME 413 منذجة وحماكاة العمليات

•  CHME 431 عمليات تكرير البرتول
•  CHME 433 تكنولوجيا البرتوكيماويات

•  CHME 435 هند�سة املركبات الكيميائية )البوليمر(
•  CHME 445 حتلية املياه

•  CHME 451 مدخل اإىل هند�سة الغاز الطبيعي
•  CHME 454 معاجلة الغاز الطبيعي

•  CHME 455 مقدمة يف هند�سة الكيمياء احليوية
•  CHME 458 اأمان العمليات ومنع املخاطر

•  CHME 462 مكافحة التلوث
•  CHME 464 معاجلة املياه العادمة

•  CHME 466 مو�سوعات خا�سة يف الهند�سة الكيميائية 1
•  CHME 467 مو�سوعات خا�سة يف الهند�سة الكيميائية 2

•  CHME 470 اأ�سا�سيات هند�سة البرتول
•    CHME 474ت�سميم املعدات ال�سناعية

•  CHME 477 تكامل العمليات
•  CHME 486 هند�سة التاآكل

•  CHME 488 الأبحاث اجلامعية

املواد االختيارية احلرة ) 2 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة من املقررات احلرة 

.MATH P100 املطروحة خارج الكلية ما عدا مقرر



216217

السنة الرابعة )28 ساعة معتمدة( 

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 CHME 4211 3ت�سميم امل�سانع

 CHME 4233�سبط العمليات

CHME 4151اأ�ساليب احلا�سب يف الهند�سة الكيميائية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

2اختياري حر

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 CHME 4222 3ت�سميم امل�سانع

CHME 4263 1خمترب الهند�سة الكيميائية

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

3متطلب عام اختياري*

13مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )35 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

 MATH 217 3الريا�سيات للمهند�سني

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

 CHME 3113انتقال احلرارة

 CHME 312 3الديناميكا احلرارية للهند�سة الكيميائية

CHME 3131 3انتقال الكتلة

CHME 3241 1خمترب الهند�سة الكيميائية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 GENG 2313علوم املواد

 GENG 3603القت�ساد الهند�سي

CHME 3143هند�سة التفاعالت الكيميائية

 CHME 3152 3انتقال الكتلة

 CHME 3252 1خمترب الهند�سة الكيميائية

DAWA1113الثقافة الإ�سالمية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3التدريب العمليCHME 399 �سيف

3مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية و 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

ARAB 1001 3لغة عربية

 MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

 CHEM 1011 3الكيمياء العامة

 CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

GENG 1063برجمة احلا�سب

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

 ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

 MATH 102 2 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

 PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

 PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

 CHEM 1022 3الكيمياء العامة

 CHEM 1042 1الكيمياء التجريبية العامة

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية

السنة الثانية )35 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

عنوان املقرر رمز  املقرر
الساعات 
املعتمدة

خريف

 MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

 CHEM 2093أساسيات الكيمياء الع�سوية

CHEM 2411 3الكيمياء الفيزيائية

 CHEM 2421 1الكيمياء الفيزيائية التجريبية

CHME 2011 3مقدمة يف الهند�سة الكيميائية 

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CHEM 3412 3الكيمياء الفيزيائية

GENG 3003الأ�ساليب العددية

CHME 2022 3مقدمة يف الهند�سة الكيميائية

CHME 2121 2 3 الديناميكا احلرارية للهند�سة الكيميائية

CHME 2133ميكانيكا املوائع

3متطلب عام اختياري*

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

بالقدرة الكاملة على العمل بكفاءة يف قطاعات خمتلفة وجمالت متعددة 
مثل الت�سالت والنفط والغاز والت�سنيع. وي�سارك طالب هند�سة احلا�سب يف 

جمموعة وا�سعة من اأن�سطة البحث والتعلم مع الرتكيز على هند�سة وتنظيم 
احلا�سب واملعاجلات ال�سغرية واحلو�سبة املدجمة وت�سميم ال�سبكات والأجهزة 

وت�سميم واجهات الربامج والت�سالت الال�سلكية. ويتم تتويج هذه التجربة 
التعليمية من خالل م�رشوع التخرج حيث يتم ت�سكيل فرق لت�سميم وهند�سة 
نظم جديدة لالأجهزة والربجميات با�ستخدام اأحدث التقنيات من الروبوتات 

والنظم املوزعة وت�سميم الدوائر وت�سميم ال�سبكات والنظم املدجمة ملعاجلة 
امل�سكالت يف اأر�س الواقع.

برنامج هند�سة الكمبيوتر الذي يقدمه الق�سم معتمد من هيئة اعتماد برامج 
الهند�سة والتكنولوجيا ABET )http://www.abet.org( يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وبرنامج علوم الكمبيوتر معتمد من هيئة اعتماد الربامج 

.)ABET )http://www.abet.org احلا�سوبية
 

بكالوريوس العلوم في هندسة احلاسب

أهداف البرنامج التعليمية
هدف التخ�س�س الرئي�سي هو اأن يتخرج طالب يكونون قادرين على حتقيق 

غالبية ما يلي:
1.  اإن�ساء م�سار مهني ناجح يف جمال احلا�سب اأو الهند�سة يف جمال ال�سناعة 

اأو الوظائف احلكومية مبا من �ساأنه دفع عجلة التنمية القت�سادية يف البالد 
واملنطقة، وخارجها.

2.  خدمة ال�سناعة واحلكومة من خالل امل�ساهمة مهنيًا يف امل�ساعدة يف حل 
امل�ساكل املتعددة التخ�س�سات والتح�سني.

3.  امل�ساهمة بفعالية يف جمال احلو�سبة اأو الهند�سة من خالل تعزيز التفاعل 
الفّعال واملمار�سات الأخالقية، ومهارات الت�سال، وذلك اأثناء موا�سلة التعليم 

من خالل التعلم مدى احلياة.
4.  متابعة الدرا�سات املتقدمة اإذا رغبوا يف ذلك.

مخرجات التعلم
1.  القدرة على تطبيق املعرفة يف الريا�سيات والعلوم والهند�سة.

2.  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل وتف�سري البيانات
3.  القدرة على ت�سميم نظام، اأو مكون، اأو عملية لتحقيق الحتياجات 

املطلوبة �سمن قيود واقعية، مثل القيود القت�سادية والبيئية والجتماعية 
وال�سيا�سية والأخالقية، وال�سحة، وال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.

4.  القدرة على العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.
5.  القدرة على حتديد و�سياغة وحل م�ساكل الهند�سة 

6.  فهم امل�سوؤولية املهنية والأخالقية.
7.  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال.

8.  التعليم الوا�سع وال�رشوري لفهم تاأثري حلول هند�سية يف �سياق عاملي 
اقت�سادي وبيئي واجتماعي.

9.  العرتاف باحلاجة والقدرة على النخراط يف التعلم مدى احلياة.
10.  معرفة الق�سايا املعا�رشة.

11.  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 
ال�رشورية ملمار�سة الهند�سة 

الفرص
يقوم مهند�سو احلا�سب بالبحث والتخطيط وت�سميم وتطوير وتعديل وتقييم 

ودمج اأنظمة احلا�سب والت�سالت. والأمثلة على اأرباب العمل املحتملني هي 

قسم علوم وهندسة احلاسب

كلية الهند�سة - ممر E، غرفة E103 )ق�سم البنني(
الهاتف: /4403-4240/4244 )974+( 

cs@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/engineering/computer : املوقع

رئيس القسم 
�سمية املعا�سيد

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
جهاد اجلعم، علي اجلوة، قتيبة ملوحي، عبدالعزيز بورا�س

أستاذ مشارك
�سمية املعا�سيد، حممد �سالح، حممد �سماكة، اأ�سامة �ستا، اأوي�س قداوي، عمرو 

حممد ، خالد �سعبان، طارق الفويل، خالد خان.

أستاذ مساعد:
حممد املري، عادل �رشيف، عبد الكرمي الرا�سي، اأ�سامة احللبي، لوؤي ا�سماعيل، 

تامر ال�سيد، امين حممود حممد حممود اربد، م�ساعل �سعد فهد املبارك ال�سباح، 
نوره فطي�س، عبداهلل خالد العلي، نور املعا�سيد، عبدالعزيز خالد العلي

نبذة عن قسم علوم وهندسة احلاسب

يركز برنامج علوم احلا�سب على اأ�ساليب معاجلة املعلومات ونظرية احلو�سبة 
ولغات الربجمة وت�سميم وتطوير برامج احلا�سب ملجموعات متنوعة من 

اأنظمة الكمبيوتر، وتنظيم البيانات يف قواعد البيانات باأنواع واأحجام 
خمتلفة، بالإ�سافة اإىل تطوير تطبيقات الإنرتنت والأجهزة الذكية. ويتمتع 

خريجو الربنامج مبهارات متنوعة متكنهم من العمل بكفاءة يف جمالت 
خمتلفة واإيجاد حلول مبتكرة للم�سكالت ال�سعبة والتي توؤثر على جمتمعنا 

وحياتنا اليومية. حيث ميكنهم فهم وت�سميم وتطبيق وا�ستخدام واإدارة نظم 
احلا�سب بكفاءة. ويطور هذا الربنامج قدرة الطلبة على متابعة اهتمامات 

متعددة يف جمالت خمتلفة من علوم احلا�سب واملجالت الأخرى ذات ال�سلة. 
وقد بداأ برنامج علوم احلا�سب يف جامعة قطر لأول مرة عام 1989، كاأول 

برنامج اأكادميي مينح درجة البكالوريو�س يف جمال احلا�سب يف دولة قطر. 
وي�سارك طلبة الربنامج يف جمموعة كبرية من اأن�سطة البحث والتعلم التي 

تغطي جميع جمالت علوم احلا�سب. وي�سمل ذلك العمل يف جمالت مثل 
هند�سة الربجميات، وت�سميم وتطوير قواعد البيانات، ال�سبكات واحلو�سبة 
النقالة ونظم الإنرتنت وغريها الكثري. وينتهي الربنامج مب�رشوع ت�سميم 

ملدة عام لتطوير وت�سميم نظام جديد للم�ساعدة يف حل امل�سكالت احلقيقة 
با�ستخدام التكنولوجيا النا�سئة.

يركز تخ�س�س هند�سة احلا�سب على ت�سميم وتطوير نظم واأجهزة احلا�سب. 
ويجمع هند�سة احلا�سب بني مهارات الهند�سة الكهربائية، وعلوم احلا�سب، 

والريا�سيات، ويطبقها يف جمالت مثل ال�سبكات واإي�سال البيانات، 
والأجهزة، واأمتتة النظم الذكية. وقد بداأ برنامج هند�سة احلا�سب يف جامعة 

قطر لأول مرة يف عام 2002. وخريجو هذا الربنامج مطلوبون من قبل قطاع 
ال�سناعة واجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات الأكادميية يف قطر. ويتمتع الطلبة 
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ال�رشكات امل�سنعة لأجهزة احلا�سب والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، ومقدمي 
خدمات الت�سالت، و�رشكات ال�ست�سارات وتكنولوجيا املعلومات، والهيئات 

احلكومية، واملوؤ�س�سات التعليمية والبحثية، واإدارات تكنولوجيا املعلومات 
يف جميع اأنحاء القطاعني اخلا�س والعام. وبع�س املنا�سب املهنية لهند�سة 
احلا�سب هي مهند�س كمبيوتر، اأو مهند�س الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية، اأو 

م�سمم الدوائر الكهربائية، اأو مهند�س الأجهزة، اأو مهند�س ال�سبكات، اأو مهند�س 
النظم، اأو مهند�س البحوث، اأو مهند�س الت�سالت الال�سلكية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.   الطلبة الذين مل يح�سلوا على 

متو�سط القبول املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها يجوز قبولهم 
عندما ت�سمح قدرة الربنامج بقبول كمية اأكرث من الطلبة، ب�رشط اأن يحققوا 
درجة عن 61 يف التوفل على الإنرتنت )iBT( اأو اأعلى، ف�سال عن حتقيق 

550 اأو اأعلى يف جزء الريا�سيات من اختبار SAT I الدويل وي�سجلوا ما 
معدله %75 اأو اأعلى يف مقررات الريا�سيات والعلوم.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز جميع متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي اأو 

حتقيق متطلبات الكفاءة يف اجلامعة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في هندسة احلاسب

 يجب على الطلبة اجتياز 128 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
هند�سة احلا�سب، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات الكلية 

•  ما ل يقل عن 59 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 12 �ساعات معتمدة متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(

مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. 
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 
12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الكلية )24 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 217 الريا�سيات للمهند�سني
•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق

•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني 
•  GENG 300 الأ�ساليب العددية

•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي
•   ELEC 201 الدوائر الكهربائية

متطلبات التخصص الرئيسي ) 59 ساعة معتمدة (
•  ELEC 231 اأ�سا�سيات الإلكرتونيات

•  ELEC 351 الإ�سارات والنظم
•  CMPS 151 مفاهيم الربجمة

•  CMPS 205 الهياكل املنف�سلة للحو�سبة
•  CMPS 251 الربجمة املتقدمة

•  CMPE 261 ت�سميم املنطق الرقمي
•  CMPE 263 هند�سة احلا�سب وتنظيمه 1 

•  CMPS 303 هياكل البيانات
•   CMPE 355 �سبكات ات�سال البيانات واحلا�سب 1

•  CMPE 363 هند�سة احلا�سب وتنظيمه 2 
•  CMPE 364 ت�سميم املعاجلات الدقيقة

•  CMPE 370 تطبيقات عملية لهند�سة احلا�سب 
•  CMPS 405 اأنظمة الت�سغيل

•  CMPE 457 �سبكات ات�سال البيانات واحلا�سب 2
•  CMPE 462 واجهة احلا�سب 

•  CMPE 476 معاجلة الإ�سارات الرقمية
•  CMPE 498 م�رشوع الت�سميم الأول
•  CMPE 499 م�رشوع الت�سميم الثاين

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعات معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعات معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية وذلك باأخذ 3 �ساعات معتمدة من املجموعة 

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

CMPS 1513مفاهيم الربجمة

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

CMPS 2514الربجمة املتقدمة

CMPS 2053الهياكل املنف�سلة للحو�سبة

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPE 2614ت�سميم املنطق الرقمي

CMPE 2621خمترب ت�سميم املنطق الرقمي

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

ARAB 1001 3لغة عربية

ELEC 2013 الدوائر الكهربائية

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ELEC 3513الإ�سارات والنظم

ELEC 2313اأ�سا�سيات الإلكرتونيات

CMPS 303 4هياكل البيانات

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

CMPE 2631 3هند�سة احلا�سب وتنظيمه

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة احلاسب

الختيارية امل�سرتكة، واأخذ بقية ال�ساعات املعتمدة املطلوبة من املجموعة 
الفرعية الختيارية لهند�سة احلا�سب 

اجملموعة الفرعية االختيارية املشتركة ) 0- 3 ساعات معتمدة (
ميكن للطالب اأخذ اأكرث من 3 �ساعات معتمدة من القائمة التالية من املقررات:

•  CMPS 312  تطوير تطبيقات الهاتف
•  CMPS 385 اأمن احلا�سب

•  CMPE 488 ال�سبكات والتطبيقات الال�سلكية
•  CMPE 480 روؤية احلا�سب

اجملموعة الفرعية االختيارية لهندسة احلاسب )9- 12 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 اإىل 12 �ساعات معتمدة من املقررات 

التالية:
•  CMPE 399 التدريب العملي

•  CMPE 470 تنظيم احلا�سب احلديث
•  CMPE 471 مو�سوعات خمتارة يف هند�سة احلا�سب

•  CMPE 474 ال�سبكات الع�سبية ال�سطناعية 
•  CMPE 481 النمذجة واملحاكاة لالأنظمة الرقمية

•   CMPE 482 ال�سبكات املتعددة الو�سائط
•  CMPE 483 مقدمة يف الروبوتات

•  CMPE 485 اأ�سا�سيات معاجلة ال�سور الرقمية
•  CMPE 487 الت�سميم امل�سرتك لربجميات الأجهزة
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بكالوريوس العلوم في علوم احلاسب

أهداف البرنامج التعليمية
الإجنازات املتوقعة من خريجي برنامج العلوم يف علوم احلا�سب يف جامعة 

قطر :
•  تاأ�سي�س م�سارات مهنية للحو�سبة الناجحة يف جمال الأعمال التجارية، 

وال�سناعة، و/اأو احلكومة مبا من �ساأنه اأن ي�سهم يف التنمية القت�سادية للبلد، 
واملنطقة، وخارجها.

•  تطبيق الت�ساميم التحليلية ومهارات التنفيذ ل�سياغة واإيجاد حلول 
احلو�سبة املبتكرة، والأعمال التجارية، وامل�ساكل متعددة التخ�س�سات.

•  امل�ساهمة ب�سكل فعال يف املجتمع ويف مهنة احلو�سبة من خالل تعزيز 
التفاعل الفعال واملمار�سات الأخالقية، ومهارات الت�سال، يف الوقت الذي 

يوا�سلون التعليم بهدف التعلم مدى احلياة.
•  يتم اإعداد اخلريجني املوؤهلني ملتابعة الدرا�سات العليا اإذا رغبوا يف ذلك.

مخرجات التعلم
بحلول موعد التخرج، والطلبة �سوف يكون ميتلك الطالب:

1.  القدرة على تطبيق املعرفة اخلا�سة باحلو�سبة والريا�سيات املنا�سبة لكل 
نهج ونظام

2.  القدرة على حتليل م�سكلة، وحتديد وتعريف متطلبات احلو�سبة املالئمة 
حللها

3.  القدرة على ت�سميم وتنفيذ، وتقييم النظام والعملية، واملكون، اأو الربنامج 
القائم على احلا�سب، لتحقيق الحتياجات املطلوبة

4.  القدرة على العمل بفعالية داخل فرق لتحقيق هدف م�سرتك
5.  فهم الق�سايا وامل�سوؤوليات املهنية والأخالقية والقانونية والأمنية 

والجتماعية
6.  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال مع العديد من اجلماهري

7.  القدرة على حتليل تاأثري احلو�سبة املحلي والعاملي على الأفراد واملنظمات 
واملجتمع

8.  العرتاف باحلاجة والقدرة على النخراط يف التطوير املهني امل�ستمر
9.  القدرة على ا�ستخدام التقنيات احلالية واملهارات والأدوات الالزمة 

ملمار�سات احلو�سبة
10.  القدرة على تطبيق الأ�س�س الريا�سية واملبادئ احل�سابية، ونظرية علم 

احلا�سب يف منذجة وت�سميم النظم احلا�سوبية بطريقة تو�سح فهم املفا�سالت 
يف خيارات الت�سميم 

11.  القدرة على تطبيق مبادئ الت�سميم والتطوير يف بناء اأنظمة الربجميات 
املتفاوتة التعقيد 

الفرص
علوم احلا�سب هي حقل متعدد جًدا، وبالتايل، يعطي هذا الربنامج للخريجيني 

جمموعة وا�سعة من الفر�س الوظيفية املتميزة. وهناك اإقبال كبري على 
خريجي علوم احلا�سب من جميع اأنواع ال�سناعات تقريًبا، مبا يف ذلك النفط 

والغاز، والت�سالت، والإعالم، والأمن، والطب، وغريها يف قطر واملنطقة، 
وخارجها. ومن الأمثلة على املنا�سب املهمة يف علوم احلا�سب: مهند�س 

الربجميات، م�سوؤول النظام، مطور التطبيقات، مربمج النظم، حملل النظم، 
اأخ�سائي اأمن تكنولوجيا املعلومات، مدير ال�سبكة، م�سوؤول قاعدة البيانات، 

ا�ست�ساري تكنولوجيا املعلومات، اأخ�سائي الو�سائط املتعددة ومدير نظام 
النرتنت.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة

السنة الثالثة )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPE 3551 4�سبكات ات�سال البيانات واحلا�سب

CMPE 3632 3هند�سة احلا�سب وتنظيمه

CMPS 4054اأنظمة الت�سغيل

MATH 217 3الريا�سيات للمهند�سني

CMPE 3701تطبيقات عملية لهند�سة احلا�سب

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CMPE 4572 3�سبكات ات�سال البيانات واحلا�سب

CMPE 364 4ت�سميم املعاجلات الدقيقة

GENG 3603القت�ساد الهند�سي

CMPE 4764معاجلة الإ�سارات الرقمية

GENG 3003الأ�ساليب العددية

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPE 4983م�رشوع الت�سميم الأول

CMPE 4623واجهة احلا�سب

3 مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

3متطلب عام اختياري *

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CMPE 4993م�رشوع الت�سميم الثاين

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

3متطلب عام اختياري *

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية و 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب.

يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 
املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 

ال�سهادة الثانوية و اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.   الطلبة الذين مل يح�سلوا 
على متو�سط القبول املطلوب يف �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها يجوز 

قبولهم عندما ت�سمح قدرة الربنامج بقبول كمية اأكرث من الطلبة، ب�رشط اأن 
يحققوا درجة عن 61 فيالتوفل على الإنرتنت )iBT( اأو اأعلى، ف�سال عن 

حتقيق 550 اأو اأعلى يف جزء الريا�سيات من اختبار SAT I الدويل وي�سجلوا 
ما معدله %75 اأو اأعلى يف مقررات الريا�سيات والعلوم.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب على املتقدمني اجتياز جميع متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي اأو 

حتقيق متطلبات الكفاءة يف اجلامعة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية 

التخصص الرئيسي في علوم احلاسب

 يجب على الطلبة اجتياز 120 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
علوم احلا�سب، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 21 �ساعة معتمدة من متطلبات الكلية 

•  ما ل يقل عن 49 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
•  ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•  ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة من املقررات الإجبارية الإ�سافية 

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ARAB 200 لغة عربية 2

•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )6 ساعات معتمدة(
•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف املجموعة 

الفرعية لتاريخ قطر واخلليج 
•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من مقررات الربنامج التاأ�سي�سي اخلا�سة 

مبجموعة الإن�سانيات والآداب، عدا املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج. 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/

الريا�سيات

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 6 ساعات معتمدة (

•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2

متطلبات الكلية )21 ساعة معتمدة (
•  MATH 231 اجلرب اخلطي

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني
•  GENG 300 الأ�ساليب العددية 

متطلبات التخصص الرئيسي ) 49 ساعة معتمدة(
•  CMPS 151 مفاهيم الربجمة

•  CMPS 200 اأخالقيات احلا�سب
•  CMPS 205 الهياكل املنف�سلة للحو�سبة

•  CMPS 251 الربجمة املتقدمة
•  CMPE 263 هند�سة احلا�سب وتنظيمه 1

•  CMPS 303 هياكل البيانات
•   CMPS 310 هند�سة الربجميات

•  CMPS 323 ت�سميم وحتليل اخلوارزميات
•  CMPS 350 اأ�سا�سيات تطوير تطبيقات الويب

•  CMPS 351 اأ�سا�سيات نظم قواعد البيانات
•   CMPE 355ترا�سل البياتات و�سبكات احلا�سوب 1

•  CMPS 385 اأمن احلو�سبة
•  CMPS 405 اأنظمة الت�سغيل

•  CMPS 493 م�رشوع التخرج 1
•  CMPS 499 م�رشوع التخرج الثاين

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مقررات 

التخ�س�س الرئي�سي الختيارية بالقائمة التالية: 
•  CMPS 312 تطوير تطبيقات الهاتف

•  CMPS 356 تطوير برجميات لتطبيقات الأعمال
•  CMPS 360 اأ�سا�سيات علوم البيانات

•  CMPS 373 جرافيك احلا�سب
•  CMPS 393 النمذجة واملحاكاة 

•  CMPS 399 التدريب العملي 
•  CMPS 403 الذكاء ال�سطناعي

•  CMPS 433 اأنظمة الو�سائط املتعددة 
•  CMPS 434 ت�سميم وتطوير اللعاب

•  CMPS 445 بناء املرتجمات
•  CMPS 451 نظم اإدارة قواعد البيانات 
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السنة الثانية )31 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPS 2001اأخالقيات احلا�سوب

CMPS 3034هياكل البيانات

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

MATH 2313اجلرب اخلطي

ARAB 1001 3لغة عربية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CMPS 3233ت�سميم و حتليل اخلوارزميات

CMPS 3514اأ�سا�سيات نظم قواعد البيانات

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

CMPE 2631 3هند�سة احلا�سب وتنظيمه

ARAB 2002 3لغة عربية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في علوم احلاسب

السنة األولى )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

CMPS 1513مفاهيم الربجمة

3متطلب عام اختياري *

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

CMPS 2514الربجمة املتقدمة

CMPS 2053الهياكل املنف�سلة للحو�سبة

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

•  CMPS 453 ا�ستخراج البيانات
•  CMPS 465 الأنظمة املوازية واملوزعة

•  CMPS 466 ا�سرتجاع املعلومات 
•  CMPE 480 روؤية احلا�سب

•  CMPE 488 ال�سبكة والتطبيقات الال�سلكية
•  CMPS 497 مو�سوعات خا�سة يف احلو�سبة

متطلبات التخصص الرئيسي الداعمة ) 5 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 5 �ساعات معتمدة يف املقررات 

الإ�سافية املطلوبة، مبا يف ذلك:
•  MAGT 101 مبادئ الإدارة

•  CMPS 307 مدخل اإىل اإدارة امل�ساريع وريادة الأعمال

السنة الثالثة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPE 3551 4�سبكات ات�سال البيانات واحلا�سب

GENG 3003الأ�ساليب العددية

CMPS 4054اأنظمة الت�سغيل

CMPS 350 3اأ�سا�سيات تطوير تطبيقات الويب

3متطلب عام اختياري *

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CMPS 385 3اأمن احلو�سبة

CMPS 4114هند�سة الربجميات

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

3متطلب عام اختياري *

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )23 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

CMPS 4931 3م�رشوع التخرج

CMPS 3072مقدمة يف اإدارة امل�ساريع وريادة الأعمال

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

11مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

CMPS 4993م�رشوع التخرج الثاين

MAGT 1013مبادئ الإدارة

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

3متطلب عام اختياري *

12مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

قسم الهندسة الكهربائية

كلية الهند�سة - ممر F، غرفة F126 )ق�سم البنني(
الهاتف: /4403-4200/4204 )974+(
electrical@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

http://www.qu.edu.qa/engineering/electrical/ : املوقع

رئيس القسم 
 نا�رش العمادي

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
حمي الدين بنعمار، الأزهر بن اإبراهيم، عادل الق�سطلي، م�سطفى �سريكان 

كريانياز، ر�سا هميال

أستاذ مشارك
را�سد العماري، فريد التواتي، احمد م�سعود، عاطف اإقبال، مازن ح�سنة، نزار 

باراه، نا�رش العمادي، تامر خطاب، في�سل بن �سي علي، نادر م�سكني.
 

أستاذ مساعد
حممد الهتمي، حممد النعيمي، ح�سن مهرجريدي

نبذة عن قسم الهندسة الكهربائية

بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية هو برنامج مدته اأربع �سنوات متاح 
للطالب من البنني والبنات على حد �سواء. ويحقق الربنامج توازنًا بني النظرية 

واملعرفة العملية ومهارات ا�ستخدام الأجهزة والربجميات من خالل هيكله 
الرا�سخ. كما يعزز الربنامج الوعي بالق�سايا الجتماعية والثقافية والأخالقية 

مع الفهم اجليد لدور الهند�سة يف املجتمع. بالإ�سافة اإىل مقررات الهند�سة 
الكهربائية التي تعترب متطلبات اأ�سا�سية، ي�سمح الربنامج للطالب بالختيار 

من بني عدد كبري من مقررات التخ�س�س الرئي�سي الختيارية والتي تغطي 
جمالت الهند�سة الكهربائية التالية: معاجلة الإ�سارات والت�سالت، الهند�سة 

الطبية احليوية، نظم الطاقة والآلت، والإلكرتونيات ال�سناعية والتحكم. ويتم 
تعزيز التعلم يف جميع املجالت باإ�رشاك الطلبة بالتعلم القائم على امل�ساريع. 
ويعتمد الربنامج يف جناحه على اجلودة واللتزام العاليني للكادر الأكادميي 

ذي امل�ستوى العاملي الذي يتمتع به الربنامج، كما يعتمد اأي�سا على توفري 
اأحدث التقنيات يف التعليم النظري والعملي، بالإ�سافة اإىل العالقات القوية 
مع ال�رشكات والهيئات واجلهات املعنية. برنامج الهند�سة الكهربائية الذي 

 )ABET( يقدمه الق�سم معتمد من هيئة اعتماد برامج الهند�سة والتكنولوجيا
.)http://www.abet.org( يف الوليات املتحدة الأمريكية

 
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

أهداف البرنامج التعليمية 
�سوف يتمكن خريجو برنامج الهند�سة الكهربائية من التايل:

•  ا�ستخدام املهارات الفنية والتوا�سل والعمل اجلماعي يف بيئات العمل 
احلديثة، بالإ�سافة اإىل ال�سعي ملتابعة الدرا�سات العليا.

•  العمل مبهنية والتحلي بالأخالق.
•  احلفاظ على الرغبة يف البتكار والنخراط يف التعلم مدى احلياة جتاوبًا 

مع التكنولوجيات النا�سئة، والتطورات الجتماعية، والق�سايا املعا�رشة.

التخصص الفرعي فى علوم احلاسب  )24 ساعة معتمدة(

 يجب على الطلبة اجتياز 24 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال التخ�س�س 
الفرعي فى علوم احلا�سب، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن21  �ساعة معتمدة يف مواد التخ�س�س الفرعي الإجبارية
•  ما ل يقل عن  3 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الفرعي الختيارية 

متطلبات التخصص الفرعي االجبارية )21 ساعة معتمدة(
•  CMPS 151 مفاهيم الربجمة

•  CMPS 205 الهياكل املنف�سلة للحو�سبة
•  CMPS 251 الربجمة الكائنية
•  CMPS 303 هياكل البيانات

•  CMPS 350 اأ�سا�سيات تطوير تطبيقات الويب
•  CMPS 351 اأ�سا�سيات نظم قواعد البيانات

متطلبات التخصص الفرعي االختيارية )3 ساعة معتمدة(
•  CMPS 323 ت�سميم وحتليل اخلوارزميات

•  CMPS 356 تطوير برجميات لتطبيقات الأعمال
•  CMPS 373 جرافيك احلا�سب

•  CMPS 393 النمذجة واملحاكاة 
•  CMPS 405 اأنظمة الت�سغيل

•  CMPS 310 هند�سة الربجميات
•  CMPS 433 اأنظمة الو�سائط املتعددة 

•  CMPS 445 بناء املرتجمات
•  CMPS 451 نظم اإدارة قواعد البيانات 

•  CMPS 454 ال�سبكة والتطبيقات الال�سلكية
•  CMPE 355 ترا�سل البياتات و�سبكات احلا�سوب 1

•  CMPS 465 الأنظمة املوازية 
•  CMPS 466 ا�سرتجاع املعلومات 

•  CMPS 385  اأمن احلو�سبة
•  CMPS 497 مو�سوعات خا�سة يف احلو�سبة
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مخرجات التعلم
•  القدرة على تطبيق املعرفة يف الريا�سيات والعلوم والهند�سة.

•  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل وتف�سري البيانات.
•  القدرة على ت�سميم نظام اأو مكون اأو عملية لتحقيق الحتياجات املطلوبة 
�سمن قيود واقعية، مثل القيود القت�سادية والبيئية واملجتمعية وال�سيا�سية، 

والأخالقية، وال�سحية ومتطلبات ال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.
•  القدرة على العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.

•  القدرة على حتديد و�سياغة وحل امل�ساكل الهند�سية.
•  فهم امل�سوؤولية املهنية والأخالقية.

•  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال.
•  حت�سيل التعليم الوا�سع وال�رشوري لفهم تاأثري احللول الهند�سية يف 

ال�سياقات العاملية والقت�سادية والبيئية والجتماعية.
•  ال�سعور باحلاجة اإىل والقدرة على النخراط يف التعلم مدى احلياة.

•  معرفة املوا�سيع املعا�رشة.
•  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 

ال�رشورية ملمار�سة مهنة الهند�سة.

الفرص
يلعب مهند�سو الكهرباء دوراً حيويًا يف اأي جمتمع حديث. ويف دولة قطر، 

فاإن احلاجة اإىل توافر خريجي الهند�سة الكهربائية ذوي املهارات العالية قد 
تزايدت نتيجة للنمو القت�سادي الهائل والتنمية الجتماعية التي ت�سهدها 

البالد من خالل روؤيتها الوطنية لعام 2030. وهوؤلء اخلريجون �سوف 
ي�ساهمون يف ت�سميم وتنفيذ مراحل هذه الروؤية وما بعدها، مما ي�ستوجب 

تاأهيلهم عن طريق موؤ�س�سات التعليم العايل. ويح�سل خريجي الهند�سة 
الكهربائية على وظائف متنوعة لدى ال�رشكاء املرموقني للجامعة مثل قطر 

للبرتول، وكيوتل، ورا�س غاز، و�رشكة �سل، وكهرماء، و�رشكة الكهرباء واملاء 
القطرية، و�رشكة �سيمنز وجرنال الكرتيك، وقناة اجلزيرة، وموؤ�س�سة قطر 

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع. كما يختار بع�س اخلريجني متابعة درا�سات 
الدكتوراه يف اجلامعات الرائدة يف الوليات املتحدة الأمريكية وفنلندا 

واململكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، وغريها من الدول. ويحافظ 
جميع خريجو الربنامج على عالقة وثيقة مع ق�سم الهند�سة الكهربائية 

بجامعة قطر بعد تخرجهم.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الهندسة الكهربائية
 يجب على الطالب اجتياز 131 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

الهند�سة الكهربائية، مبا يف ذلك ما يلي:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 27 �ساعة معتمدة من متطلبات الكلية 

•  ما ل يقل عن 59 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
•  ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة من مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف املجموعة 

الفرعية لتاريخ قطر واخلليج، والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات 
والآداب. 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

مقررات متطلبات الكلية )27 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 231 اجلرب اخلطي
•  GENG 106 برجمة احلا�سب 

•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق 
•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

•  GENG 300 الأ�ساليب العددية
•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي

•  ELEC 201 الدوائر الكهربائية

متطلبات التخصص الرئيسي )57 ساعة معتمدة (
•  MATH 285 الريا�سيات للهند�سة الكهربائية

•  ELEC 202 الدوائر الكهربائية 2
•  ELEC 203 خمترب الدوائر الكهربائية 2

•  ELEC 231 اأ�سا�سيات الإلكرتونيات
•  ELEC 261 ت�سميم الأنظمة الرقمية

•  ELEC 262 خمترب ت�سميم الأنظمة الرقمية
•  ELEC 311 الكهرومغناطي�سية
•  ELEC 312 الآلت الكهربائية 

•  ELEC 313 خمترب الآلت الكهربائية 
•  ELEC 321 حتليل اأنظمة الطاقة 

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

ARAB 100 1 3لغة عربية

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

 CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1الكيمياء التجريبية العامة

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 2313اجلرب اخلطي

GENG 1063برجمة احلا�سب

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

ELEC 2013الدوائر الكهربائية

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

MATH 2853الريا�سيات للهند�سة الكهربائية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ELEC 2613ت�سميم الأنظمة الرقمية

ELEC 2621خمترب ت�سميم الأنظمة الرقمية

GENG 3003الأ�ساليب العددية

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

ELEC 2022 3الدوائر الكهربائية

ELEC 2032 1خمترب الدوائر الكهربائية

ELEC 2313اأ�سا�سيات الإلكرتونيات

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

•   ELEC 325اإلكرتونيات القوى
•  ELEC 341 هند�سة الت�سالت

•  ELEC 342 خمترب هند�سة الت�سالت
•  ELEC 351 الإ�سارات والنظم

•  ELEC 352 اأنظمة التحكم 
•   ELEC 353حتليل الإ�سا رات و تر�سيحها

•  ELEC 366 الأنظمة املدجمة
•  ELEC 367 خمترب الأنظمة املدجمة 

•  ELEC 371 اأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة القيا�س
•  ELEC 399 التدريب العملي

•   ELEC 428الت�سميم يف الهند�سة الكهربائية
•  ELEC 498 ت�سميم م�رشوع التخرج الأول 
•  ELEC 499 ت�سميم م�رشوع التخرج الثاين

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 12 ساعة معتمدة (
يجب على الطالب اجتياز ما ل يقل عن 12 �ساعة معتمدة يف مواد التخ�س�س 
الرئي�سي الختيارية املدرجة اأدناه. بناء على موافقة مكتوبة من الق�سم، ميكن 

انتقاء م�سار درا�سي اختياري واحد للتخ�س�س الرئي�سي من املقررات الهند�سية 
م�ستوى 300 و 400 التي تقدمها التخ�س�سات الرئي�سية الأخرى يف كلية 

الهند�سة �رشط حتقيق العدد املطلوب من ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة.
•   ELEC 417مو�سوعات خمتارة من الآلت الكهربائية

•  ELEC 422 حتليل نظام الطاقة املتقدم 
•  ELEC 423 اأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية 

•  ELEC 424 ت�سغيل اأنظمة الطاقة
•  ELEC 425 مو�سوعات خمتارة يف اأنظمة الطاقة
•  ELEC 438 مو�سوعات خمتارة يف الإلكرتونيات

•  ELEC 446 مو�سوعات خمتارة يف هند�سة الت�سالت
•   ELEC 448الت�سالت الال�سلكية الرقمية

•  ELEC 453 اأنظمة التحكم املتطورة
•   ELEC 455موا�سيع خمتارة يف معاجلة الإ�سارة

•  ELEC 469 �سبكات احلا�سب
•  ELEC 471 مو�سوعات خمتارة يف هند�سة احلا�سب

•  ELEC 472 ال�سبكات الال�سلكية وتطبيقاتها
•  ELEC 473 الأجهزة احليوية الطبية

•  ELEC 475 ال�سبكة الذكية
•  ELEC 480 مو�سوعات خمتارة يف الكرتونيات القوي

•  ELEC 484 التحكم ال�سناعي
•  ELEC 485 مدخل اإىل الروبوتات

•  ELEC 489 الكرتونيات الت�سال القائمة على املوجات الراديوية
•  ELEC 490 حمركات كهربائية

•  ELEC 495 درا�سة م�ستقلة



226227

قسم الهندسة امليكانيكية والصناعية

كلية الهند�سة - ممرF، غرفة F121 )ق�سم البنني(
الهاتف: /4403-4300/4304 )974+( 

mecheng@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/engineering/mechanical/ :املوقع

index.php

رئيس القسم
ال�سادق مهدي 

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
عبد املجيد �سامل حمودة، �ساليجرام بوكاريل، ال�سادق مهدي، حممد بن 

ابراهيم الهوار، طارق املكاوي، فار�س تارلو�سان، حممد ال�سامل

أستاذ مشارك
خليفة اآل خليفة، حممد اخلواجة، �سعود عبدالغني، ديني�س �سيث، �سامر فكري، 
�سادوك �سا�سي، جون جون كابيبيهان، بيل�سوجن �سوي، فاراي مو�سهارافاتي، 

اأحمد خلف �سليطي، حممد رو�سن باوروبايل، حممد القر�ساوي، �سامر اأحمد

أستاذ مساعد
عادل العمري، مد انورل ح�سن، مرات كوكيار، جميل رينو، جالل عبداهلل

نبذة عن قسم الهندسة امليكانيكية والصناعية

يلتزم ق�سم الهند�سة امليكانيكية وال�سناعية بالتميز يف التدري�س، والبحث، 
وتقدمي اخلدمات املجتمعية. ويقدم الق�سم تخ�س�سي بكالوريو�س هي: الهند�سة 

ال�سناعية والنظم، والهند�سة امليكانيكية. ويتوفر لدى الق�سم خمتربات 
متخ�س�سة ممتازة، وور�س عمل ومرافق احلو�سبة يف خمتلف التخ�س�سات. 

ويتكون الق�سم من فريق متميز من اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني الداعمني. 
وي�سارك اأع�ساء هيئة التدري�س بفعالية يف كل الأن�سطة العلمية وكذلك يف 

خلق بيئة مواتية واإبداعية منا�سبة لتعلم الطالب واخلربة يف جمال التدري�س. 
ويركز اأع�ساء هيئة التدري�س على التعلم املتمركز حول الطالب. ويف كثري من 
الأحيان، ي�رشك اأع�ساء هيئة التدري�س الطلبة يف برامج البحث، بالإ�سافة اإىل 
اإ�رشاكهم مع قطاع ال�سناعة. ويح�سل الطلبة على الفر�سة لكت�ساب اخلربات 
ب�سورة مبا�رشة للم�ساكل الهند�سية يف العامل احلقيقي، والتي تزودهم، جنبا 
اإىل جنب مع الدرا�سة ال�سفية والعمل يف املختربات، باملهارات التي جتعلهم 

يجتذبون الكثري من اأ�سحاب العمل بعد التخرج. كما يتمتع طالب الق�سم 
بامل�ساركة يف العديد من الن�ساطات الال�سفية مثل م�سابقة ماراثون �سل 

ا يف العديد من املوؤمترات  البيئية، وبرنامج احلياة هند�سة. كما ي�ساركون اأي�سً
والزيارات اإىل اجلامعات الدولية الأخرى.

ويعد كاًل من براجمي الهند�سة ال�سناعية وهند�سة النظم، والهند�سة 
امليكانيكية التي يقدمهما الق�سم معتمدان من هيئة اعتماد برامج الهند�سة 
http://www.( يف الوليات املتحدة الأمريكية )ABET( والتكنولوجيا

.)abet.org

بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

أهداف البرنامج التعليمية
يتوقع من خريجي هذا الربنامج حتقيق بعد 3-5 �سنوات من التخرج:

1.  تاأ�سي�س حياة مهنية ناجحة يف جمالت وا�سعة من الهند�سة و/اأو 

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ELEC 3513الإ�سارات والنظم

ELEC 3123الآلت الكهربائية

ELEC 3131خمترب الآلت الكهربائية

ELEC 3663الأنظمة املدجمة

ELEC 3671خمترب الأنظمة املدجمة

ELEC 3713اأجهزة ال�ست�سعار واأجهزة القيا�س

ELEC 3113الكهرومغناطي�سية

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ELEC 325 3اإلكرتونيات القوى

ELEC 3523اأنظمة التحكم

ELEC 3413هند�سة الت�سالت

ELEC 3421خمترب هند�سة الت�سالت

ELEC 3213حتليل اأنظمة الطاقة

ELEC 353 3حتليل الإ�سارات وتر�سيحها

ELEC 2990ندوة الهند�سة الكهربائية الدرا�سية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3التدريب العمليELEC 399�سيف

3مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

GENG 3603القت�ساد الهند�سي

ELEC 4983ت�سميم م�رشوع التخرج الأول

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

ELEC 428 3الت�سميم يف الهند�سة الكهربائية

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

ELEC 4993ت�سميم م�رشوع التخرج الثاين

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 4

3متطلب عام اختياري *

3متطلب عام اختياري *

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية 
وال�سلوكية و3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب. 

امل�ساريع ال�سناعية
2.  احلفاظ على الكفاءة يف ت�سميم النظم وتطويرها وتنفيذها وحت�سني النظم 

املتكاملة
3.  التطوير لي�سبحوا مهند�سني متقنني يتحملون امل�سوؤولية نحو بناء 

املجتمع.
4.  اإحراز التقدم الفني واملهني من خالل التعلم امل�ستمر والقدرة على متابعة 

الدرا�سات العليا.

مخرجات التعلم
1.  القدرة على تطبيق املعرفة يف الريا�سيات والعلوم والهند�سة.

2.  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل وتف�سري البيانات.
3.  القدرة على ت�سميم نظام اأو مكون اأو عملية لتحقيق الحتياجات املطلوبة 

�سمن قيود واقعية، مثل القت�ساد والبيئة واملجتمع وال�سيا�سة، والأخالق، 
وال�سحة وال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.

4.  القدرة على العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.
5.  القدرة على حتديد و�سياغة وحل امل�ساكل الهند�سية.

6.  فهم امل�سوؤولية املهنية والأخالقية.
7.  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال.

8.  حت�سيل التعليم الوا�سع وال�رشوري لفهم تاأثري احللول الهند�سية يف 
ال�سياقات العاملية والقت�سادية والبيئية والجتماعية.

9.  العرتاف باحلاجة والقدرة على النخراط يف التعلم مدى احلياة.
10.  القدرة على حتديد وو�سف، وتوقع تاأثري الق�سايا املعا�رشة �سواء حمليا 

اأو اإقليميا اأو عامليا 
11.  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 

ال�رشورية ملمار�سة مهنة الهند�سة.

الفرص
املهند�سون ال�سناعيون يجعلون الأنظمة تعمل على نحو اأف�سل واأكرث اأمانًا، 

واأن تكون فعالة من حيث التكلفة واأكرث كفاءة. ونتيجة لتنوع ا�ستخدامات 
الهند�سة ال�سناعية، جندها ت�ستخدم تقريبًا يف جميع القطاعات، مبا يف 

ذلك الت�سنيع، والتوزيع، واحلكومة، والطاقة، والرعاية ال�سحية، واخلدمات، 
والتمويل. ومن ال�سمات املميزة للهند�سة ال�سناعية والنظم هو حتقيق التكامل 

بني النا�س والآلت و�سري العمليات واملواد واملعلومات. وتهدف الهند�سة 
ال�سناعية والنظم لتح�سني اأداء الأنظمة التي ت�ستخدم املوارد املتاحة 

بطريقة اأكرث كفاءة دون التاأثري �سلبًا على البيئة الجتماعية واملادية. 
وعلى عك�س التخ�س�سات الهند�سية الأخرى التي تركز اهتمامها فقط على 

اجلوانب التقنية للنظام، فاإن خريجو الهند�سة ال�سناعية يدرجون العتبارات 
الإن�سانية والقت�سادية يف ت�سميم الأنظمة. ويوفر ذلك جمموعة وا�سعة من 

الفر�س الوظيفية خلريجي الهند�سة ال�سناعية والنظم. وهناك حاجة متزايدة 
للمهند�سني ال�سناعيني يف القت�سادات ال�رشيعة النمو مثل القت�ساد القطرى 

نظراً لدورهم احليوي يف احلفاظ على النمو.
كما يدعم الق�سم برناجمي الدكتوراه يف الهند�سة وماج�ستري يف الإدارة 

الهند�سية املقدمان من كلية الهند�سة. ويتم ت�سجيع الطلبة على حتديد 
اأهداف اأكادميية عالية مبا ي�سهم يف متابعة درا�ساتهم املتقدمة يف الهند�سة 

ال�سناعية والنظم. يتم ت�سجيع الطالب ملتابعة اخلطة الدرا�سية اخلا�سة 
بالربنامج من اأجل حتقيق متطلبات الربنامج يف الوقت املحدد.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :

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

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية
التخصص الرئيسي في الهندسة الصناعية وهندسة النظم 

 يجب على الطلبة اجتياز 128 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
الهند�سة ال�سناعية والنظم، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 30 �ساعة معتمدة من متطلبات الكلية

•  ما ل يقل عن 54 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي
•  ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة من مقررات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية 
•  ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة من املواد الختيارية احلرة

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة ) 15 ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف املجموعة الفرعية 

لتاريخ قطر واخلليج، والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات والآداب. 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

مقررات متطلبات الكلية )30 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 217 الريا�سيات للمهند�سني
•  MATH 231 اجلرب اخلطي

•  GENG 106 برجمة احلا�سب 
•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق

•  GENG 111 الر�سومات الهند�سية 
•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني
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السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

GENG 1063برجمة احلا�سب

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

GENG 111 3الر�سومات الهند�سية

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

3متطلب عام اختياري *

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

GENG 2313علوم املواد

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

MECH 210 3علم ال�سكون والتحريك

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MATH 2173الريا�سيات للمهند�سني

MECH 2233ميكانيكا ال�سلب

IENG 2103اأ�ساليب العمل والقيا�سات

MECH 2303عمليات الت�سنيع

MATH 2313اجلرب اخلطي

2اختياري حر

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم

•  GENG 300 الأ�ساليب العددية
•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي

متطلبات التخصص الرئيسي )54 ساعة معتمدة (
•  MECH 210 علم ال�سكون والتحريك

•   GENG 231 علوم املواد 
•  MECH 223 ميكانيكا ال�سلب
•  MECH 230 عمليات الت�سنيع

•  IENG 210 اأ�ساليب العمل والقيا�سات 
•  IENG 260 الديناميكا احلرارية

•  IENG 310 تخطيط املرافق وت�سميمها
•  IENG 320 �سبط اجلودة الإح�سائية 

•  IENG 330 بحوث العمليات 
•  IENG 337 تخطيط الإنتاج ومراقبة املخزون

•  IENG 350 انظمة احلا�سوب للمحاكاة
•  IENG 410 بيئة العمل وال�سالمة الهند�سية 

•  IENG 420 اإدارة اجلودة 
•  IENG 450 اأمتتة الإنتاج

•  IENG 452 هند�سة نظم املعلومات
•  IENG 460 ت�سميم نظم الت�سنيع

•  IENG 481 امل�ساريع الهند�سية
•  IENG 498 ت�سميم النظم ال�سناعية

مقررات التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعات معتمدة كما يلي:

اخليار 1 : ميكن للطالب الت�سجيل يف 9 �ساعات معتمدة من املقررات 
املذكورة اأدناه:

•  IENG 331 بحوث العمليات املتقدمة
•  IENG 411 تخطيط و�سبط ال�سيانة 

•  IENG 421 حتليل القرارات
•  IENG 423 ت�سميم التجارب

•  IENG 425 هند�سة التحمل
•  IENG 441 الهند�سة املتزامنة

•  IENG 451 النظم اخلبرية
•  IENG 478 البتكار وريادة الأعمال

•  IENG 479 مو�سوعات خا�سة
•  IENG 484 اإدارة �سل�سلة التوريد 

•  IENG 485 الهند�سة املالية واإدارة املخاطر
•  IENG 486 اإدارة عملية اخلدمة

اخليار 2 : ميكن للطالب الت�سجيل يف 6 �ساعات معتمدة من املقررات املذكورة 
اأعاله يف اخليار 1 و3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية التي تقدمها كلية 

اإدارة الأعمال والقت�ساد:
•  ECON 452 القت�ساد ال�سناعي

•  ECON 472 القت�ساد الإداري
•  ACCT 331 التكاليف واملحا�سبة الإدارية

•  ACCT 421 نظم املعلومات املحا�سبية 
•  MAGT 405 الإدارة ال�سرتاتيجية

املواد االختيارية احلرة ) 2 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة من املقررات احلرة 

.MATH P100 املطروحة من خارج الكلية ما عدا مقرر

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ARAB 1001 3لغة عربية

GENG 3003الأ�ساليب العددية

GENG 3603القت�ساد الهند�سي

IENG 2603الديناميكا احلرارية

 IENG 3303بحوث العمليات

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

IENG 3103تخطيط املرافق وت�سميمها

IENG 3203�سبط اجلودة الإح�سائية

IENG 3373تخطيط الإنتاج ومراقبة املخزون

IENG 3503انظمة احلا�سوب للمحاكاة

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )33 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

IENG 4103بيئة العمل وال�سالمة الهند�سية

IENG 4603ت�سميم نظم الت�سنيع

IENG 4203اإدارة اجلودة

 IENG 4813امل�ساريع الهند�سية

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

IENG 4983ت�سميم النظم ال�سناعية

IENG 4503اأمتتة الإنتاج

IENG 4523هند�سة نظم املعلومات

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3متطلب عام اختياري *

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية و3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب. 

بكالوريوس العلوم في الهندسة امليكانيكية

أهداف البرنامج التعليمية
يتوقع من خريجي التخ�س�س الرئي�سي حتقيق معظم الأهداف التالية:

•  تاأ�سي�س م�ستقبل مهني ناجح كمهند�سني ميكانيكيني يف جمال النفط 
والغاز والبرتوكيماويات والبناء وغريها من القطاعات العامة واخلا�سة، 

واإظهار الكفاءة املهنية الهند�سية عن طريق التقدم يف منا�سب تتزايد فيها 
امل�سوؤولية.

•  اأن ي�سبحوا مهند�سني متوازنني وواعني مب�سوؤولياتهم جتاه املجتمع.
•  اأن يتقدموا فنيًا ومهنًيا من خالل التعلم امل�ستمر، واأن يتمتعوا بالقدرة 

على متابعة درا�ساتهم العليا.

مخرجات التعلم
1.  القدرة على تطبيق املعرفة يف الريا�سيات والعلوم والهند�سة.

2.  القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب، وكذلك حتليل وتف�سري البيانات.
3.  القدرة على ت�سميم نظام اأو مكون اأو عملية لتحقيق الحتياجات املطلوبة 

�سمن قيود واقعية، مثل القت�ساد والبيئة واملجتمع وال�سيا�سة، والأخالق، 
وال�سحة وال�سالمة، وم�ساكل الت�سنيع، وال�ستدامة.

4.  القدرة على العمل يف فرق متعددة التخ�س�سات.
5.  القدرة على حتديد و�سياغة وحل امل�ساكل الهند�سية.

6.  فهم امل�سوؤولية املهنية والأخالقية.
7.  القدرة على التوا�سل ب�سكل فعال.

8.  حت�سيل التعليم الوا�سع وال�رشوري لفهم تاأثري احللول الهند�سية يف 
ال�سياقات العاملية والقت�سادية والبيئية والجتماعية.

9.  العرتاف باحلاجة والقدرة على النخراط يف التعلم مدى احلياة.
10.  معرفة الق�سايا املعا�رشة.

11.  القدرة على ا�ستخدام التقنيات واملهارات والأدوات الهند�سية احلديثة 
ال�رشورية ملمار�سة مهنة الهند�سة.

الفرص
منذ عام 1985، تخرج من الق�سم عدد كبري من املهند�سني املتميزين 

الذين وا�سلوا التفوق يف جمالت عملهم املختارة. ويعمل خريجو الهند�سة 
امليكانيكية مع املهند�سني والفنيني من التخ�س�سات الأخرى لتوفري الوقود 

ا يف  الذي يحرك �سناعات هذه الأمة وامل�ساريع احلكومية. وهم يعملون اأي�سً
خمتلف القطاعات واملهن املتنوعة الأخرى يف دولة قطر وجميع اأنحاء العامل.

ويدعم الق�سم برناجمي املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية والدكتوراه يف 
الهند�سة املقدمان من كلية الهند�سة، ويتم ت�سجيع الطلبة على حتديد اأهدافهم 

الأكادميية العالية ب�سكل يكفي للح�سول على درجات علمية متقدمة يف جمال 
الهند�سة امليكانيكية.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 
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مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.

التخصص الرئيسي في الهندسة امليكانيكية

يجب اإكمال من 131 �ساعة معتمدة على الأقل ل�ستكمال تخ�س�س الهند�سة 
امليكانيكية، مبا يف ذلك ما يلي:

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•  ما ل يقل عن 30 �ساعة معتمدة من متطلبات الكلية 

•  ما ل يقل عن 57 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
•  ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة من مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية 

•  ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة يف املواد الختيارية احلرة.

املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات 

املدرجة يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج، والتي هي جزء من 
جمموعة الإن�سانيات والآداب. 

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
•  MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

متطلبات الكلية التكميلية/ اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل 
الطلبة ) 12 ساعة معتمدة (

•  PHYS 191 الفيزياء العامة للهند�سة 1
•  PHYS 192 فيزياء عامة عملية للهند�سة 1

•  PHYS 193 الفيزياء العامة للهند�سة 2
•  PHYS 194 فيزياء عامة عملية للهند�سة 2

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

مقررات متطلبات الكلية )30 ساعة معتمدة (
•  MATH 102 ح�ساب التفا�سل والتكامل 2
•  MATH 211 ح�ساب التفا�سل والتكامل 3

•  MATH 217 الريا�سيات للمهند�سني
•  GENG 106 برجمة احلا�سب 

•  GENG 107 املهارات الهند�سية والأخالق
•  GENG 111 الر�سومات الهند�سية 

•  GENG 200 الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني
•  GENG 300 الأ�ساليب العددية

•  GENG 360 القت�ساد الهند�سي ELEC 201 الدوائر الكهربائية

متطلبات التخصص الرئيسي )57 ساعة معتمدة (
•  MECH 221 ميكانيكا الهند�سة 1 :علم ال�سكون

•  MECH 222 ميكانيكا الهند�سة 2: علم التحريك
•  GENG 231 علوم املواد 
•  MATH 231 اجلرب اخلطي

•  MECH 213 القيا�سات الهند�سية
•  MECH 223 ميكانيكا ال�سلب
•  MECH 230 عمليات الت�سنيع
•  MECH 241 ال�سوائل احلرارية 

•  MECH 321 الآليات امليكانيكية
•  MECH 322 الهتزازات امليكانيكية
•  MECH 323 الت�سميم امليكانيكي 1

•  MECH 342 الديناميكا احلرارية
•  MECH 343 ميكانيكا املوائع

•  MECH 344 انتقال احلرارة
•  MECH 361 اأنظمة التحكم 

•  MECH 399 التدريب العملي
•  MECH 421 الت�سميم امليكانيكي 2

•  MECH 441 خمترب نظم الطاقة
•  MECH 448 ت�سميم اأنظمة الطاقة

•  MECH 480 م�رشوع التخرج 1
•  MECH 490 م�رشوع التخرج 2

مواد التخصص الرئيسي االختيارية ) 9 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة من مواد التخ�س�س 

الرئي�سي الختيارية من القائمة التالية:
•  MECH 331 عمليات الت�سكيل بالآلت 
•  MECH 425 طريقة العنا�رش املحدودة

•  MECH 426 الت�سميم مب�ساعدة احلا�سب
•  MECH 427 ميكانيكا املواد املركبة

•  MECH 431 حتليل الإخفاق امليكانيكي
•  MECH 432 تقنيات اللحام وال�سب

•  MECH 433 تقنيات الت�سغيل والت�سنيع احلديثة
•  MECH 435 هند�سة التاآكل

•  MECH 442 التربيد والتكييف 
•  MECH 443 اأنظمة نقل احلرارة

•  MECH 445 نظم ال�سوائل
•  MECH 446 الآلت التوربينية )الآلة املحورية ال�سغطية(

•  MECH 447 حمركات احلرارة
•  MECH 463 ت�سميم اأنظمة امليكاترونيك 

•  MECH 464 مدخل اإىل الروبوتات
•  MECH 471 مو�سوعات خمتارة 1
•  MECH 472 مو�سوعات خمتارة 2

•  MECH 483 اإدارة العمليات 
•  MECH 485 الإدارة الهند�سية

•  MECH 486 حتليل و�سبط اجلودة
•  MECH 499 درا�سة م�ستقلة

املواد االختيارية احلرة ) 2 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 2 �ساعة معتمدة من املقررات احلرة 

.MATH P100 املطروحة من خارج الكلية ما عدا مقرر

السنة األولى )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

ENGL 2023لغة اإجنليزية 1 - ما بعد التاأ�سي�سي

MATH 1011 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

GENG 1073املهارات الهند�سية والأخالق

GENG 1063برجمة احلا�سب

CHEM 1011 3الكيمياء العامة

CHEM 1031 1 الكيمياء التجريبية العامة

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

GENG 111 3الر�سومات الهند�سية

MATH 1022 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1911 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1921 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

ENGL 2033لغة اإجنليزية 2 - ما بعد التاأ�سي�سي

ARAB 1001 3لغة عربية

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية )32 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MATH 2113 3ح�ساب التفا�سل والتكامل

PHYS 1932 3الفيزياء العامة للهند�سة

PHYS 1942 1فيزياء عامة عملية للهند�سة

MECH 2213ميكانيكا الهند�سة 1 :علم ال�سكون

GENG 2003الحتمالت والإح�ساء للمهند�سني

MECH 2413ال�سوائل احلرارية

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MATH 2173الريا�سيات للمهند�سني

MECH 222 3ميكانيكا الهند�سة 2: علم التحريك

MECH 2131القيا�سات الهند�سية

MECH 2233ميكانيكا ال�سلب

MATH 2313اجلرب اخلطي

GENG 2313علم املواد

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية 
برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة امليكانيكية

السنة الثالثة )37 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MECH 3213الآليات امليكانيكية

MECH 3223الهتزازات امليكانيكية

MECH 3423الديناميكا احلرارية

MECH 3433ميكانيكا املوائع

MECH 2303عمليات الت�سنيع

ELEC 2013الدوائر الكهربائية

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

GENG 3003الأ�ساليب العددية

GENG 3603القت�ساد الهند�سي

MECH 3231 3الت�سميم امليكانيكي

MECH 3443انتقال احلرارة

MECH 3613اأنظمة التحكم

MECH 4411خمترب نظم الطاقة

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

3التدريب العمليMECH 399 �سيف

3مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

MECH 4212 3الت�سميم امليكانيكي

MECH 4483ت�سميم اأنظمة الطاقة

MECH4801 1م�رشوع التخرج

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 1

DAWA 1113الثقافة الإ�سالمية

3متطلب عام اختياري *

16 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

MECH 4902 3م�رشوع التخرج

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 2

3مقرر اختياري من التخ�س�س الرئي�سي 3

3متطلب عام اختياري *

2اختياري حر

14مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

* يجب على الطلبة اجتياز 3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة العلوم الجتماعية/ 
ال�سلوكية و3 �ساعات معتمدة كحد اأدنى من جمموعة الإن�سانيات والآداب.
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القانونية مع اكت�ساب وممار�سة املهارات امليدانية. بالإ�سافة اإىل املقررات املطلوبة 
للطلبة لبناء قدراتهم القانونية، يوفر الربنامج مقررات اأخرى اختيارية يف القانون 

احلديث والقانون الدويل، مبا يت�سمن امللكية الفكرية، وال�ستثمارات الأجنبية، 
وقانون العمل، والقانون الإن�ساين الدويل، وحقوق الإن�سان، والقانون التجاري الدويل 

والقانون اجلنائي الدويل.

االعتماد االكادميي
ح�سل برنامج البكالوريو�س بكلية القانون على العتماد الأكادميي من "املجل�س 

العايل لتقييم البحث والتعليم العايل" بفرن�سا HCERES وذلك يف اأبريل عام 
2016 وملدة خم�س �سنوات. كما ح�سلت كلية القانون كموؤ�س�سة تعليمية على العتماد 
الأكادميي من "املجل�س الربيطاين لالعتماد الأكادميي" BAC يف يوليو عام 2016 
وملدة اأربع �سنوات. وتخ�سع الكلية وفقا لالعتماد الأكادميي لزيارات دورية كل عام 

للتاأكد من تنفيذ الكلية لتو�سيات جهة العتماد الأكادميي ول�سمان جودة العملية 
التعليمية بها.  

بكالوريوس القانون 

األهداف
يهدف تخ�س�س القانون اإىل:

•   متكني الطلبة من اكت�ساب احلقائق الأ�سا�سية واملفاهيم واملبادئ والنظريات 
القانونية.

•   تعريف الطلبة على مفهوم القانون على ال�سعيدين الوطني والدويل على 
حد �سواء.

•   اإعداد الطلبة لفهم وتف�سري وحتليل وتطبيق القواعد القانونية.
•   متكني الطلبة من اكت�ساب مهارات ال�سياغة واملرافعة يف املحكمة.

•   تعميق التزام الطلبة بالأخالق والقيم القانونية املهنية.
•   تطوير قدرة الطلبة على ممار�سة التفكري النقدي وحل امل�سكالت القانونية.

مخرجات التعلم
يهدف برنامج البكالوريو�س بكلية القانون جامعة قطر ايل حتقيق جمموعة من 

املخرجات التعليمية الالزمة ملمار�سة املهن القانونية، �سواء على امل�ستوى املحلي او 
الدويل. هذه املخرجات التعليمية تعك�س املعارف، واملهارات، والقيم الأ�سا�سية التي 
يجب ان يكت�سبها طالب برنامج البكالوريو�س بالكلية عند تخرجه. ويف حني يهدف 

كل مقرر من املقررات الدرا�سية الواردة بخطة برنامج البكالوريو�س ايل حتقيق بع�س 
خمرجات التعلم ولي�س جميعها، فان املقررات الدرا�سية جمتمعة تتكامل فيما بينها 

خالل �سنوات الدرا�سة بالكلية لتحقق املخرجات التعليمية ب�سورة �ساملة.
وتتمثل املعارف يف املخرج التعليمي الأول، اما املهارات فتتمثل يف خمرج التعلم 

الثاين والثالث والرابع، واأخريا، تتمثل القيم وال�سلوك املهني يف خمرج التعلم اخلام�س 
وال�ساد�س.   

مخرج التعلم االول: املعرفة
خريج برنامج البكالوريو�س يف القانون �سيكون قادرا على اأن:

1.  يتعرف على الأ�سول التاريخية للقواعد القانونية ومراحل تطور النظام القانوين 
القطري. 

2.  يو�سح املبادئ الكلية والقواعد املو�سوعية والإجرائية للنظام القانوين القطري. 
3.  يظهر علما بالأنظمة القانونية املقارنة وقواعد القانون الدويل. 

مخرج التعلم الثاني: التفكير القانوني
خريج برنامج البكالوريو�س يف القانون �سيكون قادرا على اأن:

1.  يحدد امل�سائل القانونية التي تثريها الوقائع املعرو�سة عليه، ومييز بني الوقائع 
املنتجة قانونا والوقائع غري املنتجة اأو الثانوية.  

2.  يحلل ن�سو�س القانون واأحكام الق�ساء واآراء الفقهاء بغر�س حتديد القاعدة 
القانونية واجبة التطبيق.  

3.  يطبق القواعد القانونية على الوقائع تو�سال ل�سحيح حكم القانون فيها.
4.  يقيم ن�سو�س القانون واأحكام الق�ساء واآراء الفقهاء بغر�س التوفيق او الرتجيح 

بينها، او تقدمي حلول بديلة.  
مخرج التعلم الثالث: البحث العلمي

خريج برنامج البكالوريو�س بكلية القانون �سيكون قادرا على ان:
1.  يجمع مراجع البحث من م�سادرها التقليدية والإلكرتونية وي�سنفها تبعا 

لأهميتها وتعلقها مبو�سوعه. 

كلية القانون

مبنى كلية الدارة والقت�ساد )اأق�سام البنات والبنني(
الهاتف: 5254/5252 - 4403 )974 +(

law@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/law :املوقع

العميد
حممد عبدالعزيز �سالح مبارك اخلليفي 

العميد املشارك للشؤون األكادميية
ح�سن الرباوي

العميد املساعد للبحث والدراسات العليا
فوزي  بالكناين 

مساعد العميد لشؤون الطالب
 فاطمه امل�سلح

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
جابر حمجوب، فوزي بالكناين، �سنية بنت حممد الع�س، يا�رش اخلاليلة، غنام حممد 

غنام حممد ،ابراهيم حممد حممد العناين، بول يوجن، حممد يحي مطر، نادر اإبراهيم، 
ن�رشين حما�سنة، حممد فوزي، عبدالنا�رش هياجنة، �سالح زين الدين

أستاذ مشارك
ح�سن ال�سيد، ح�سن الرباوي، فاروق حممد اأحمد، فران�سي�س بوت�سواي، عبد احلفيظ 
ال�سيمى، �سامي الروا�سدة، مهند نوح خمتار، ح�سام حممد �سامل البطو�س، عبداهلل 

عبدالكرمي عبداهلل، حممد عبدالعزيز اخلليفي، اأحمد املهتدي باهلل، اأحمد �سيد حممود
 

أستاذ مساعد
حممد عمار، حممد �سامل ابو الفرج، عماد قطان، ح�سان عكور، جون تروبي، ب�سري �سعد 

زغلول، طارق را�سد، يا�سني ال�ساذيل، نزال ك�سواين، طالل العمادي، روان م�سطفى 
اللوزي ، اندرو مازن داهدال،  كونراد �ستورم،  اإ�سالم ابراهيم عبدالعزيز �سيحا، ميل�سا 
دهران، حممد ال�سيد ح�سن ال�سيد �سحاته فار�س، اأحمد �سمري ح�سانني، رمي الن�ساري، 

رافاييل ديان براون، مني املرزوقي، اإياد هارون، خالد ال�سمري، ايوني�س ق�سطنطين�س، 
نا�رش العذبة

نبذة عن الكلية

الرؤية
ت�سعى كلية القانون لتكون يف طليعة الكليات يف املنطقة من خالل نوعية الربنامج 

الأكادميي الذي تقّدمه، واإجنازات اأع�ساء هيئة التدري�س اإىل جانب املتخّرجني 
واملتخّرجات، ف�ساًل عن خدماتها املتوّجهة نحو املجتمع املحلي والدويل. 

الرسالة
تكمن مهمة كلية القانون يف جامعة قطر يف التزامها بتوفري التعليم القانوين الأف�سل 

لطلبتها، الأمر الذي يخّولهم حتقيق جناح ل مثيل له. و�سوف متتد مهمتنا كذلك اإىل 
حتقيق حت�سيل قانوين من الدرجة الأوىل، عالوة على توفري خدمة ممّيزة اإىل املجتمع 

املحلي والدويل.

الدرجات العلمية في كلية القانون
تقدم كلية القانون برنامج درجة البكالوريو�س التالية:

•   بكالوريو�س القانون 

نبذة عن برنامج القانون
برنامج القانون يف جامعة قطر لديه تقليد متميز لكونه ميزج املعرفة واخلربة 
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2.  يعد خطة بحثية متما�سكة ومتوازنة.
3.  يقيم م�سادر البحث تقييما علميا بغر�س التوفيق او الرتجيح بينها، او تقدمي اآراء 

بديلة.
4.  يكتب بحث قانوين متكامل يراعي فيه؛ القواعد اللغوية املقررة والعر�س املنطقي 

للحجج والتوثيق العلمي للم�سادر واملراجع. 
مخرج التعلم الرابع: التواصل 

خريج برنامج البكالوريو�س بكلية القانون �سيكون قادرا على اأن:
1.  يتوا�سل بفاعلية �سفاهة مع النظراء )القانونيني( وغريهم يف اإطار نقا�س قانوين 

وذلك من خالل ال�ستماع اجليد والرد املوؤيد باحلجج القانونية الوا�سحة واملقنعة، مع 
اإظهار الحرتام للراأي املخالف. 

2.  يتوا�سل بفاعلية كتابة من خالل �سياغة الوثائق القانونية املختلفة، خا�سة 
العقود ومذكرات الدفاع والت�رشيعات. 

مخرج التعلم اخلامس: األخالقيات وااللتزام املهني
خريج برنامج البكالوريو�س بكلية القانون �سيكون قادرا على اأن:

1.  يتعرف على القواعد الأخالقية الأ�سا�سية ملمار�سة املهن القانونية. 
2.  يطبق تلك القواعد عند اتخاذ القرارات يف امل�سائل الأخالقية التي من املرجح اأن 

تثور يف �سياق املهنة.  
3.  يظهر التزاما بالدور اجلوهري للمهن القانونية يف خدمة املجتمع القطري بجميع 

فئاته، خا�سة من خالل التزامه بقيم العدالة وتقدمي امل�ساعدة القانونية. 
مخرج التعلم السادس: اإلدارة الذاتية والتعاون 

خريج برنامج البكالوريو�س بكلية القانون �سيكون قادرا على اأن: 
1.  ينجز م�ستقال املهام القانونية املوكلة اإليه بفاعلية، خا�سة القدرة على التعلم 

الذاتي وح�سن اإدارة الوقت. 
2.  يقيم قدراته الذاتية واأدائه ال�سخ�سي للوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط 

ال�سعف لتقوميها.  
3.  يطور اأدائه املهني يف �سوء ما يقدم له من مالحظات.

1.  يتعاون بفاعلية مع الزمالء يف اإطار فريق عمل، خا�سة من خالل اظهار الحرتام 
. لالآخرين وامتالك متطلبات القائد الناجح. 

هيئة التدريس 
املقررات التي تقدمها كلية القانون يتم تدري�سها من قبل جمموعة مميزة من هيئة 

التدري�س الذين ح�سلوا على �سهاداتهم من جامعات مرموقة يف الدول العربية وغريها 
يف الدول الجنبية كالوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة وفرن�سا وقد اأجرى 

هوؤلء املهنيون كميات هائلة من الأبحاث ال�سخ�سية، كما قاموا باإعداد ون�رش خمتلف 
الدرا�سات احلديثة التي ظهرت يف العديد من جمالت القانون. وهو تقليد قدمي للكلية 

اأن جتتذب اأع�ساء هيئة التدري�س املميزون كي نكفل جميًعا تفوق طالبنا.
كما ت�ستفيد كلية القانون من اخلربة القانونية للعديد من املتخ�س�سني عندما يتعلق 

الأمر بامل�سائل العملية، ل �سيما يف تدري�س املتطلبات العملية، مثل قانون الإجراءات 
اجلنائية، والعقود املدنية والتجارية، بالإ�سافة اإىل عقود النفط والغاز وامللكية 

الفكرية.
ويف الوقت احلا�رش، تقوم كلية القانون بتو�سيع مواردها من خالل التعيينات لأع�ساء 

هيئة التدري�س واملوظفني اجلدد لدعم متطلبات الأعداد املتزايدة من الطلبة.

الفرص
�سوف يكون خريجو بكالوريو�س القانون قادرين على اأن يجدوا فر�س عمل جذابة 

يف كل من القطاعني اخلا�س والعام. ولديهم فر�سة لأن ي�سبحوا ق�ساة، اأو للعمل يف 
ا  النيابة العامة، اأو اأن يكونوا من الباحثني القانونيني لوزارات الدولة. بل ميكنهم اأي�سً

النجاح يف ال�رشكات امل�ساهمة، والبنوك، و�رشكات التاأمني وال�ستثمار، و�رشكات 
النفط والغاز، والعديد من املوؤ�س�سات الأخرى التي قد تفي بطموحاتهم ال�سخ�سية 

والأكادميية. بدًل من ذلك، فقد يختاروا تاأ�سي�س مكاتب القانون ال�ست�سارية اخلا�سة 
بهم والعمل ب�سكل م�ستقل. ول توجد قيود اأبًدا على الفر�س املتاحة لهم، بحيث 

ميكنهم موا�سلة تو�سيع خرباتهم، والن�سمام اإىل اأف�سل اجلامعات العاملية ملوا�سلة 
درا�ساتهم العليا، اأو للعمل كاأ�ساتذة القانون يف جامعة قطر والعديد من املوؤ�س�سات 

التعليمية الأخرى.

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة 

من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي مبا فيها 

اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في القانون

يجب على الطلبة اجتياز 123 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س القانون، 
مبا يف ذلك ما يلي:

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 66 �ساعة معتمدة من متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

•   ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة من املواد الختيارية للتخ�س�س الرئي�سي

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة (
املجموعة الإجبارية امل�سرتكة لكل الطلبة ) 15 �ساعة معتمدة (

•   ARAB 100 لغة عربية 1
•   ARAB 200 لغة عربية 2

•   ENGL 110 لغة اإجنليزية 1 
•   ENGL 111 لغة اإجنليزية 2 

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة يف 

املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة الإن�سانيات 
والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة املتطلبات العامة للمواد التكميلية للكلية/ البرنامج ) 9 
ساعات معتمدة(

•   ENGL 250 اللغة الإجنليزية للتوا�سل 1
•   ENGL 253 اللغة الإجنليزية للقانون

•   UNIV100  مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل 

متطلبات التخصص الرئيسي ) 66 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة درا�سة املقررات التالية:

•   LAWC 101 املدخل اإىل القانون
•   LAWC 111 الكتابة القانونية 1

•   LAWC 213 قانون م�سادر اللتزام
•   LAWC 214 قانون اأحكام اللتزام

•   LAWC 217 القانون التجاري
•   LAWC 222 القانون الد�ستوري 
•   LAWC 223 الكتابة القانونية 2

•   LAWC 250 فقه الأ�رشة
•   LAWC 314 قانون العقود املدنية 1

•   LAWC 315 قانون العمل 
•   LAWC 316 قانون املرافعات املدنية والتجارية

•   LAWC 321 القانون الإداري
•   LAWC 323 قانون العقوبات 1 الق�سم العام

•   LAWC 324 قانون العقوبات 2 )الق�سم اخلا�س(

السنة األولى

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

املتطلب 
السابق

خريف

LAWC 1013املدخل اإىل القانون-

ARAB 1001 3اللغة العربية-

ENGL 1101 3لغة اإجنليزية-

UNIV 1003مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل-

LAWC 2503 فقه الأ�رشة-

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

LAWC 2133قانون م�سادر اللتزام LAWC
101

LAWC 2173مبادئ القانون التجاري LAWC
101

LAWC 2223القانون الد�ستوري-

ENGL 1112 3لغة اإجنليزية ENGL
110

-3 مادة من املتطلبات العامة-

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثانية

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

املتطلب 
السابق

خريف

LAWC 2143قانون اأحكام اللتزام LAWC
213

LAWC 3483 قانون ال�رشكات LAWC
217

LAWC 323 3 قانون العقوبات الق�سم العام LAWC
101

ENGL 2501 3اللغة الإجنليزية لالت�سال ENGL
111

ARAB 2002 3 لغة عربية ARAB
 100

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

LAWC 3141 3 العقود املدنية LAWC
214

LAWC 3 مادة قانون اإختيارية-
217

LAWC 3243قانون العقوبات – الق�سم اخلا�س ENGL
323

ENGL 2533اللغة الإجنليزية للقانون ENGL
250

-3 مادة قانون اختيارية-

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس القانون •   LAWC 329 الأوراق التجارية وعمليات البنوك
•   LAWC 339 القانون الدويل العام

•   LAWC 348 قانون ال�رشكات
•   LAWC 409 التدريب القانوين 

•   LAWC 411 قانون احلقوق العينية
•   LAWC 413 القانون الدويل اخلا�س

•   LAWC 422 قانون الإجراءات اجلنائية
•   LAWC 450 قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية 2

املواد االختيارية للتخصص الرئيسي )24 ساعة معتمدة (
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة من املقررات )حيث لغة 

التدري�س هي العربية اأو الإجنليزية(، والتي �سيتم اختيارها من بني اخليارات التالية:
مقررات القانون الختيارية التي تدر�س باللغة العربية:

•   LAWC 112 علمي الإجرام والعقاب
•   LAWC 202 املالية العامة والت�رشيع ال�رشيبي

•   ISLA 201 اأ�سول الفقه
•    LAWC 333  الأحكام و طرق الطعن اجلنائية

•   LAWC 350  القانون البحري
•   LAWC 351 الق�ساء الإداري

•   LAWC 352 قانون مكافحة الف�ساد
•   LAWC 353 قانون التاأمينات العينية وال�سخ�سية

•   LAWC 354 قانون الوظيفة العامة
•    LAWC 355 اجلرائم القت�سادية

•   LAWC 414 قانون العقود املدنية 2
•   FIQH 403 فقه الفرائ�س

•   LAWC 430 التحقيق اجلنائي العملي
•   LAWC 484 قانون دول جمل�س التعاون اخلليجي

•   LAWC 499 الأخالقيات القانونية
•   LAWC 407 مو�سوعات خا�سة 1

مقررات القانون االختيارية التي تدرس باللغة اإلجنليزية:
•   LAWC 302 مهارات املحاماة

•   LAWC 433 قانون النفط والغاز
•   LAWC 102 حقوق الإن�سان

•   LAWC 113 القانون الدويل الإن�ساين
•   LAWC 253 النظام القانوين الأجنلو اأمريكي

•   LAWC 333 قانون التجارة اللكرتونية
•   LAWC 335 امللكية الفكرية

•   LAWC 345 القانون التجاري الدويل
•   LAWC 443 القانون اجلنائي الدويل

•   LAWC 449 القوانني والأنظمة البيئية
•   LAWC 451 الأ�ساليب البديلة لف�س املنازعات

•   LAWC 459 �سياغة العقود التجارية
•   LAWC 460 املحكمة ال�سورية 1

•   LAWC 464 قانون ال�ستثمار الدويل
•   LAWC 480 املحكمة ال�سورية 2
•   LAWC 408 مو�سوعات خا�سة 1



236237

السنة الثالثة

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

املتطلب 
السابق

خريف

LAWC 3161 3 قانون املرافعات املدنية LAWC
214

LAWC 3213 القانون الإداري LAWC
101

LAWC 1111 3 الكتابة القانونية ENGL
 250

LAWC 3الأوراق التجارية وعمليات البنوك 329
217

-3مادة قانون اختيارية__

15 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

LAWC 339رشيطة 3القانون الدويل العام�
اجتياز 

)60( �ساعة 
معتمدة

-3 مادة من املتطلبات العامة-

LAWC 2232 3الكتابة القانونية LAWC
111

-3 مادة قانون اختيارية -

-3 مادة قانون اختيارية-

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

املتطلب 
السابق

خريف

LAWC 4502 3 قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجاريةLAWC 316

LAWC 4133 القانون الدويل اخلا�سLAWC 213

LAWC 3153 قانون العملLAWC 213

-3 مادة من املتطلبات العامة-

-3 مادة قانون اختيارية-

-3 مادة قانون اختيارية-

18 مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

LAWC 4113احلقوق العينية الأ�سليةLAWC 214

LAWC 4093التدريب القانوينLAWC 111

-3 مادة قانون اختيارية-

-3 مادة قانون اإختيارية-

LAWC 4223 قانون الإجراءات اجلنائية  LAWC 323
�رشيطة اجتياز 

)90( �ساعة 
معتمدة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

123مجموع الساعات الكلي
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كلية الصيدلة

مبنى كلية العلوم )ق�سم البنات(
الهاتف: 4403-5550 )974+( 

pharmacy@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
www.qu.edu.qa/pharmacy :املوقع

العميد
 حممد دياب

مساعد العميد للشؤون األكادميية
كايل ويلبي

 مساعد العميد لشؤون البحث والدراسات العليا
فرا�س علعايل

مساعد العميد لشؤون الطالب
اآلء الأوي�سي

مدير برنامج الصيدلة
بريجيت جافيد

رئيس قسم العلوم الصيدالنية
فاطمة مري�س 

رئيس قسم الصيدلة واملمارسة السريرية
ماغي احلاج

هيئة التدريس

أستاذ دكتور
 حممد اإبراهيم، فرا�س علعايل، ه�سام قر�سي

أستاذ مشارك 
ح�سام يون�س، اأ�رشف خليل، عبد العال اجلاعوين، عبد الباري اله�سي، اأحمد 

اأوي�سو، فاطمة مري�س، داود البدرية، كايل ويلبي 

أستاذ مشارك سريري 

أستاذ مساعد 
ماغي احلاج،  بريجيت جافيد، حازم  العوا، �سني بولوك، حممد دياب، مونيكا 

زوليزي، بنان خماللتي، ياو اأو�سو، اأ�سامة ر�سيد، �سوند �سانكرالينغام

محاضر سريري
اآلء الأوي�سي، زياد ن�رش، دانيال رينيكي، �ساندي علي اأديب 

مساعد تدريس 
رمي املناعي، هاجر اجليد، فرحات ح�سني

نبذة عن كلية الصيدلة

تتمحور مهمة الكلية يف اإعداد طالبنا لتوفري الرعاية ال�سيدلنية وخمرجات 
الرعاية ال�سحية املثلى، ومن اأجل تعزيز البحث والن�ساط العلمي، واأن يكونوا 
املرجع يف جمال ال�سيدلة بدولة قطر ومنطقة ال�رشق الأو�سط والعامل اأجمع. 

روؤيتنا هي اأن تكون كلية ال�سيدلة الرائدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.

والأهداف املحددة للربنامج هي :
1.   تعزيز التكامل بني املعارف واملهارات، وتطوير قدرات طالبنا العامة 

واملهنية يف مناهج منهجية م�ستندة اإىل القدرات
2.   دمج املعرفة مع اخلربة العملية لتعزيز امل�سار املهني والتطور الوظيفي

3.   ال�سهام يف التعليم املهني ملمار�سي مهنة ال�سيدلة
4.   تطوير املخرجات ال�سيدلنية وال�سحية من خالل اجراء البحوث امل�ستقلة 

والتعاونية املمولة داخلًيا وخارجًيا
5.   توفري اجلو الفكري والأكادميي الذي يف�سي اإىل توظيف وتطوير اأع�ساء 

هيئة التدري�س املوؤهلني 

الدرجات العلمية في كلية الصيدلة
تقدم كلية ال�سيدلة برامج درجة البكالوريو�س التالية :

•   بكالوريو�س العلوم يف ال�سيدلة 

بكالوريوس علوم الصيدلة

األهداف
الأهداف املحددة للتخ�س�س الرئي�سي يف ال�سيدلية هي :

•   تعزيز التكامل بني املعارف واملهارات، وتطوير قدرات طالبنا العامة 
واملهنية بطريقة منهجية، بحيث ترتكز درجة البكالوريو�س على القدرات 
ومناهج ال�سيدلة التي تت�سمن املجالت التالية: العلوم الطبية احليوية، 

والعلوم ال�سيدلنية، والعلوم ال�سلوكية والجتماعية، والعلوم الإدارية 
ال�سيدلنية، واملمار�سة ال�سيدلنية، وال�سيدلة ال�رشيرية.

•   دمج املعرفة مع اخلربة العملية لتعزيز امل�سار املهني والتطور الوظيفي.
•   ال�سهام يف التعليم املهني ملمار�سي مهنة ال�سيدلة.

•   تطوير املخرجات ال�سيدلنية وال�سحية من خالل اجراء البحوث امل�ستقلة 
والتعاونية املمولة داخلًيا وخارجًيا، ون�رش نتائج هذه اجلهود يف املوؤمترات 

املحلية والإقليمية والدولية املعرتف بها ويف املجالت املتخ�س�سة عالية 
اجلودة.

•   توفري اجلو الفكري والأكادميي الذي يف�سي اإىل توظيف وتطوير اأع�ساء 
هيئة التدري�س املوؤهلني. 

مخرجات التعلم
�سيتمكن خريجو تخ�س�س ال�سيدلة من تعزيز حت�سيلهم العلمي والإجادة 

املميزة للنتائج التعليمية املرجوة من التخ�س�س، ويت�سمن:
•   تقدمي الرعاية: ا�ستخدام خريجو ال�سيدلة معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم 

املهنية لتوفري الرعاية ال�سيدلنية وت�سهيل اإدارة عالج املر�سى واحتياجات 
ال�سحة العامة.

•   التوا�سل: متكن خريجو ال�سيدلة من التوا�سل بكفاءة مع املر�سى، 
با�ستخدام العديد من ال�سرتاتيجيات التي تاأخذ احلالة بعني العتبار، 

والنتائج املرجوة من التوا�سل، واملر�سى املعنيني.
•   التعاون: متكن خريجو ال�سيدلة من العمل ب�سكل تعاوين مع الفرق لتوفري 

الرعاية ال�سحية اجليدة والفعالة، وذلك يف اطار الوفاء بالتزاماتهم املهنية 
للمجتمع املحلي واملجتمع ككل.

•   الإدارة: ا�ستخدام خريجو ال�سيدلة املهارات الإدارية يف ممار�ستهم 
اليومية لتح�سني رعاية املر�سى، ول�سمان التوزيع الآمن والفعال لالأدوية، 

وال�ستخدام الفعال للموارد ال�سحية.
•   الت�سجيع: ا�ستخدام خريجو ال�سيدلة خرباتهم ونفوذهم لتعزيز �سحة 

وعافية املر�سى الأفراد، واملجتمعات املحلية، وال�سكان، ودعم الأدوار املهنية 
لل�سيديل.

•   البحث العلمي: امتالك خريجي ال�سيدلة القدرة على تطبيق املعرفة 
واملهارات الأ�سا�سية الالزمة لأن يكونوا خرباء يف العالج بالأدوية الأ�سا�سية، 
واأن يكونوا قادرين على ال�سيطرة، وتوليد، وتف�سري، ون�رش املعرفة واملمار�سة 

ال�سيدلنية.
•   املهنية: احرتام خريجو ال�سيدلة اأدوارهم كمهنيني ينظمون اأنف�سهم من 

خالل الرعاية الفردية للمر�سى والوفاء بالتزاماتهم املهنية لهذه املهنة، 
وللمجتمع املحلي واملجتمع ككل. وح�سولهم على العتماد من املجل�س 

الكندي لعتماد برامج ال�سيدلة يف كندا.

الفرص
تتنوع امل�سارات الوظيفية خلريجي تخ�س�س ال�سيدلة وهي متاحة على 

نطاق وا�سع. فقد مت ت�سميم املناهج الدرا�سية لدرجة البكالوريو�س يف 
ال�سيدلة لإعداد اخلريجني ليكونوا ممار�سني من الدرجة الأوىل للمهن يف 

ا اأن يكونوا موؤهلني  بيئات املجتمع املحلي وامل�ست�سفيات. ومن املتوقع اأي�سً
ل�سغل وظائف يف جمال ال�سناعات الدوائية، والأبحاث والعلوم ال�سحية، 

واملوؤ�س�سات ال�سيدلنية واحلكومية، والأو�ساط الأكادميية. وت�سميم املناهج 
الدرا�سية املعتمدة ميثل مزيًجا من الربامج التي يتم تقدميها يف اأمريكا 

ال�سمالية واململكة املتحدة وال�رشق الأو�سط.

كما اأن خريجي تخ�س�س ال�سيدلة موؤهلني لتقدمي طلب لربنامج الدكتوراه 
يف ال�سيدلة الذي بداأ يف عام 2011. وقد مت ت�سميم برنامج الدكتوراه يف 
ال�سيدلة لإعداد املمار�سني املتطورين والباحثني والأكادمييني لأي جمال 
من جمالت الرعاية ال�سحية. و�سيكون خريجو بكالوريو�س ال�سيدلة الذين 

ا لتطبيق  يرغبون يف البحث والبقاء يف الأو�ساط الأكادميية موؤهلني اأي�سً
برنامج ماج�ستري ال�سيدلة الذي بداأ عام 2011. ويهدف برنامج درجة 

املاج�ستري يف ال�سيدلة لإتاحة الفر�سة للطلبة لتعزيز معارفهم يف جمالت 
حمددة من العلوم ال�سيدلنية واملمار�سات ال�سيدلنية ال�رشيرية، واإعدادهم 

ل�سغل وظائف التدري�س والبحوث امل�ستقبلية يف هذا التخ�س�س. وقد مت ت�سميم 
الربنامج لإعداد العلماء ال�سباب ل�سغل وظائف يف التعليم ال�سيديل، والبحوث، 

وال�سناعة، والعمل يف امل�ست�سفيات، واملجالت ذات ال�سلة من الناحية 
العملية املتخ�س�سة.

www.qu.edu.qa/ ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا
PHARmacy

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة.ويجب على 
الطلبة  اإجادة اللغة الإجنليزية، واختبار القبول يف كلية ال�سيدلة، ومتطلبات 
الربنامج التاأ�سي�سي، واملتطلبات ال�سابقة للمتطلبات العامة واجتياز مقررات 

العلوم العامة )مبجموع 33 �ساعة معتمدة كحد الأدنى(. ويتم القبول على 
اأ�سا�س تناف�سي نظًرا لوجود عدد حمدود من املقاعد املتاحة. ويجوز دعوة 

املتقدمني املوؤهلني لإجراء مقابلة مع جلنة القبول، و�سيتم قبول من مت 
اختيارهم من املتقدمني فقط يف برنامج التخ�س�س الرئي�سي على اأ�سا�س 
املعايري الأكادميية وغري الأكادميية. ميكن الطالع على التفا�سيل على 

املوقع الإلكرتوين للكلية يف
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/academics/ 

  undergraduate/admission.php

متطلبات إضافية
يتطلب اإكمال تخ�س�س ال�سيدلة اجتياز 173 �ساعة معتمدة من املقررات على 

النحو املبني يف خطة الدرا�سة. والتي ت�سم �ستة مقررات درا�سية، يت�سمن كل 
مقرر 4 �ساعات معتمدة خم�س�سة للتدريب العملي يف امل�ست�سفيات والعيادات، 

و�سيدليات املجتمع

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الصيدلة 

يجب على الطلبة اجتياز 173 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
ال�سيدلة، وي�سمل ذلك ما يلي :

•   ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف برنامج املتطلبات العامة
•   ما ل يقل عن 115 �ساعة معتمدة متطلبات التخ�س�س الرئي�سي

•   ما ل يقل عن 17 �ساعة معتمدة يف متطلبات الكلية 
•   ما ل يقل عن 8 �ساعات معتمدة يف مواد التخ�س�س الرئي�سي الختيارية

برنامج املتطلبات العامة ) 33 ساعة معتمدة(
اجملموعة اإلجبارية املشتركة لكل الطلبة )12 ساعة معتمدة(

•   ARAB100 لغة عربية 1
•   ENGL 202 لغة اإجنليزية -1 ما بعد التاأ�سي�سي
•   ENGL 203 لغة اإجنليزية -2 ما بعد التاأ�سي�سي

•   DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة العلوم الجتماعية/ 

ال�سلوكية 

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )6 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة الإن�سانيات والآداب. 

يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات املدرجة 
يف املجموعة الفرعية لتاريخ قطر واخلليج والتي هي جزء من جمموعة 

الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة درا�سة ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة من املقررات التالية :

•   MATH 101 ح�ساب التفا�سل والتكامل 1

املتطلبات التكميلية للكلية / برنامج مجموعة املتطلبات العامة 
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)12 ساعة معتمدة(
•   CHEM 351 كيمياء حيوية ا�سا�سية

•   CHEM 352 الكيمياء احليوية التجريبية
•   CHEM 239 الكيمياء الفيزيائية
•   CHEM 101 الكيمياء العامة 1

•   CHEM 103 الكيمياء التجريبية العامة 1

متطلبات الكلية العامة )17 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 17 �ساعة معتمدة يف مقررات متطلبات 

الكلية العامة، 6 �ساعات منها يف املقررات الداعمة و11 �ساعة املتبقية يف 
مقررات العلوم العامة، كما هو مف�سل اأدناه.

مجموعة املقررات الداعمة ) 6 ساعات معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات التالية 

:
•   STAT 151 مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي

•   BIOL 101 علم الأحياء 1

مجموعة العلوم العامة )11 ساعة معتمدة(
يجب على الطلبة اجتياز ما ل يقل عن 11 �ساعة معتمدة من املقررات التالية 

:
•   BIOM 211 ت�رشيح ج�سم الإن�سان

•   BIOM 215 ف�سيولوجيا ب�رشية
•   BIOM 243 مقدمة يف علم الأمرا�س

•   CHEM 209 اأ�سا�سيات الكيمياء الع�سوية 

متطلبات التخصص الرئيسي ) 115 ساعة معتمدة(
ما ل يقل عن 115 �ساعة معتمدة من املقررات الإجبارية مبا يف ذلك :

•   PHAR 200 الكيمياء ال�سيدلية 1
•   PHAR 201 الكيمياء ال�سيدلية 2

•   PHAR 210 �سيدلنيات 1
•   PHAR 220 اأ�س�س علم الأدوية وال�سيدلة العالجية 1
•   PHAR 221 اأ�س�س علم الأدوية وال�سيدلة العالجية 2

•   PHAR 230 ال�سيدلة والرعاية ال�سحية 1
•   PHAR 231 ال�سيدلة والرعاية ال�سحية 2

•    PHAR 240 املهارات املهنية 1
•   PHAR 241 املهارات املهنية 2

•    PHAR 250 علم الأحياء الدقيقة لل�سيدلة
•   PHAR 305 مهارات بحوث وتقييم والعرو�س التقدميية لل�سيدلة 1 

)املهارات الأولية1(
•    PHAR 306 مهارات اللقاء والتقييم لالأبحاث 2

•   PHAR 310 ال�سيدلة 2
•   PHAR 311 ال�سيدلة 3

•    PHAR 316 ال�سيدلة الدوائية 1
•   PHAR 317 ال�سيدلة الدوائية 2

•   PHAR 320 علم الأدوية 1
•   PHAR 321 علم الأدوية 2

•   PHAR 330 املمار�سة املهنية املنظمة 1
•   PHAR 340 املهارات املهنية 3
•   PHAR 341 املهارات املهنية 4

•   PHAR 350 اأخالق وقوانني ال�سيدلة
•   PHAR 359 تف�سري نتائج التحاليل املخربية 1
•   PHAR 360 تف�سري نتائج التحاليل املخربية 2

•    PHAR 361 خمترب تقييم املري�س 1
•   PHAR 362 خمترب تقييم املري�س 2
•   PHAR 370 علم اأمرا�س الأع�ساء 1
•   PHAR 371 علم اأمرا�س الأع�ساء 2

•   PHAR 380 العالج ال�سيديل 1
•   PHAR 381 العالج ال�سيديل 2

•   PHAR 390 التعلم املتكامل امل�ستند على احلالت 1
•   PHAR 391 التعلم املتكامل امل�ستند على احلالت 2

•   PHAR 405 اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم2
•   PHAR 406 اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم 4

•   PHAR 410 �سيدلنيات 4
•    PHAR 415 علم ال�سموم

•    PHAR 420 علم الأدوية 3
•    PHAR 421 علم الأدوية 4

•   PHAR 425 علم العقاقري/العالج البديل/العالج التكميلي
•   PHAR 430 املمار�سة املهنية املنظمة 2

•   PHAR 440 املهارات املهنية 5
•   PHAR 441 املهارات املهنية 6

•    PHAR 450 اأنظمة الرعاية ال�سحية
•   PHAR 470 علم اأمرا�س الأع�ساء 3

•   PHAR 471 الفيزيولوجيا املر�سية 4
•   PHAR 480 العالج الدوائي 3 
•   PHAR 481 العالج الدوائي 4

•   PHAR 485 طب الأطفال / طب ال�سيخوخة
•   PHAR 490 التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية 3
•   PHAR 491 التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية 4

•   PHAR 505 اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم 5 
•   PHAR 506 اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الألقاء والتقييم 6

•   PHAR 525 علم ال�سيدلة الوبائية، وال�سيدلة القت�سادية
•   PHAR 530 املمار�سة املهنية املنظمة 3
•   PHAR 531 املمار�سة املهنية املنظمة 4
•   PHAR 532 املمار�سة املهنية املنظمة 5
•   PHAR 533 املمار�سة املهنية املنظمة 6

•   PHAR 535 اإدارة ال�سيدلة
•   PHAR 590 التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية 5

مواد التخصص الرئيسي االختيارية )8 ساعات معتمدة(
ما ل يقل عن 8 �ساعات معتمدة يف مقررات ال�سيدلة الختيارية :

•   PHAR 444 الدوية يف الريا�سة
•   Rx PHAR 445 اختياري �سيدلة 1
•   Rx PHAR 446 اختياري �سيدلة 2
•   Rx PHAR 545 اختياري �سيدلة 3

السنة الثانية )37 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PHAR 3102 2�سيدلنيات

PHAR 3701 1علم اأمرا�س الأع�ساء

PHAR 3201 2علم الأدوية

PHAR 3801 3العالج ال�سيديل

PHAR 3161 1ال�سيدلة الدوائية

PHAR 3901 2التعلم املتكامل امل�ستند على احلالت

PHAR 3403 2املهارات املهنية

PHAR 305 مهارات بحوث وتقييم والعرو�س التقدميية
لل�سيدلة 1 )املهارات الأولية1(

1

PHAR 3591 1تف�سري نتائج التحاليل املخربية

PHAR 3611 1خمترب تقييم املري�س

16مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PHAR3622 1خمترب تقييم املري�س

PHAR3172 1ال�سيدلة الدوائية

PHAR3501اأخالق وقوانني ال�سيدلة

PHAR3113 2ال�سيدلة

PHAR3712 1علم اأمرا�س الأع�ساء

PHAR3212 2علم الأدوية

PHAR3812 3العالج ال�سيديل

PHAR3912 2التعلم املتكامل امل�ستند على احلالت

PHAR3414 2املهارات املهنية

PHAR3062 1مهارات اللقاء و التقييم لالأبحاث

PHAR3602 1تف�سري نتائج التحاليل املخربية

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

4املمار�سة املهنية املنظمة PHAR3301�سيف 

4مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )35 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PHAR 2001 2الكيمياء ال�سيدلية

BIOM 2153ف�سيولوجيا ب�رشية

PHAR 2201 1اأ�س�س علم الأدوية وال�سيدلة العالجية

CHEM 3513كيمياء حيوية ا�سا�سية

CHEM 3521الكيمياء احليوية التجريبية

PHAR 2301 2ال�سيدلة والرعاية ال�سحية

PHAR 2401 2املهارات املهنية

BIOM 2113ت�رشيح ج�سم الإن�سان

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PHAR 2503علم الأحياء الدقيقة لل�سيدلة

STAT 1513مقدمة يف الإح�ساء التطبيقي

PHAR2012 2الكيمياء ال�سيدلية

PHAR2101 3�سيدلنيات

BIOM 2432مقدمة يف علم الأمرا�س

PHAR2212 1اأ�س�س علم الأدوية وال�سيدلة العالجية

PHAR 2312 2ال�سيدلة والرعاية ال�سحية

PHAR 2412 2املهارات املهنية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
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السنة الرابعة )27 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PHAR5303 4املمار�سة املهنية املنظمة

PHAR5314 4املمار�سة املهنية املنظمة

PHAR5325 4املمار�سة املهنية املنظمة

PHAR5336 4املمار�سة املهنية املنظمة

PHAR 5055 1اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PHAR5352اإدارة ال�سيدلة

PHAR5252علم ال�سيدلة الوبائية، وال�سيدلة القت�سادية

PHAR5905 2التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية

PHAR5066 1اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الألقاء والتقييم

PHAR5453 3اختياري �سيدلة

10مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )39 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

PHAR4104 2�سيدلنيات

PHAR4703 1علم اأمرا�س الأع�ساء

PHAR4203 2علم الأدوية

PHAR4803 3العالج الدوائي

PHAR4152علم ال�سموم

PHAR4903 2التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية

PHAR4405 2املهارات املهنية

PHAR4052 1اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم

PHAR4501اأنظمة الرعاية ال�سحية

PHAR4451 2اختياري �سيدلة

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

PHAR4252علم العقاقري/العالج البديل/العالج التكميلي

PHAR4851طب الأطفال / طب ال�سيخوخة

PHAR4714 1الفيزيولوجيا املر�سية

PHAR4214 2علم الأدوية

PHAR4814 3العالج الدوائي

PHAR4914 2التعلم با�ستخدام النماذج التطبيقية

PHAR4416 2املهارات املهنية

PHAR4064 1اأبحاث ال�سيدلة ومهارات الإلقاء والتقييم

PHAR4462 3اختياري �سيدلة

17مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

4املمار�سة املهنية املنظمة PHAR4302�سيف

4مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

)C:11( مبنى كلية ال�رشيعة/ق�سم البنات
الهاتف: 4447 4403 )+974(

shariadean@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :املوقع

)B:05( مبنى كلية ال�رشيعة/ق�سم البنات
الهاتف: 4400 4403 )+974(

shariadean@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :املوقع

العميد:
اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي

العميد املساعد للشؤون األكادميية:
د. اإبراهيم عبد اهلل الأن�ساري

العميد املساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا:
د. نايف بن نهار

مساعد العميد لشؤون الطالب:
اأ. لنا وليد خياطة قطان

CSIS-StuAff@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
الهاتف: 4443 4403

معلومات عن الكلية 
تاأ�ّس�ست كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية �سنة 1974 خلدمة املجتمع 

والإقليم منفتحة على العامل وفق الروؤية والغايات الكربى التالية:

الرؤية
اأن ُتعرف الكلية اإقليميُا وعامليُا بالريادة والتميز يف التعليم ال�رشعي، 

والدرا�سات الإ�سالمية، والبحث العلمي وخدمة املجتمع، مبنهج و�سطي اأ�سيل، 
واأن تكون مرجعية موثوقة تر�ّسخ الُهوية العربية الإ�سالمية، وتقّدم الإ�سالم 

ب�سورته امل�رشقة، وتعّزز التعاي�س واحلوار مع الآخر.

الرسالة
نحن كلية وطنية للتعليم ال�رشعي والدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة قطر، 

تقدم برامج اأكادميية ذات جودة عالية، وتعّد خريجني قادرين على امل�ساركة 
بفاعلية يف �سنع م�ستقبل وطنهم واأّمتهم، وت�سّم نخبة متمّيزة من اأع�ساء 

هيئة التدري�س امللتزمني بتجويد عملية التعليم والبحث العلمي املواكب 
مل�ستجّدات الع�رش، وحتفيز الطالب على التعّلم امل�ستمّر، والإ�سهام الإيجابي 

يف حتقيق احتياجات املجتمع وتطلعاته.

مجاالت األداء
1.  اإعداد اخلريجني الأكفاء من خالل توفري تعليم عايل اجلودة

2.  اإجراء بحوث اأكادميية تهدف اإىل تعميق املعرفة العلمية يف علوم ال�رشيعة
3.  خدمة املجتمع اجلامعي واملحّلي

4.  خدمة الدور الإقليمي والعاملي للدولة وفق روؤية قطر الوطنية 2030

الغايات الكبرى
1.  حتقيق اأداء موؤ�س�سي فّعال متمثل ملنظومة القيم احلاكمة للكلية

2.  بناء برامج اأكادميية نوعية يف البكالوريو�س والدرا�سات العليا وفق 
معايري العتماد الأكادميي

3.  اإيجاد بيئة تعليمية حمفِّزة وجم�ّسدة لفل�سفة التدري�س بالكلية املتمحورة 
حول الطالب

4.  اإيجاد مناخ ي�سّجع البحث العلمي ويطّوره يف �سوء معايري اجلودة 
املعتمدة

5.  اإثراء احلياة اجلامعية باأن�سطة وفعاليات نوعية
6.  تعزيز ثقة �رشكاء امل�سلحة واملوؤ�س�سات ذات الهتمام امل�سرتك واملجتمع 

بالكلية
7.  اإيجاد ف�ساء مفتوح يّت�سق ودور الدولة الإقليمي والعاملي ويتنا�سب مع 

روؤية قطر 2030

أقسام الكلية
تقّدم الكلية اأربعة برامج بكالوريو�س وبرناجَمْي ماج�ستري من خالل ثالثة 

اأق�سام علمية هي:
1.  ق�سم القراآن وال�سنة

2.  ق�سم العقيدة والدعوة
3.  ق�سم الفقه واأ�سوله

الدرجات العلمية:
تقدم كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية برامج درجة البكالوريو�س التالية: 

•  برنامج بكالوريو�س القراآن وال�سنة
•  برنامج بكالوريو�س العقيدة والدعوة

•  برنامج بكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية
•  برنامج بكالوريو�س الفقه واأ�سوله

قسم القرآن والسنة

 )C:11( مبنى كلية ال�رشيعة/ق�سم البنات
الهاتف: 4440 4403 )+974(

quran.sharia@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :املوقع

رئيس القسم
اأ.د. عبد اجلبار اأحمد �سعيد

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
عبد اجلبار �سعيد، املكي اقالينة، حممد اآيدين، ح�سة ال�سويدي، ح�سة الغزال، 

حممد عبد اللطيف، عبد اهلل اخلطيب.

أستاذ مشارك
رم�سان خمي�س، عدنان احلموي.

أستاذ مساعد
فاطمة النعيمي

مساعد تدريس
غدير الأن�ساري، حممد عبد الر�سيد ال�سويف، عبادة الطحان

نبذة  عن القسم
ق�سم القراآن وال�سنة ق�سم نا�سئ، انطلق مع اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة للكلية 

2022-2017، يخت�ّس بتخريج كفاءات علمية مزّودة مبعارف دقيقة 
�سة يف علوم القراآن وال�سنة. ويقّدم الق�سم برناجمني: ومتخ�سّ

برنامج بكالوريو�س القراآن وال�سنة
برنامج ماج�ستري التف�سري وعلوم القراآن

برنامج البكالوريوس في القرآن والسنة

الرسالة
برنامج البكالوريو�س يف القراآن وال�سنة يرفد املجتمع بكفاءات ربانية تتعامل 

مع الكتاب وال�سنة مبنهجية علمية و�سطية، تالوًة وحفًظا ووعًيا، م�ستوعبٍة 
املناهج املعا�رشة يف درا�ستهما، حم�سنة وقادرة على رد ال�سبهات، ت�سهم يف 
تلبية حاجة املجتمع يف جمالت علوم القراآن وال�سنة، يف بيئة تفاعلية حمفزة 

على التعلم امل�ستمر.

األهداف التعليمية
1.  تعزيز النتماء للهوية والعقيدة الإ�سالمية ومعرفة اأثرها يف بناء الفرد 

والأمة.
2.  حتفيظ الطالب قْدرا حمددا من ن�سو�س الكتاب وال�سنة مع اإتقان التالوة.
3.  الإملام باملداخل العامة للعلوم الإ�سالمية املختلفة والتعريف مبفاهيمه 

الرئي�سة.
4.  تف�سري الن�سو�س الدينية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية، وبيان ما 

تت�سمنه من اأحكام �رشعية يف جمالت احلياة املختلفة.
5.  تزويد الطالب مبهارات البحث العلمي.

6.  التعرف على �سنن التطور احل�ساري والإن�ساين.
7.  متكني الطالب من اإقامة الرباهني على م�سدرية القراآن وال�سنة، 

وحجيتهما، وبيان تاريخهما
8.  تزويد الطالب من مهارات  املقارنة بني مناهج املف�رشين واملحدثني 

القدامى واملعا�رشين، ونقد املناهج املنحرفة وتفنيد �سبهاتها.
9.  متكني الطالب من تخريج الأحاديث من م�سادرها واحلكم عليها.

مخرجات التعّلم:
بعد النتهاء من برنامج القراآن وال�سنة يتوقع من طالب العلم اأن يكون قادرا 

على اأن:
1.  يتلو من حفظه �ستة اأجزاء من القراآن الكرمي مع اإتقان اأحكام التجويد.

2.  يقراأ من حفظه الأربعني حديثًا النووية وي�رشح معانيها.
ح املعامل واملفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم الإ�سالمية. 3.  يو�سّ

4.  ي�ستنتج �سنًنا يف التطّور احل�ساري الإ�سالمي والإن�ساين ويبّينها.
5.  يربهن على م�سدرية القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، وحجيتهما، ويبني 

تاريخهما.
6.  يف�رش ن�سو�س الوحي وي�ستخرج الأحكام الفقهية منها.

7.  يخّرج احلديث من م�سادره ويحكم عليه.
8.  يقارن بني مناهج املف�رشين واملحدثني القدامى واملعا�رشين، وينتقد 

املناهج املنحرفة ويفند �سبهاتها.
9.  يجري بحوثا علمية متعّلقة بالقراآن وال�سنة

فرص التشغيل:
اأظهرت حملة الت�سالت التي قامت بها الكلية مع الهيئات الر�سمية والأهلية 

يف املجتمع اأن خريجي برنامج القراآن وال�سنة اّلذين يجمعون بني التكوين 
ال�رشعي املعّمق، واإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات مرغوبون من جهات 

عديدة يف املجتمع مثل:
•  وزارة اخلارجية وجمالت العمل الديبلوما�سي

•  وزارة الداخلية يف الإدارة وال�رشطة املجتمعية والإ�سالحيات وال�سجون 
ومكافحة املخدرات وغريها

•  الإر�ساد الأ�رشي واخلدمات الجتماعية
•  هيئات العمل اخلريي

•  التعليم
•  الإمامة واخلطابة والإر�ساد الديني

•  املوؤ�ّس�سات الإعالمية
•  الدعم النف�سي للمر�سى باملوؤ�س�سات ال�ست�سفائية

شروط القبول واملستندات املطلوبة:
يجب على جميع الطلبة املتقدمني لربنامج البكالوريو�س يف القراآن وال�سنة 

بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ا�ستيفاء �رشوط القبول للكلية من �سمنها 
ح�سول الطالب على ن�سبة %70 اأو اأكرث يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها.  

اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة ا�ستيعاب الكلية تعتمد الكلية 
واحدا اأو اأكرث من معايري املفا�سلة التالية: 

•درجات مواد العلوم ال�رشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
•اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.

•مراعاة املقدار املحفوظ من القراآن الكرمي.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/

undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

�س الطالب يف برنامج القراآن وال�سنة حتى يجتاز بنجاح املقررات  ل يتخ�سّ
التالية: 

)QURS 201( "1 حفظ وتالوة وجتويد"  -
-  " علوم القراآن" )QURS 101(، و
 )QURS 203( "علوم احلديث "  -

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في القرآن والسنة

يجب على الطلبة اجتياز 132 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
القراآن وال�سنة مبا يت�سمن ما ياأتي :

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.
•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات كلية ال�رشيعة / اجلذع 

امل�سرتك.
•  ما ل يقل عن 48 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية. 
•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات امل�ساندة.
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املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(

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

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة.

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

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات الكلية / اجلذع املشترك )45 ساعة معتمدة(:
•  QURS 101 علوم القراآن

•  QURS 201 حفظ وتالوة وجتويد )1(
•  QURS 202  اإعراب القراآن

•  QURS 203   علوم احلديث
•  QURS 204  التف�سري التحليلي )1(
•  QURS 205 احلديث التحليلي )1(

•  QURS 301 حفظ وتالوة وجتويد )2(
•  QURS 400 تدريب عملي ميداين

•  DAWA 118  املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية
•  DAWA 203   اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

•  DAWA 210  فقه ال�سرية
•  DAWA 308 فقه التح�رش

•  DAWA 315  مناهج البحث والتحقيق
•  FIQH 205 فقه العبادات )1(

•  FIQH 206 فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333 فقه الأ�رشة )1(

متطلبات التخصص الرئيسي االجبارية )48 ساعة معتمدة(
•  QURS 302    درا�سات معا�رشة حول القراآن وال�سنة

•  QURS 303    تف�سري حتليلي )2(
•  QURS 304    مدخل اإىل القراءات القراآنية وتوجيهها

•  QURS 305    حديث حتليلي )2(
•  QURS 306    مناهج املحدثني

•  QURS 307    ال�سنن الإلهية يف القراآن وال�سنة
•  QURS 308    اأ�سول التف�سري

•  QURS 310    اأحاديث الأحكام
•  QURS 401    اآيات الأحكام

•  QURS 402    اإعجاز القراآن الكرمي
•  QURS 403    مناهج املف�رشين
•  QURS 404    نقد منت احلديث

•  QURS 405    تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد
•  QURS 406    م�سكل اإعراب القراآن

•  QURS 407    تف�سري مو�سوعي
•  QURS 408    حديث مو�سوعي 

املتطلبات املساندة ) 6 ساعة معتمدة)
•  DAWA 407  الإميان وظاهرة التكفري
•  FIQH 307    اأ�سول فقه درا�سة عامة

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 201 )1( 0احلفظ والتالوة والتجويد

FIQH 205 )1( 3فقه العبادات

QURS 2033علوم احلديث

DAWA 2033اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

QURS 205 )1( 3احلديث التحليلي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

FIQH 206 3 فقه املعامالت املالية

QURS 2023 اإعراب القراآن

QURS 204   )1( 3التف�سري التحليلي

DAWA 2103 فقه ال�سرية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

QURS 301 )2( 0احلفظ والتالوة والتجويد

FIQH 3073اأ�سول الفقه: درا�سة عاّمة

QURS 303)2( 3تف�سري حتليلي

QURS 305)2( 3حديث حتليلي

QURS 3073ال�سنن الإلهية يف �سوء القراآن وال�سنة

FIQH 333)1( 3فقه الأ�رشة

DAWA 3153مناهج البحث والتحقيق

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 3083فقه التح�رش

QURS 3023درا�سات معا�رشة حول القراآن وال�سنة

QURS 3043مدخل اإىل القراءات القراآنية وتوجيهها

QURS 3063مناهج املحّدثني

QURS 3083اأ�سول التف�سري

QURS 3103اأحاديث الأحكام

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 1013 علوم القراآن

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

3متطلب عام 

DAWA 1183املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية

FIQH 1083املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

QURS 4013اآيات الأحكام

QURS 4033مناهج املف�رشين

QURS 4053تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

QURS 4073تف�سري مو�سوعي

DAWA 4073الإميان وظاهرة التكفري

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

QURS 4003تدريب عملي ميداين

QURS 4023اإعجاز القراآن

QURS 4043نقد منت احلديث

QURS 4063م�سكل اإعراب القراآن

QURS 4083حديث مو�سوعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية
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قسم العقيدة والدعوة

 )C:11( مبنى كلية ال�رشيعة/ق�سم البنات
creed.sharia@qu.edu.qa :الربيد الإلكرتوين

الهاتف: 4403 4470
http://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :املوقع

رئيس القسم
اأ.د. عبد القادر بخو�س

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
يو�سف حممود ال�سديقي، عبد القادر بخو�س، ح�سن عبيد الغرباوي، حممد 

اأمزيان، عبد احلكيم اخلليفي، التيجاين رحمة

أستاذ مشارك
اأبوبكر حممد احمد اإبراهيم، اأحمد حممد زايد، زكريا عبد الهادي، �سايف 

الهاجري، عز الدين معمي�س، حممد اإقبال اأحمد فرحات، حممد مراح

أستاذ مساعد
اأمينة الأن�ساري، ب�سيوين نحيلة ، حامد املرواين، ح�سة اخلاطر، رم�سان حممد 

علي مطاريد، عالء هيالت، حمرو�س ب�سيوين، حممد اأبوبكر امل�سلح، حممد 
عيا�س الكبي�سي، عي�سى عبد اهلل الكاهوين، حممود �سعيد عطية، �سمري قدوري، 

حممد را�سد املّري

محاضر
الكوري ال�سامل املختار احلاج، حممد عبد الرحمن املع�سومي، مو�سى الزهراين، 

نبيل حممد دروي�س، هدية غازي

مساعد تدريس
خمتار بدري، فاطمة الزهراء، ال�سيد علي، عمر اخلطيب، اأحمد اجلناحي، عبد 

اهلل اآل ثان

نبذة عن القسم
ن�ساأ ق�سم العقيدة والدعوة مع اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية 2022-2017، وهو 

تطوير جلهود �سابقة يف تدري�س التخ�س�س بداأت منذ تاأ�سي�س الكلية. ويقّدم 
الق�سم برناجمني:

•  برنامج بكالوريو�س العقيدة والدعوة
•  برنامج بكالوريو�س الدرا�سات الإ�سالمية

برنامج بكالوريوس العقيدة والدعوة

رسالة البرنامج
برنامج البكالوريو�س يف العقيدة والدعوة يرفد املجتمع بكفاءات ربانية 

مزودة باملعارف العقدية ال�سحيحة واأ�سول الدعوة، م�ستوعبٍة ق�سايا الع�رش 
وم�ستجداته، تتمتع مبهارات التوا�سل، واحلوار، ت�سهم بفاعلية يف تعزيز هوية 
املجتمع وحت�سينه من دعوات الغلو والتطرف وتوثيق اأوا�رش الوحدة الثقافية 

واملجتمعية، وتزكية الأفراد روحًيا وخلقًيا، يف بيئة تفاعلية حمفزة للتعلم 
امل�ستمر.

األهداف التعليمية 
1.   تعزيز النتماء للهوية والعقيدة الإ�سالمية ومعرفة اأثرها يف بناء الفرد 

والأمة.
2.   حتفيظ الطالب قْدرا حمددا من ن�سو�س الكتاب وال�سنة مع اإتقان التالوة.

3.   الإملام باملداخل العامة للعلوم الإ�سالمية املختلفة والتعريف مبفاهيمها 
الرئي�سة.

4.   تف�سري الن�سو�س الدينية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية، وبيان ما 
تت�سمنه من اأحكام �رشعية يف جمالت احلياة املختلفة.

5.   تزويد الطالب مبهارات البحث العلمي.
6.   التعرف على �سنن التطور احل�ساري والإن�ساين.

7.   تعميق معرفة الطالب يف اأ�سول العقيدة وم�سائلها ومنهجية ال�ستدلل 
عليها.

8.   تاأهيل الطالب ل�ستخدام الو�سائل احلديثة يف الدعوة اإىل الإ�سالم 
والتفاعل مع ق�ساياه املعا�رشة.

9.   متكني الطالب من الوقوف على تطور الفكر الإ�سالمي وروافده والنخراط 
باإيجابية يف احلراك الفكري العاملي وحوار احل�سارات.    

مخرجات التعّلم 
بعد النتهاء من برنامج العقيدة والدعوة يتوقع من طالب العلم اأن يكون قادًرا 

على اأن:
1.   يتلو من حفظه �ستة اأجزاء من القراآن الكرمي مع اإتقان اأحكام التجويد.

2.   يقراأ من حفظه الأربعني حديثًا النووية وي�رشح معانيها.
ح املعامل واملفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم الإ�سالمية. 3.   يو�سّ

4.   ي�ستنتج �سنًنا يف التطّور احل�ساري الإ�سالمي والإن�ساين ويبّينها.
5.   يف�رّش ن�سو�سا واأحكاما عقدية ودعوية، ويربز اأثرها يف �سياغة الهوية 

الإ�سالمية. 
6.   يبني مناهج الدعوة واأ�ساليبها واأثرها يف اإ�سالح املجتمعات. 
7.   يعرّب عن روؤية �سليمة ملنهجية الإ�سالم يف التعامل مع الآخر. 

8.   ميّيز بني ال�سحيح والدخيل يف ق�سايا العقيدة. 
9.   ي�سخ�س واقع احلركات الدينية والتيارات واملذاهب الفكرية املعا�رشة 

مربًزا خلفياتها وامتداداتها. 
10.    يقدم بحوثا علمية يف علوم العقيدة والدعوة والأديان والتيارات 

املعا�رشة. 

فرص التشغيل
اأظهرت حملة الت�سالت التي قامت بها الكلية مع الهيئات الر�سمية والأهلية 

يف املجتمع اأن خريج العقيدة والدعوة اّلذي يجمع بني التكوين العميق يف 
م�سائل العقيدة والأديان وحوار احل�سارات ومهارات الدعوة الإ�سالمية، واإتقان 

مهارات اللغة وتقنية املعلومات وبع�س املعارف التخ�س�سية ذات ال�سلة 
ببع�س جمالت العمل والبحث العلمي مرغوبون من جهات عديدة يف املجتمع 

مثل:
•  وزارة الأوقاف، وجمالت الإمامة واخلطابة والإر�ساد الديني.

•  املراكز الدعوية على امل�ستوى الوطني والدويل.
•  وزارة اخلارجية وجمالت العمل الديبلوما�سي.

•  وزارة الداخلية يف قطاعات الإدارة وال�رشطة املجتمعية والأمن 
والإ�سالحيات وال�سجون ومكافحة التطرف والغلو.

•  الإر�ساد الأ�رشي واخلدمات الجتماعية.
•  هيئات العمل اخلريي.

•  التعليم.

•  املوؤ�ّس�سات الإعالمية.
•  املوؤ�ّس�سات الأكادميية ومراكز البحوث والدرا�سات العلمية.

شروط القبول واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني لربنامج البكالوريو�س يف العقيدة والدعوة 

بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ا�ستيفاء �رشوط القبول للكلية من �سمنها 
ح�سول الطالب على ن�سبة %70 اأو اأكرث يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها. 

اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة ا�ستيعاب الكلية تعتمد الكلية 
واحدا اأو اأكرث من معايري املفا�سلة التالية: 

• درجات مواد العلوم ال�رشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
• اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.

• مراعاة املقدار املحفوظ من القراآن الكرمي.

الشروط واملستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التالي:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 

�س الطالب يف برنامج العقيدة والدعوة حتى يجتاز بنجاح املقررات  ل يتخ�سّ
التالية: 

)QURS 201( "1 حفظ وتالوة وجتويد"   -
-   "مدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية" )DAWA 118(، و

 .)DAWA 203( "اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها"   -

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في العقيدة والدعوة

يجب على الطلبة اجتياز 132 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 
العقيدة والدعوة مبا يت�سمن ما ياأتي 

:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.

•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات كلية ال�رشيعة / اجلذع 
امل�سرتك.

•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الجبارية. 

•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 
الختيارية. 

•  ما ل يقل عن 6 �ساعات معتمدة من املقررات امل�ساندة.

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(

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

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة.

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

•   UNIV 100مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات الكلية / اجلذع املشترك )45 ساعة معتمدة(:
•  QURS 101 علوم القراآن

•  QURS 201 حفظ وتالوة وجتويد )1(
•  QURS 202  اإعراب القراآن 
•   QURS 203 علوم احلديث 

•   QURS 204 التف�سري التحليلي )1(
•  QURS 205 احلديث التحليلي )1(

•  QURS 301 حفظ وتالوة وجتويد )2(
•  QURS 400 تدريب عملي ميداين

•  FIQH 108  املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي
•  FIQH 205 فقه العبادات )1(

•  FIQH 206 فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333 فقه الأ�رشة )1(

•  DAWA 118  املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية
•  DAWA 203   اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

•  DAWA 210  فقه ال�سرية
•  DAWA 308 فقه التح�رش

•  DAWA 315  مناهج البحث والتحقيق

متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية )45 ساعة معتمدة(
•  DAWA 307   املنطق واآداب املناظرة

•  DAWA 309   الإلهيات
•  DAWA 310   مناهج معا�رشة يف العلوم الإ�سالمية

•  DAWA 313   الأديان ال�سماوية
•  DAWA 314   فرق ومذاهب معا�رشة
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•  DAWA 316   الأديان الو�سعية
•  DAWA 318   النبوات وال�سمعيات

•  DAWA 401   درا�سة مناطق
•  DAWA 406   النه�سة واحلركات الإ�سالحية

•  DAWA 407   الإميان وظاهرة التكفري
•  DAWA 408   املجتمعات الدينية

•  DAWA 412   مدار�س فكرية غربية معا�رشة
•  DAWA 413   فقه الدعوة واحلوار يف القراآن الكرمي

•  DAWA 414   مهارات الإمامة واخلطابة
•  DAWA 415   مقارنة الأديان

متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية ) 3  ساعات معتمدة(
•  DAWA 320   الت�سوف والروحانيات

•  DAWA 322   مبادئ الفل�سفة الإ�سالمية

املتطلبات املساندة ) 6 ساعات معتمدة(
•  QURS 405   تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

•  FIQH 307   اأ�سول فقه درا�سة عاّمة

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 1013 علوم القراآن

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

3متطلب عام 

DAWA 1183املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية

FIQH 1083املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 201 )1( 0احلفظ والتالوة والتجويد

FIQH 205 )1( 3فقه العبادات

QURS 2033علوم احلديث

DAWA 2033اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

QURS 205 )1( 3احلديث التحليلي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

FIQH 206 3 فقه املعامالت املالية

QURS 2023 اإعراب القراآن

QURS 204   )1( 3التف�سري التحليلي

DAWA 2103 فقه ال�سرية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

QURS 301 )2( 0احلفظ والتالوة والتجويد

FIQH  3073اأ�سول الفقه؛ درا�سة عامة

DAWA 307 3املنطق واآداب املناظرة

DAWA 309 3الإلهيات

FIQH  333  )1( 3فقه الأ�رشة

DAWA 3133الأديان ال�سماوية

DAWA 315 3مناهج البحث والتحقيق

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 308  3فقه التح�رش

DAWA 310   3مناهج معا�رشة يف العلوم الإ�سالمية

DAWA 314 3فرق ومذاهب معا�رشة

DAWA 3163الأديان الو�سعية

DAWA 318 3النبوات وال�سمعيات

DAWA 320 3الت�سوف والروحانيات

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

DAWA 401 3درا�سة املناطق

DAWA 407 3الإميان وظاهرة التكفري

DAWA 415 3مقارنة الأديان

DAWA 413 3فقه الدعوة واحلوار يف القراآن

QURS 405 3تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 400 3تدريب عملي ميداين

DAWA 406 3النه�سة واحلركات الإ�سالحية

DAWA 408 3املجتمعات الدينية

DAWA 4123مهارات الإمامة واخلطابة

DAWA 414 3مدار�س فكرية غربية معا�رشة

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

برنامج بكالوريوس في الدراسات اإلسالمية

الرسالة
برنامج البكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية يهّيئ بيئة تعليمية تفاعلية 

حمّفزة للتعّلم امل�ستمر لريفد املجتمع بكفاءات رّبانية و�سطية مزّودة مبعارف 
كّلية يف العلوم الإ�سالمية ومنفتحة على املعارف الأخرى، تتمّتع مبهارات 

بحثية ومهنية، وُت�سهم يف احلفاظ على هوية املجتمع واأمنه الفكري، 
وت�ستجيب حلاجاته من ال�رشعيني املوؤهلني يف جمالت وظيفية متنّوعة. 

األهداف التعليمية
1.  تعزيز النتماء للهوية والعقيدة الإ�سالمية ومعرفة اأثرها يف بناء الفرد 

والأمة.
2.  حتفيظ الطالب قْدرا حمددا من ن�سو�س الكتاب وال�سنة مع اإتقان التالوة.

3.  الإملام باملداخل العامة للعلوم الإ�سالمية املختلفة والتعريف مبفاهيمها 
الرئي�سة.

4.  تف�سري الن�سو�س الدينية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية، وبيان ما تت�سمنه 
من اأحكام �رشعية يف جمالت احلياة املختلفة.

5.  تزويد الطالب مبهارات البحث العلمي.
6.  التعرف على �سنن التطور احل�ساري والإن�ساين.

7.  تزويد الطالب مبعارف ومهارات وظيفية توؤهله ل�سوق العمل يف جمالت 
مهنية خمتلفة.

8.  بناء ملكة منهجية تاأ�سيلية لدى الطالب متكنه من النفتاح الواعي على 
العلوم الجتماعية والإن�سانية املعا�رشة.

مخرجات التعّلم
  بعد النتهاء من برنامج الدرا�سات الإ�سالمية يتوقع من طالب العلم اأن يكون 

قادرا على اأن:
1.  يتلو من حفظه �ستة اأجزاء من القراآن الكرمي مع اإتقان اأحكام التجويد.

2.  يقراأ من حفظه الأربعني حديثًا النووية وي�رشح معانيها.
ح املعامل واملفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم الإ�سالمية. 3.  يو�سّ

4.  ي�ستنتج �سنًنا يف التطّور احل�ساري الإ�سالمي والإن�ساين ويبّينها.
5.  يف�رّش الن�سو�س الدينية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية. 

6.  يبني اأحكاما �رشعية يف جمالت حياتية خمتلفة.
7.  يربط مناهج وق�سايا العلوم الإن�سانية والجتماعية املعا�رشة مبفاهيم 

العلوم الإ�سالمية.
8.  يجري بحوثا علمية يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية.

9.  يحقق خمرجات اأحد التخ�س�سات الفرعية املتاحة يف اجلامعة.

فرص التشغيل
اأظهرت حملة الت�سالت التي قامت بها الكلية مع الهيئات الر�سمية والأهلية 

يف املجتمع اأن خريج الدرا�سات الإ�سالمية اّلذي يجمع بني حّد مقبول من 
التكوين ال�رشعي، واإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات وبع�س املعارف 

التخ�س�سية ذات ال�سلة بكل جمال عمل مرغوبون من جهات توظيف متعّددة 
يف �سوق العمل، ولذلك �سيفتح هذا الربنامج على فر�س توظيف اأكرب يف 

قطاعات مهنية ووظيفية خمتلفة مثل:
•  وزارة اخلارجية وجمالت العمل الديبلوما�سي.

•  وزارة الداخلية يف قطاعات الإدارة وال�رشطة املجتمعية والأمن 
والإ�سالحيات وال�سجون ومكافحة املخدرات وغريها.

•  الإر�ساد الأ�رشي واخلدمات الجتماعية.
•  القطاع املايل وامل�سارف الإ�سالمية.
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•  هيئات العمل اخلريي.
•  التعليم.

•  الإمامة واخلطابة والإر�ساد الديني.
•  املوؤ�ّس�سات الإعالمية.

•  الدعم النف�سي للمر�سى باملوؤ�س�سات ال�ست�سفائية.

شروط القبول واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني لربنامج البكالوريو�س يف الدرا�سات 

الإ�سالمية بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ا�ستيفاء �رشوط القبول للكلية 
من �سمنها ح�سول الطالب على ن�سبة %70 اأو اأكرث يف الثانوية العامة اأو ما 

يعادلها. 
اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة ا�ستيعاب الكلية تعتمد الكلية 

واحدا اأو اأكرث من معايري املفا�سلة التالية: 
•درجات مواد العلوم ال�رشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.

•اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.
•مراعاة املقدار املحفوظ من القراآن الكرمي.

الشروط واملستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التالي:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/

undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 
ل ي�سجل الطالب يف "برنامج الدرا�سات الإ�سالمية" حتى يجتاز بنجاح مقرر 

"حفظ وتالوة وجتويد QURS 201( "1( متطلبات احل�سول على الدرجة 
العلمية

التخصص الرئيسي في الدراسات اإلسالمية
يجب على الطلبة اجتياز 126 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س 

الدرا�سات الإ�سالمية مبا يت�سمن ما ياأتي:
•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.

•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات كلية ال�رشيعة / اجلذع 
امل�سرتك.

•  ما ل يقل عن 9 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي الجبارية. 
•  ما ل يقل عن 15 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية. 
•  ما ل يقل عن 24 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الفرعي.

املتطلبات العامة )33 �ساعة معتمدة(

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

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات م معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة.

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات الكلية / اجلذع املشترك )45 ساعة معتمدة(:
•  QURS 101 علوم القراآن

•  QURS 201 حفظ وتالوة وجتويد )1(
•  QURS 202  اإعراب القراآن 
•   QURS 203 علوم احلديث 

•   QURS 204 التف�سري التحليلي )1(
•  QURS 205 احلديث التحليلي )1(

•  QURS 301 حفظ وتالوة وجتويد )2(
•  QURS 400 تدريب عملي ميداين

•  FIQH 108  املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي
•  FIQH 205 فقه العبادات )1(

•  FIQH 206 فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333 فقه الأ�رشة )1(

•  DAWA 118  املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية
•  DAWA 203   اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

•  DAWA 210  فقه ال�سرية
•  DAWA 308 فقه التح�رش

•  DAWA 315  مناهج البحث والتحقيق

متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية )9  ساعة معتمدة (
•  DAWA 407   الإميان وظاهرة التكفري

•  FIQH 302   نظم اإ�سالمية
•  FIQH 307   اأ�سول الفقه: درا�سة عامة

متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية )15 ساعة معتمدة(
•  DAWA 307    املنطق واآداب املناظرة

•  DAWA 310    مناهج معا�رشة يف العلوم الإ�سالمية
•  DAWA 314    فرق ومذاهب معا�رشة                                       

•  DAWA 401    درا�سة مناطق

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 201 )0احلفظ والتالوة والتجويد )١

FIQH 205 )3فقه العبادات )١

QURS 2033علوم احلديث

DAWA 2033اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

FIQH 206 3 فقه املعامالت املالية

QURS 2023 اإعراب القراآن

QURS 204   )3التف�سري التحليلي )١

DAWA 2103 فقه ال�سرية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 1013 علوم القراآن

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

3متطلب عام 

DAWA 1183املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية

FIQH 1083املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

اخلطة الدراسية •  DAWA 406    النه�سة واحلركات الإ�سالحية
•  DAWA 408    املجتمعات الدينية

•  DAWA 412    مدار�س فكرية غربية معا�رشة
•  DAWA 414    مهارات الإمامة واخلطابة

•  DAWA 415    مقارنة اأديان
•  FIQH 424    ال�سيا�سة ال�رشعية
•  FIQH 426    العالقات الدولية

•  FIQH 433    ق�سايا فقهية معا�رشة
•  QURS 310    اأحاديث الأحكام

•  QURS 401    اآيات الأحكام
•  QURS 402    اإعجاز القراآن الكرمي

متطلبات التخصص الفرعي )24 ساعة معتمدة(
�سا فرعيا مما تتيحه الكليات الأخرى يف  يجب على الطلبة اجتياز تخ�سّ

اجلامعة. اإذا كان التخ�س�س الفرعي املختار يتطلب اأقل من 24 �ساعة معتمدة، 
فيجب على الطالب درا�سة مقررات اختيارية حرة اإ�سافية ل�ستكمال متطلبات 

24 �ساعة معتمدة.
�سات الفرعية املتوفرة  1.  ومن خالل درا�ستنا ملطالب جهات العمل، وللتخ�سّ

الآن يف كليات جامعة قطر نقرتح على طالب الدرا�سات الإ�سالمية اأن يختار 
�سات الفرعية الآتية، وميكنه لأ�سباب يراها اأن يختار غريها  اأحد التخ�سّ

بالتن�سيق مع اإدارة الإر�ساد الطالبي.التخ�س�س الفرعي يف اللغة العربية )24 
�ساعة معتمدة(.

2.  التخ�س�س الفرعي يف اللغة الإجنليزية )24 �ساعة معتمدة(.
3.  التخ�س�س الفرعي يف ال�سوؤون الدولية )24 �ساعة معتمدة(.

2.  التخ�س�س الفرعي يف ال�سيا�سات والتخطيط والتنمية )24 �ساعة معتمدة(.
3.  التخ�س�س الفرعي يف الإعالم )24 �ساعة معتمدة(.

4.  التخ�س�س الفرعي يف علم الجتماع )24 �ساعة معتمدة(.
5.  التخ�س�س الفرعي يف علم النف�س )24 �ساعة معتمدة(.

6.  التخ�س�س الفرعي يف اإدارة الأعمال للطالب خارج كلية الإدارة والقت�ساد 
)24 �ساعة معتمدة(.
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قسم الفقه وأصوله

 )C:11( مبنى كلية ال�رشيعة/ق�سم البنات
FIQH.sharia@qu.edu.qa  :الربيد الإلكرتوين

الهاتف: 4403 4449
http://www.qu.edu.qa/ar/sharia/index.php :املوقع

رئيس القسم:
اأ.د. �سالح كرمي الزنكي

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ دكتور
�سالح قادر كرمي الزنكي، عبد احلكيم ال�سعدي، القر�سي ب�سري

أستاذ مشارك
معروف اآدم باوا، اأمين �سالح، �سعد الدين ددا�س

أستاذ مساعد
مراد بو�ساية، حممد �سالح ال�سيب، نايف بن نهار، اإبراهيم الأن�ساري، ح�سن 

ي�سو، اأحمد العون، �سلطان الها�سمي، يحيى النعيمي، ف�سل مراد

محاضر
حمدة ال�رشمي

مساعد تدريس
حمد �سليمان ال�سيد، حممد عبد اهلل ال�ساعي

نبذة تعريفية بالقسم
ن�ساأ ق�سم الفقه واأ�سوله مع اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية 2022-2017، وهو 
تطوير جلهود �سابقة يف تدري�س التخ�س�س بداأت منذ تاأ�سي�س الكلية. ويقّدم 

الق�سم برناجمني: برنامج البكالوريو�س يف الفقه واأ�سوله، وبرنامج املاج�ستري 
يف الفقه والأ�سول 

برنامج بكالوريوس الفقه وأصوله

الرسالة
برنامج البكالوريو�س يف الفقه واأ�سوله يرفد املجتمع بكفاءات ربانية 

وو�سطية مزودة باملعارف الفقهية والأ�سولية واملهارات العقلية والبحثية، 
ت�سهم يف تلبية حاجات املجتمع يف جمالت الفقه واأ�سوله، يف بيئة تفاعلية 

حمفزة للتعلم امل�ستمر.

األهداف التعليمية
1.  تعزيز النتماء للهوية والعقيدة الإ�سالمية ومعرفة اأثرها يف بناء الفرد 

والأمة.
2.  حتفيظ الطالب قْدراً حمدداً من ن�سو�س الكتاب وال�سنة مع اإتقان التالوة.

3.  الإملام باملداخل العامة للعلوم الإ�سالمية املختلفة والتعريف مبفاهيمها 
الرئي�سة.

4.  تف�سري الن�سو�س ال�رشعية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية، وبيان ما 
تت�سمنه من اأحكام �رشعية يف جمالت احلياة املختلفة.

السنة الثالثة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

QURS 301 )0احلفظ والتالوة والتجويد )٢

FIQH 3073اأ�سول الفقه: درا�سة عامة

FIQH 333)3فقه الأ�رشة )١

DAWA 3153مناهج البحث والتحقيق

�س الرئي�س 3مقرر اختياري من التخ�سّ

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 308  3فقه التح�رش

FIQH 3023النظم الإ�سالمية

�س الرئي�س 3مقرر اختياري من التخ�سّ

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

DAWA 4073الإميان وظاهرة التكفري

�س الرئي�س 3مقرر اختياري من التخ�سّ

�س الرئي�س 3مقرر اختياري من التخ�سّ

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FIQH 4003تدريب عملي ميداين

�س الرئي�س 3مقرر اختياري من التخ�سّ

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

3مقرر من التخ�س�س الفرعي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

5.  تزويد الطالب مبهارات البحث العلمي.
6.  التعرف على �سنن التطور احل�ساري والإن�ساين.

7.  تعريف الطالب بتاريخ الفقه الإ�سالمي ومذاهبه وا�سطالحاته ورجاله ول 
�سيما املذهب احلنبلي.

8.  تزويد الطالب مبعرفة كافية يف جمال الفقه الإ�سالمي بحقوله املختلفة.
9.  تزويد الطالب مبعرفة كافية يف جمال اأ�سول الفقه والقواعد الفقهية 

ومقا�سد ال�رشيعة.
10.  تاأهيل الطالب لدرا�سة كتب الرتاث الفقهي واطالعه على الت�رشيعات 

والقوانني ذات العالقة بالتخ�س�س.
11.  تنمية ملكة الطالب الفقهية يف ا�ستنباط الأحكام، واملقارنة بينها، 

واملوازنة مبنهجية علمية.
12.  تاأهيل الطالب لإجراء بحوث فقهية، اأو بينّية، تعالج خمتلف ق�سايا 

املجتمع من منظور الفقه الإ�سالمي.
13.  تر�سيخ الو�سطية يف �سخ�سية الطالب يف تبني الآراء الفقهية بالبعد عن 

التع�سب واإق�ساء الراأي الآخر.

مخرجات التعلم
بعد النتهاء من برنامج الفقه واأ�سوله يتوقع من طالب العلم اأن يكون قادراً 

على اأن:
1.  يتلو من حفظه �ستة اأجزاء من القراآن الكرمي مع اإتقان اأحكام التجويد.

2.  يقراأ من حفظه الأربعني حديثًا النووية وي�رشح معانيها.
ح املعامل واملفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم الإ�سالمية. 3.  يو�سّ

4.  ي�ستنتج �سنًنا يف التطّور احل�ساري الإ�سالمي والإن�ساين ويبّينها.
5.  يف�رّش قدًرا منا�سًبا من الن�سو�س ال�رشعية والرتاثية يف العلوم الإ�سالمية 

تف�سرًيا �سليًما.
6.  يبنّي امل�سائل الفقهية يف جمال الفقه الإ�سالمي باأبوابه املختلفة. 

7.  يقارن بني الفقه الإ�سالمي والت�رشيعات املعا�رشة يف اأمهات امل�سائل يف 
املجالت املختلفة.

8.  ي�ستنبط اأحكاًما فقهية ويقارن بني املعرو�س منها ويوازن مبنهجية 
علمية.

9.  مييز الآراء امل�سطبغة بالو�سطية يف الطرح الفقهي ويتبناها بعيداً عن 
التع�سب واإق�ساء الآخر.

10.  يجري بحوثًا فقهية، اأو بينّية، تعالج خمتلف ق�سايا املجتمع من 
املنظور الفقهي.

فرص التشغيل
اأظهرت حملة الت�سالت التي قامت بها الكلية مع الهيئات الر�سمية والأهلية 
يف املجتمع اأن خريج برنامج الفقه واأ�سوله اّلذي يجمع بني التكوين الفقهي 
والأ�سويل العميق، واإتقان مهارات اللغة وتقنية املعلومات وبع�س املعارف 
التخ�س�سية ذات ال�سلة ببع�س جمالت العمل والبحث العلمي مرغوبون من 

جهات عديدة يف املجتمع مثل:
•  وزارة الأوقاف، وجمالت الإمامة واخلطابة والإر�ساد الديني

•  التعليم
•  الق�ساء ال�رشعي والإفتاء 

•  املراكز الدعوية على امل�ستوى الوطني والدويل.
•  وزارة الداخلية يف قطاعات الإدارة وال�رشطة املجتمعية والأمن 

والإ�سالحيات وال�سجون ومكافحة التطرف والغلو.
•  الإر�ساد الأ�رشي واخلدمات الجتماعية

•  هيئات العمل اخلريي 
•   املوؤ�ّس�سات الأكادميية ومراكز البحوث والدرا�سات العلمية.

شروط القبول واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني لربنامج البكالوريو�س يف الفقه واأ�سوله 

بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ا�ستيفاء �رشوط القبول للكلية من �سمنها 
ح�سول الطالب على ن�سبة %70 اأو اأكرث يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها. 

اىل جانب ذلك عندما تفوق طلبات القبول طاقة ا�ستيعاب الكلية تعتمد الكلية 
واحدا اأو اأكرث من معايري املفا�سلة التالية: 

•  درجات مواد العلوم ال�رشعية واللغة العربية يف الثانوية العامة.
•  اجتياز امتحان قبول حتريري يف اللغة العربية.

•  مراعاة املقدار املحفوظ من القراآن الكرمي.

الشروط واملستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التالي:
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/

undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطر لإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة
�س الطالب يف برنامج الفقه واأ�سوله حتى يجتاز بنجاح املقررات   ل يتخ�سّ

التالية: 
QURS 201  "1 حفظ وتالوة وجتويد"

"مدخل اإىل الفقه الإ�سالمي" FIQH 108و
" فقه العبادات FIQH 205 "1و 

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية

التخصص الرئيسي في الفقه وأصوله

يجب على الطلبة اجتياز 132 �ساعة معتمدة كحد اأدنى ل�ستكمال تخ�س�س  
الفقه واأ�سوله مبا يت�سمن ما ياأتي 

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة يف املتطلبات العامة.
•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات كلية ال�رشيعة / اجلذع 

امل�سرتك.
•  ما ل يقل عن 45 �ساعة معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الجبارية. 
•  ما ل يقل عن 3 �ساعات معتمدة يف متطلبات التخ�س�س الرئي�سي 

الختيارية. 
•  ما ل يقل عن 6 �ساعات من املقررات امل�ساندة.

املتطلبات العامة )33 ساعة معتمدة(

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

•  ENGL 110 لغة اإجنليزية 1
•  ENGL 111 لغة اإجنليزية 2

•  DAWA 111 الثقافة الإ�سالمية

مجموعة العلوم االجتماعية/ السلوكية )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 
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مبجموعة العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية

مجموعة اإلنسانيات واآلداب )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة املدرجة 

يف املجموعة الفرعية "تاريخ قطر واخلليج" والتي هي جزء من جمموعة 
الإن�سانيات والآداب.

مجموعة العلوم الطبيعية/الرياضيات )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة العلوم الطبيعية/الريا�سيات

مجموعة املعارف العامة )3 ساعات معتمدة(
يجب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة 

مبجموعة املعارف العامة

مجموعة املهارات العامة )3 ساعات معتمدة(
مقررات برنامج املتطلبات العامة اخلا�سة مبجموعة املهارات العامة.

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

•   UNIV 100 مقرر �سيمينار ال�سنة الوىل

متطلبات الكلية الشريعة / اجلذع املشترك )45 ساعة معتمدة(:
•  QURS 101 علوم القراآن

•  QURS 201 حفظ وتالوة وجتويد )1(
•  QURS 202  اإعراب القراآن 
•   QURS 203 علوم احلديث 

•   QURS 204 التف�سري التحليلي )1(
•  QURS 205 احلديث التحليلي )1(

•  QURS 301 حفظ وتالوة وجتويد )2(
•  QURS 400 تدريب عملي ميداين

•  FIQH 108  املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي
•  FIQH 205 فقه العبادات )1(

•  FIQH 206 فقه املعامالت املالية
•  FIQH 333 فقه الأ�رشة )1(

•  DAWA 118  املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية
•  DAWA 203   اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

•  DAWA 210  فقه ال�سرية
•  DAWA 308 فقه التح�رش

•  DAWA 315  مناهج البحث والتحقيق
  •

متطلبات التخّصص الرئيسي اإلجبارية )45 ساعة معتمدة(
•  FIQH 306    فقه الق�ساء والإثبات

•  FIQH 310    فقه املعاو�سات والتوثيقات
•  FIQH 323    اأ�سول الفقه: احلكم ال�رشعي
•  FIQH 324    اأ�سول الفقه: الدليل ال�رشعي

•  FIQH 328    القواعد الفقهية
•  FIQH 331    فقه العبادات )2(

•  FIQH 336    فقه الأ�رشة )2(
•  FIQH 401    اأ�سول الفقه: الدللت

•  FIQH 405    فقه ال�رشكات والتربعات
•  FIQH 406    فقه العقوبات

•  FIQH 407    الدعاوى واملرافعات
•  FIQH 409    فقه الو�سايا واملواريث

•  FIQH 410    الفقه املقارن

متطلبات التخّصص الرئيسي االختيارية )9 ساعات معتمدة(
•  FIQH 412    مقا�سد ال�رشيعة  

•  FIQH 424    ال�سيا�سة ال�رشعية    
•  FIQH 426    العالقات الدولية 

•  FIQH 430    فقه الأميان والنذور والكفارات والأطعمة  
•  FIQH 431    اأ�سول الفقه: الجتهاد والتعار�س والرتجيح

•  FIQH 433     ق�سايا فقهية معا�رشة  

املتطلبات املساندة  ) 6 ساعات معتمدة(
•  QURS 405    تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

•  DAWA 307    املنطق واآداب املناظرة
•  FIQH 405    فقه ال�رشكات والتربعات

•  FIQH 406    فقه العقوبات
•  FIQH 407    الدعاوى واملرافعات

•  FIQH 409    فقه الو�سايا واملواريث
•  FIQH 410    الفقه املقارن

متطلبات التخّصص الرئيسي االختيارية )9 ساعات معتمدة(
•  FIQH 412    مقا�سد ال�رشيعة  

•  FIQH 424    ال�سيا�سة ال�رشعية   
•  FIQH 426    العالقات الدولية 

•  FIQH 430    فقه الأميان والنذور والكفارات والأطعمة  
•  FIQH 431    اأ�سول الفقه: الجتهاد والتعار�س والرتجيح

•  FIQH 433     ق�سايا فقهية معا�رشة  

املتطلبات املساندة  ) 6 ساعات معتمدة(
•  QURS 405    تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

•  DAWA 307    املنطق واآداب املناظرة

السنة الثانية )36 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 201 )1( 0احلفظ والتالوة والتجويد

FIQH 205 )1( 3فقه العبادات

QURS 2033علوم احلديث

DAWA 2033اأ�سول الدعوة ومناهجها واأ�ساليبها

QURS 205 )1( 3احلديث التحليلي

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

FIQH  206 3 فقه املعامالت املالية

QURS 2023 اإعراب القراآن

QURS 204   )1( 3التف�سري التحليلي

DAWA 2103 فقه ال�سرية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة األولى )30 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

3متطلب عام 

3متطلب عام

3متطلب عام 

3متطلب عام 

QURS 1013 علوم القراآن

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

3متطلب عام 

3متطلب عام 

3متطلب عام 

DAWA 1183املدخل اإىل العقيدة الإ�سالمية

FIQH 1083املدخل اإىل الفقه الإ�سالمي

15مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الثالثة )36 ساعة معتمدة(اخلطة الدراسية

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

QURS 301 )2( 0احلفظ والتالوة والتجويد

DAWA 3073املنطق واآداب املناظرة

DAWA 315 3مناهج البحث والتحقيق

FIQH 3233اأ�سول الفقه: احلكم ال�رشعي

FIQH 331)2( 3فقه العبادات

FIQH 333  )1( 3فقه الأ�رشة

QURS 4053تخريج الأحاديث ودرا�سة الأ�سانيد

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

DAWA 308  3فقه التح�رش

FIQH 3063فقه الق�ساء والإثبات

FIQH 3243اأ�سول الفقه: الدليل ال�رشعي

FIQH 3103فقه املعاو�سات والتوثيقات

FIQH 336)3فقه الأ�رشة )٢

FIQH 3283القواعد الفقهية

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

السنة الرابعة )39 ساعة معتمدة(

الفصل 
الدراسي

الساعات عنوان املقرر رمز  املقرر
املعتمدة

خريف

FIQH 4013اأ�سول الفقه: الدللت

FIQH 4053فقه ال�رشكات والتربعات

FIQH 4073الدعاوى واملرافعات

FIQH  4093فقه الو�سايا واملواريث

FIQH 431 3اأ�سول الفقه: الجتهاد والتعار�س والرتجيح

FIQH 4333ق�سايا فقهية معا�رشة

18مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي

ربيع

FIQH 4003تدريب عملي ميداين

FIQH 4063فقه العقوبات

 FIQH 4103الفقه املقارن

FIQH 4123مقا�سد ال�رشيعة

FIQH 4243ال�سيا�سة ال�رشعية

FIQH 4263العالقات الدولية

FIQH 430  3الأميان والنذور والكفارات والأطعمة

21مجموع الساعات املعتمدة في الفصل الدراسي
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كلية الطب 

مبنى كلية الطب 
هاتف: 44037800

  medicine@qu.edu.qa :  :بريد اإلكرتوين
http://www.qu.edu.qa/medicine :موقع اإلكرتوين

أعضاء هيئة التدريس

نائب رئيس اجلامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب
اإيغون تفت 

العميد املساعد للشؤون األكادميية 
�سالح الدين ح�سيني رفاعي ك�ساب

العميد املساعد للشؤون اإلكلينيكية 
عبد اللطيف اخلال

نبذة عن الكلية
كلية الطب هي الكلية الثامنة يف جامعة قطر، تاأ�س�ست يف عام 2014 بتوجيه 

اأمريي ومن خالل درا�سة جدوى �ساملة كمبادرة م�سرتكة بني جامعة قطر 
وموؤ�س�سة حمد الطبية. وتعنى الكلية بالرتكيز على الحتياجات اخلا�سة 

بقطاع الرعاية ال�سحية يف قطر كما تتما�سى مع ال�سرتاتيجيات والأولويات 
الوطنية يف جمال التعليم والرعاية ال�سحية. 

 
الدرجة العلمية 

بنًاء على اأف�سل مناذج املمار�سات الأوروبية والأمريكية، تقدم كلية الطب 
الربنامج التايل ذو ال�ست �سنوات للطالب: 

)MD( سهادة طبيب عام�  •

عن البرنامج
برنامج الطبيب العام )MD( هو برنامج مدته 6 �سنوات يقدم منهجًا قائمًا 
على تكامل التخ�س�سات املتعددة ويتبنى اأ�ساليب التعلم اجلماعي والتعلم 
من خالل حل امل�ساكل )TBL. PBL(. مت ت�سميم املنهج لتحقيق التكامل 

الأفقي والراأ�سي بني العلوم الطبية الأ�سا�سية والعلوم الإكلينيكية طوال مدة 
املنهج مبا يحقق تزويد الطالب بفر�س للتعامل مع ال�سياق الإكلينيكي منذ 

مرحلة مبكرة، ويتم ذلك عن طريق ربط عملية درا�سة اأنظمة الأع�ساء الرئي�سية 
يف اجل�سم مع عملية درا�سة حالت املر�سى، وتكون الدرا�سة يف جمموعات 

�سغرية حتت اإ�رشاف وتوجيه اأطباء ذوي خربة اأكادميية واإكلينيكية. كما يتم 
الرتكيز على تطوير املهارات القيادية ومهارات التوا�سل منذ البداية مع تقدير 

اخل�سو�سيات املحددة للمجتمع القطري. 
يتمحور برنامج الطبيب العام حول ثالث مراحل خمتلفة: املرحلة النتقالية؛ 

مرحلة ما قبل الإكلينيكية، واملرحلة الإكلينيكية. ومطلوب من الطالب 
امل�سجلني يف برنامج الطبيب العام احلفاظ على م�ستوى معني من التح�سيل 

ودرا�سة عدد من املتطلبات الأكادميية من اأجل احلفاظ على ا�ستمرارية 
التحاقهم بالربنامج. 

ومن اأجل اإكمال الربنامج بنجاح واحل�سول على �سهادة طبيب عام، يجب على 
الطالب ا�ستيفاء متطلبات التخرج من اجلامعة وبرنامج الطبيب العام. 

أهداف البرنامج

1.   تخريج اأطباء ذوي كفاءة وتاأهيل عايل م�سقول باملعرفة، واملهارات 
وال�سمات ال�سخ�سية وفق الجتاهات الالزمة ملمار�سة مهنة الطب يف القرن 
احلادي والع�رشين على اأعلى م�ستوى من اجلودة العلمية، والقيم الأخالقية 

واملعايري املهنية. 
2.   حت�سني �سحة ال�سكان مع الرتكيز على الوقاية من الأمرا�س من خالل 

اإتباع اأ�سلوب حياة �سحي. 
3.   تعزيز اأخالقيات مهنة الطب مبا فيها اجلمع ما بني املمار�سة بكلفة 

اقت�سادية وبطريقة فعالة، يف اإطار خ�سو�سيات نظام تقدمي الرعاية ال�سحية 
يف دولة قطر. 

مخرجات تعلم الطالب ومجاالت االختصاص
يحدد برنامج الطبيب العام �ستة جمالت للتخ�س�س مع خمرجات التعلم 
املحددة التي يجب على الطالب احل�سول عليها واإتقانها قبل التخرج من 

الربنامج. ومت اعتماد وتكييف خمرجات تعلم الطالب مبا يتما�سى مع البيئة 
الثقافية للممار�سة الطبية يف دولة قطر ويف منطقة اخلليج العربي، ووفًقا 

للمعايري الدولية وتتمحور حول جمالت تخ�س�س �ستة كما يلي: 
-1   رعاية املر�سى وال�سكان

-2   املعرفة
-3   املمار�سة القائمة على الأدلة والتعلم مدى احلياة 

-4   املهارات ال�سخ�سية ومهارات الت�سال
-5   الأخالق واملهنية 

-6   اأنظمة الرعاية ال�سحية واملمار�سة ذات الكلفة القت�سادية

ويف نطاق هذه املجالت، مت حتديد الخت�سا�سات املحددة اأو خمرجات تعلم 
الطالب على النحو التايل: 

1-  رعاية املرضى والسكان
اأ1-   احل�سول على التاريخ الطبي ال�سامل الذي يغطي جميع اجلوانب 

الأ�سا�سية للمري�س وم�ساكله، مبا يف ذلك امل�سائل املتعلقة بالعمر، ونوع 
اجلن�س والو�سع الجتماعي والقت�سادي. 

اأ2-   ال�سبب ال�ستنباطي يف حل امل�ساكل الإكلينيكية. 
اأ3-   اإجراء كل من الفح�س الكامل املحدد والفح�س املركز على اأنظمة 

اأع�ساء اجل�سم، مبا يف ذلك فح�س احلالة العقلية. 
اأ4-   اأداء الإجراءات الفنية الروتينية عند م�ستوى منا�سب لطالب الطب. 
اأ5-   بناء ا�سرتاتيجيات اإدارية اأ�سا�سية مالئمة )ت�سخي�سية وعالجية( 

للمر�سى الذين يعانون من حالت �سائعة تتعلق مبجموعات عمرية خمتلفة 
من اجلن�سني، احلادة واملزمنة، مبا يف ذلك احلالت الطبية، والنف�سية 

واجلراحية، وهوؤلء الذين يحتاجون تاأهيل ق�سري وطويل الأجل. 
اأ6-   و�سع خطة العالج، واإظهار القدرة على اتخاذ الإجراءات عن طريق 

املوازنة بني املخاطر الن�سبية وفوائد املخرجات وخيارات العالج. 
اأ7-   التعرف على املر�سى الذين يعانون من اأمرا�س القلب، اأو الرئة اأو 

احلالت الع�سبية التي تهدد احلياة ب�سكل مبا�رش بغ�س النظر عن امل�سببات، 
وحتديد العالج الأويل املنا�سب وتطبيق مبادئ دعم احلياة الأ�سا�سية 

واملتقدمة. 
اأ8-   حتديد امل�سار الأويل لإدارة املر�سى الذين يعانون من حالت خطرية 

تتطلب رعاية حرجة. 
اأ9-   حتديد العوامل التي ت�سع الأفراد يف خطر التعر�س للمر�س اأو الإ�سابة، 

وحتديد الختبارات املنا�سبة للك�سف عن املر�سى املعر�سني لالإ�سابة 
باأمرا�س معينة اأو يف مرحلة مبكرة من املر�س، وحتديد ا�سرتاتيجيات 

ال�ستجابة ب�سكل منا�سب )عملية الفرز(. 



260261

اأ10-   تف�سري الختبارات املعملية، ومعرفة القيود املفرو�سة على القيا�سات 
املعملية القيا�سية ودمج النتائج الإكلينيكية واملعملية يف الت�سخي�س واإدارة 

م�ساكل املر�سى. 
اأ11-   توثيق وتبادل املعلومات املحددة للمر�سى، و�رشح القدرة على 

ا�ستخدام نظم املعلومات والنتائج املحددة عن املر�سى واأوامر توجيه مزيد 
من الرعاية للمر�سى. 

اأ12-   حتديد وو�سف ال�سكان، على اأن ي�سمل ذلك الرتكيبة ال�سكانية، 
والهيكل الثقايف والجتماعي والقت�سادي، والظروف املعي�سية، واحلالة 

ال�سحية، وفهم اأهمية هذه العوامل للرعاية ال�سحية لالأفراد، والأ�رش 
والإداريني. 

2-  املعرفة
ب1-   تطبيق املعرفة عن البنية والوظيفة الطبيعية للج�سم )ككائن �سليم( 

وكل نظام من الأنظمة الأ�سا�سية لأع�ساء اجل�سم يف فهم علم الأمرا�س، 
والأعرا�س وعالمات الأمرا�س غري الطبيعية. 

ب2-   فهم الآليات اجلزيئية، والكيميائية احليوية واخللوية املهمة يف 
احلفاظ على توازن اجل�سم. 

ب3-   التعرف على الأ�سباب املختلفة )الوراثية، التنموية، الأي�سية، ال�سامة، 
احليوية املجهرية، املناعة الذاتية، الورمية، النتكا�سية، اجلرحية( لالإعياء/ 

املر�س والطرق التي تعمل بها على اجل�سم )املر�سية(. 
ب4-   معرفة البنية والوظيفة املتغرية )علم الأمرا�س والِفيْزُيوُلوْجيا 

يَّة( للج�سم واأنظمة اأع�ساءه الرئي�سية التي تظهر يف خمتلف الأمرا�س  امَلَر�سِ
واحلالت. 

ب5-   تطبيق املعرفة الإكلينيكية، واملعملية، والعوار�س املر�سية الأكرث 
تكراًرا لالأمرا�س ال�سائعة يف الت�سخي�س والعالج. 

ب6-   فهم قوة الأ�سلوب العلمي يف حتديد �سبب املر�س وفعالية العالجات 
التقليدية وغري التقليدية. 

ب7-   تطبيق مبادئ الوقاية من الأمرا�س وتغيري ال�سلوك املنا�سب مل�ساكل 
�سحية معينة لل�سكان. 

ب8-   التعرف على اأهمية املحددات غري البيولوجية لل�سحة )املعتلة( 
والعوامل القت�سادية، والنف�سية والجتماعية، والثقافية التي ت�ساهم يف تطور 

و/اأو ا�ستمرار الأمرا�س. 
ب9-   معرفة علم وبائيات الأمرا�س ال�سائعة �سمن جمموعة �سكانية 

حمددة، والأ�ساليب املنهجية املفيدة يف احلد من حدوث وانت�سار تلك 
الأمرا�س. 

3-   املمارسة القائمة على األدلة والتعلم مدى احلياة
ج1-   حتديد اأي من البيانات املوجودة املتعلقة ب�سوؤال اإكلينيكي معني 

اأو فر�سية ر�سمية، ملعرفة م�سادر البيانات )مبا يف ذلك ال�سجالت الطبية، 
والبيانات املوجودة على الإنرتنت( يف املوؤ�س�سة من خالل حتديد كيفية 

ا�ستخدامها يف الإجابة على �سوؤال اإكلينيكي معني. 
ج2-   تنفيذ خطة جلمع البيانات وتنظيم البيانات لتحليلها، لإظهار القدرة 

على متثيل البيانات ب�سكل �سحيح من خالل درا�سة يف �سكل مفيد يدعم 
التحليل القائم على الكمبيوتر. 

ج3-   تخطيط، وحتليل وتف�سري وكتابة تقرير عن النتائج، مما يظهر القدرة 
على اختيار اأدوات برامج الكمبيوتر املنا�سبة لتحليل البيانات. 

ج4-   اإظهار املعرفة مب�سادر املعلومات والأدوات املتاحة لدعم التعلم مدى 
احلياة. ت�سمل املعرفة الوعي بهذه املوارد، وحمتواها، واحتياجات املعلومات 

 MEDLINE التي ميكن معاجلتها. ت�سمل املوارد ذات ال�سلة قاعدة بيانات
وغريها من قواعد البيانات الببليوغرافية، واملراجع العلمية وم�سادر 

املراجع، ونظم اخلربة الت�سخي�سية وموارد الإنرتنت الطبية. 
ج5-   ا�سرتجاع املعلومات، مما يوؤدي اإىل القدرة على �سقل ا�سرتاتيجيات 

البحوث لتح�سني مدى مالئمة واكتمال البنود امل�سرتجعة. 
ج6-   تنقيح وتقييم املعلومات والذي يوؤدي بدوره اإىل القدرة على التمييز 

بني اأنواع م�سادر املعلومات من حيث التداول والنت�سار، والتن�سيق )على 
�سبيل املثال، املراجعة مقارنة باملقال الأ�سلي(، وال�سلطة، والأهمية ومدى 

التوافر. 

4-   املهارات الشخصية ومهارات االتصال 
د1-   ا�ستخدام مهارات الت�سال الفعال ل�ستخال�س وتوفري املعلومات 

با�ستخدام القيم واملواقف واملهارات اللفظية وغري اللفظية والكتابية الفعالة 
)التف�سريية وال�ستبيانية(.

د2-   ا�ستخدام مهارات الكتابة الفعالة لنقل املعلومات، والتعبري عن 
الهتمامات، وامل�ساعدة، وما اإىل ذلك. 

د3-   ال�ستماع اإىل واحرتام وجهة نظر املر�سى وموؤيديهم. 
د4-   ال�ستماع اإىل واحرتام وجهة نظر الأع�ساء الآخرين يف الفريق 

امل�سارك يف رعاية املري�س. 
د5-   العرتاف واحرتام الحتياجات املتغرية للمر�سى للح�سول على 

املعلومات والتف�سري. 
د6-   ت�سجيع املر�سى على مناق�سة العالج املقرتح مع موؤيديهم. 

د7-   الإبالغ الكامل للمر�سى وموؤيديهم عن التقدم املحرز خالل العالج. 
د8-   �رشح اأي م�ساعفات للعالج عند وقوعها و�رشح احللول املمكنة. 

د9-   اتخاذ اإجراء فوري عند معاناة املر�سى من الأذى، والعتذار عند 
القت�ساء. 

د10-   العمل بفعالية كفرد، يف جمموعات مهنية، وكع�سو يف نظام رعاية 
�سحية معقد، مما يوؤدي اإىل معرفة املوارد على الإنرتنت للت�رشيع، والدفاع 

ال�سيا�سي وو�سع �سيا�سة الرعاية ال�سحية املحلية. 

5-   األخالق واملهنية 
ه1-   تطبيق النظريات واملبادئ التي حتكم عملية اتخاذ القرارات الأخالقية 

يف فهم املع�سالت الأخالقية الكربى يف الطب، وخا�سة تلك التي تن�ساأ يف 
بداية ونهاية احلياة، وتلك التي تن�ساأ عن التو�سع ال�رشيع يف معرفة علم 

الوراثة.
ه2-   الراأفة يف عالج املر�سى واحرتام خ�سو�سيتهم وكرامتهم. 

ه3-   ال�سدق والنزاهة يف جميع التفاعالت مع اأ�رش، وزمالء املر�سى 
وغريهم الذين يتفاعل معهم الأطباء يف حياتهم املهنية. 

ه4-   فهم واحرتام اأدوار املتخ�س�سني الآخرين يف الرعاية ال�سحية، 
واحلاجة اإىل التعاون مع الآخرين يف رعاية املر�سى ويف حت�سني �سحة 

ال�سكان املحددين. 
ه5-   اللتزام بالدفاع يف جميع الأوقات عن م�سلحة املر�سى على امل�سالح 

ال�سخ�سية. 
ه6-   فهم التهديدات الواقعة على املهنية الطبية التي ت�سكلها ت�سارب 

امل�سالح الكامنة يف الرتتيبات املالية والتنظيمية املختلفة ملمار�سة مهنة 
الطب. 

ه7-   القدرة على اإدراك وقبول القيود يف املعرفة واملهارات الإكلينيكية 
للمرء، واللتزام با�ستمرار حت�سني معرفة وقدرة املرء. 

ه8-   احرتام �رشية املري�س )والطبيب( ومعرفة امل�سائل القانونية، 
والأخالقية والطبية املحيطة بوثائق املري�س، مبا يف ذلك �رشية واأمن 

البيانات. 

6-   أنظمة الرعاية الصحية واملمارسة ذات الكلفة االقتصادية
و1-   �سيغة واتخاذ القرارات لالأفراد واجلماعات، ومعرفة امل�سائل املتعلقة 

بالتكلفة/ واملنفعة يف جمال الرعاية ال�سحية. 
و2-   معرفة كيفية قيام اأنظمة الرعاية ال�سحية املحلية بتقدمي الرعاية 

لالأنواع املختلفة من املر�سى. 

الفرص
بعد اإكمال برنامج الدرا�سة بنجاح، مينح الطالب �سهادة طبيب عام ويكونوا 

على ا�ستعداد للح�سول على اأحد امتحانات الرتاخي�س الطبية الدولية املقبولة 
يف دولة قطر. ومبا اأن امتحانات الرتاخي�س م�ستقلة عن اخلطة الدرا�سية، 

�سيقوم الربنامج باإعداد الطالب املتخرجني لها، مبا يف ذلك ا�ستكمال اخلطوة 
الأوىل من امتحان الرتاخي�س الطبية الأمريكية )USMLE( قبل التخرج. 

فر�س العمل والدرا�سات العليا وفرية خلريجي كلية الطب، يف كل من دولة قطر 
ويف اخلارج. قد يرغب بع�س الطالب يف الذهاب ل�ستكمال تخ�س�ساتهم اأو 

درا�ساتهم العليا يف اخلارج اأو يف دولة قطر. والبع�س الآخر �سيذهب اإىل برامج 
الإقامة يف موؤ�س�سة حمد الطبية اأو يف غريها من العديد من مقدمي الرعاية 

ال�سحية العامة واخلا�سة. 

القبول: الشروط واملستندات املطلوبة
يجب على جميع الطلبة املتقدمني جلامعة قطر ا�ستيفاء ال�رشوط وامل�ستندات 

املطلوبة من �سمنها ح�سول الطالب على حد اأدنى من التح�سيل العام يف 
ال�سهادة الثانوية.

ال�رشوط وامل�ستندات املطلوبة متوفرة على الرابط التايل :
http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate

متطلبات التخصص الرئيسي
يجب على الطلبة ا�ستيفاء متطلبات جامعة قطرلإعالن التخ�س�س الرئي�سيي 

مبا فيها اعالن التخ�س�س الرئي�سيي قبل اجتياز 36 �ساعة معتمدة. 
بال�سافة يجب على الطلبة ا�ستيفاء التايل:

- ا�ستكمال يف املدر�سة على القل اثنان من املقررات الثالثة التالية يف 
العلوم: علم الأحياء، الكيمياء اأو الفيزياء.

- تقدمي بيان )حوايل 350 كلمة( لو�سف الدافع للمر�سح لدرا�سة الطب.
- دليل دعم  جتربة �سابقة  يف التطوع يف قطاع الرعاية ال�سحية، او تدريب 

داخلي  يف الطب اأو العلوم، اأو خدمة جمتمع.

متطلبات احلصول على الشهادة

شهادة طبيب عام
 ECTS 300يجب على الطالب اجتياز ما ل يقل عن 40 �ساعة معتمدة و

)النظام الأوربي لتحويل وتراكم ال�ساعات املعتمدة(، ل�ستكمال م�سار 
التخ�س�س يف �سهادة طبيب عام، وي�سمل ما يلي: 

•  ما ل يقل عن 33 �ساعة معتمدة من متطلبات برنامج املنهج الأ�سا�سي
•  ما ل يقل عن 7 �ساعة معتمدة من املتطلبات العامة للربنامج الطبي
•  ما ل يقل عن ECTS 150 من متطلبات املرحلة ما قبل الإكلينيكية

•  ما ل يقل عن ECTS 150 من متطلبات املرحلة الإكلينيكية
 

برنامج املنهج األساسي )CCP( )33 ساعة معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 33 �ساعة معتمدة موزعة على النحو التايل: 

 CCP 12 �ساعة معتمدة من امل�سار العام لربنامج   -

 CCP 3 �ساعات معتمدة من م�سار العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية لربنامج   -
CCP 3 �ساعات من م�سار العلوم الإن�سانية/ الفنون اجلميلة لربنامج   -

CCP 4 �ساعات معتمدة من م�سار العلوم الطبيعية/ الريا�سيات لربنامج   -
-   11 �ساعة معتمدة من امل�سار املكمل للمتطلبات الأ�سا�سية للكلية/ 

CCP الربنامج لربنامج

املسار العام )12 ساعة معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 12 �ساعة معتمدة من الدورات املدرجة اأدناه:

•  ARAB 100 لغة عربية 1
•  ENGL 202 لغة اإجنليزية بعد التاأ�سي�سية 
•  ENGL 203 لغة اإجنليزية بعد التاأ�سي�سية 

•  DAWA 111 ثقافة اإ�سالمية 

مسار العلوم االجتماعية / السلوكية )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من الدورات املدرجة بربنامج 

املنهج الأ�سا�سي مب�سار العلوم الجتماعية/ ال�سلوكية. 

مسار العلوم اإلنسانية/ الفنون اجلميلة )3 ساعات معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 3 �ساعات معتمدة من الدورات املدرجة بربنامج 

املنهج الأ�سا�سي بامل�سار الفرعي لتاريخ قطر واخلليج العربي ل�ستيفاء 
متطلبات م�سار العلوم الإن�سانية/الفنون اجلميلة. 

مسار العلوم الطبيعية/ الرياضيات )4 ساعات معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 4 �ساعات معتمدة من الدورات املدرجة اأناه:

•  CHEM 101 الكيمياء العامة 1
•  CHEM 103 خمترب الكيمياء العامة 1

املسار املكمل للمتطلبات األساسية للكلية/ البرنامج )11 ساعة 
معتمدة( 

يجب على الطالب اجتياز 11 �ساعة معتمدة من الدورات املدرجة اأناه:
•  MEDI 101 البنية والوظيفة الإن�سانية 1
•  MEDI 103 البنية والوظيفة الإن�سانية 2

•  PUBH 151 الإح�ساء احليوي للعلوم ال�سحية 

املتطلبات العامة للبرنامج الطبي )7 ساعات معتمدة(
يجب على الطالب اجتياز 7 �ساعات معتمدة من الدورات املدرجة اأناه:

•  MEDI 102 التعليم الطبي
•  BIOM 201 الكيمياء احليوية الطبية 

 )ECTS 150( متطلبات املرحلة ما قبل اإلكلينيكية
يجب على الطالب اجتياز ما ل يقل عن ECTS 150 يف متطلبات املرحلة ما 
قبل الإكلينيكية عن طريق اإكمال متطلبات املرحلة من قبل الإكلينيكية رقم 1 

 ،)ECTS 57( 2 ومتطلبات املرحلة ما قبل الإكلينيكية رقم ،)ECTS 57(
ومتطلبات املرحلة ما قبل الإكلينيكية رقم ECTS 30( 3(، واملتطلبات 

الختيارية يف املرحلة ما قبل الإكلينيكية )ECTS 6(، على النحو املحدد 
اأدناه. 

متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية ECTS 57( 1- السنة 
الثانية(

يجب على الطالب اجتياز ECTS 60 من الدورات املدرجة يف متطلبات 
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املرحلة ما قبل الإكلينيكية 1 على النحو املحدد اأدناه. 
•  MEDI 201 مقدمة للتعلم املبنى على امل�سكلة 

•  MEDI 202 اجلينات يف املجتمع 
•  MEDI 203 نظام الدفاع باجل�سم 

•  MEDI 204 نظام القلب والأوعية الدموية 
•  MEDI 205 الدم 

•  MEDI 206 اجلهاز التنف�سي 

متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية ECTS 57( 2- السنة 
الثالثة(

يجب على الطالب اجتياز ECTS 57 من الدورات املدرجة يف متطلبات 
املرحلة ما قبل الإكلينيكية 2 على النحو املحدد اأدناه. 

•  MEDI 301 نظام اجلهاز اله�سمي والتغذية
•  MEDI 302 النظام الكلوي 

•  MEDI 303 نظام الغدد ال�سماء 
•   MEDI 304 اجلهاز التنا�سلي 

•  MEDI 305 النظام الع�سلي احلركي وعلم الأع�ساب 1

متطلبات املرحلة من قبل اإلكلينيكية ECTS 30( 3- السنة 
الرابعة، الفصل الدراسي األول(

يجب على الطالب اجتياز ECTS 30 من الدورات املدرجة يف متطلبات 
املرحلة ما قبل الإكلينيكية 3 على النحو املحدد اأدناه. 
•  MEDI 401 علم الأع�ساب 2 وال�سحة النف�سية 1

•  MEDI 402 النظام املتعدد
  •

)ECTS 6( املتطلبات االختيارية في املرحلة ما قبل اإلكلينيكية
يجب على الطالب اجتياز ECTS 6 من املتطلبات الختيارية يف املرحلة ما 

قبل الإكلينيكية 
•  MEDI 207  الطب و الفن

•  MEDI 208  م�ساق التدريب ال�رشيري الختياري – قبل الكلينيكي
•  MEDI 209  م�ساق الأبحاث الختياري – قبل الكلينيكي

•  SOWO 301 اخلدمة الجتماعية الطبية
•  SOWO 302  ال�سحة النف�سية يف اخلدمة الجتماعية 

•  PSYC 201  مدخل اىل علم النف�س 
•  SOCI 121  مدخل اىل النرثوبوجليا

•  SPSC 349  علم النف�س التنموي 
•  BIOM 301  اإدارة و �سالمة املخترب و �سبط اجلودة 

•  PUBH 101  مبادئ و ممار�سات ال�سحة العامة 
•  PUBH 200  ال�سحة الدولية و املجتمع العاملي

•  PUBH 201  ال�سحة البيئية و الأمرا�س
•  PUBH 202  ال�سلوك ال�سحي املجتمعي 

•  PUBH 208  جودة الرعاية ال�سحية
•  PUBH 221  ق�سايا ال�سحة املعا�رشة 

•  PUBH 222  اأ�س�س التثقيف ال�سحي 

)ECTS 150( املتطلبات اإلكلينيكية
يجب على الطالب اجتياز ما ل يقل عن ECTS 150 يف املتطلبات 

 ،)ECTS 28( 1 الإكلينيكية من خالل اإكمال املتطلبات الإكلينيكية
واملتطلبات الإكلينيكية ECTS 56( 2(، واملتطلبات الإكلينيكية 3 )60 

)ECTS 6( و املتطلبات الختيارية يف املرحلة الإكلينيكية .ECTS

املتطلبات اإلكلينيكية ECTS 28( 1- السنة الرابعة، الفصل 
الدراسي الثاني(

يجب على الطالب اجتياز ECTS 28 من الدورات املدرجة يف املتطلبات 
الإكلينيكية 1 على النحو املحدد اأدناه.

•  MEDI 403 طب وجراحة 1
•  MEDI 404 �سحة املجتمع والطب الوقائي 

املتطلبات اإلكلينيكية ECTS 56( 2- السنة اخلامسة(
يجب على الطالب اجتياز ECTS 56 من الدورات املدرجة يف املتطلبات 

الإكلينيكية 2 على النحو املحدد اأدناه.
•  MEDI 501 جراحة 2

•  MEDI 502 طب 2
•  MEDI 503 اأمرا�س الن�ساء والتوليد

•  MEDI 504 طب الأطفال 

املتطلبات اإلكلينيكية ECTS 57( 3- السنة السادسة(
يجب على الطالب اجتياز ECTS 57 من الدورات املدرجة يف املتطلبات 

الإكلينيكية 3 على النحو املحدد اأدناه.
•  MEDI 601 طب الطوارئ

•  MEDI 602 التدريبات الإكلينيكية املحددة
•  MEDI 603 طب الأ�رشة

•  MEDI 604 ال�سحة النف�سية والطب النف�سي 2

)ECTS 6( املتطلبات االختيارية في املرحلة اإلكلينيكية
يجب على الطالب اجتياز ECTS 6 من املتطلبات الختيارية يف املرحلة 

الإكلينيكية.
•  MEDI 405  م�ساق التدريب ال�رشيري الختياري – الكلينيكي

•  MEDI 406  م�ساق الأبحاث الختياري – الكلينيكي

الربيعاخلريفالسنة

املرحلة االنتقالية

السنة األولى

البنية والوظيفة الإن�سانية 2 )4 �ساعة معتمدة(البنية والوظيفة الإن�سانية 1 )4 �ساعة معتمدة(

كيمياء حيوية طبية )4 �ساعة معتمدة(كيمياء عامة وخمترب كيمياء عامة )4 �ساعة معتمدة(

الإح�ساء احليوي للعلوم ال�سحية )3 �ساعة معتمدة(تعليم طبي )3 �ساعة معتمدة(

لغة اإجنليزية ما بعد التاأ�سي�سية 2 )3 �ساعة معتمدة(لغة اإجنليزية ما بعد التاأ�سي�سية 1 )3 �ساعة معتمدة(

منهج اأ�سا�سي اإ�سايف يف الف�سل الدرا�سي الثاين اأو يف مرحلة لحقة )9 �ساعة منهج اأ�سا�سي اإ�سايف )3 �ساعة معتمدة(
معتمدة(

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية

السنة الثانية

)ECTS 1( مقدمة )ECTS 10( نظام القلب والأوعية الدموية 

)ECTS 14( اجلينات يف املجتمع)ECTS 8( الدم

)ECTS 15( نظام الدفاع يف اجل�سم )TCTS 9( اجلهاز التنف�سي 

 S )ECTS 6( اختياري 

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية

السنة الثالثة

)ECTS 13( اجلهاز اله�سمي/ التغذية)ECTS 9( اجلهاز التنا�سلي

)ECTS 9( النظام الكلوي)ECTS 9( النظام الع�سلي احلركي

)ECTS 9( نظام الغدد ال�سماء)ECTS 17( 1 علم الأع�ساب

اختياري  )ECTS 6( يف ال�سنة الثانية او الثالثة

املرحلة اإلكلينيكيةاملرحلة ما قبل اإلكلينيكية

السنة الرابعة

)ECTS 20( 1 علم الأع�ساب 2 وال�سحة النف�سية)TCRS 14( الطب واجلراحة

)ECTS 10( النظام املتعدد)ECTS 13( طب الأ�رشة

اختياري  )ECTS 6( يف ال�سنة الرابعة او اخلام�سة

املرحلة اإلكلينيكية

السنة اخلامسة

)TCTS 14( 2 جراحة)ECTS 14( اأمرا�س الن�ساء والتوليد

)ECTS 14( 11 طب)ECTS 14( طب الأطفال

اختياري  )ECTS 6( يف ال�سنة الرابعة او اخلام�سة

املرحلة اإلكلينيكية

السنة السادسة
)ECTS 16( طب الطوارئ)ECTS 16( طب الأ�رشة

)ECTS 14( التدريبات الإكلينيكية املحددة)ECTS 14( 2 ال�سحة النف�سية والطب النف�سي

خطة الدراسة
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الفصل 13 

توصيف املقررات

يضم دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس قائمة بتوصيف جميع 
المقررات في جامعة قطر. وتقوم الجامعة في الوقت الحالي 
بترجمة توصيف المقررات من اإلنجليزية إلى العربية وسيتم
إضافتها لهذا الدليل في أقرب وقت ممكن. لالطالع على 

توصيف المقررات باللغة اإلنجليزية، يرجى زيارة الموقع التالي:
listing-www.qu.edu.qa/?course 

ACCT 110
احملاسبة املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يمثل هذا المقرر مقدمة في المحاسبة المالية لمنشآت األعمال 
المختلفة، وتشتمل موضوعات المقرر على المفاهيم والمبادئ 
المحاسبية المتعلقة بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. سوف 

يتم التركيز على تحليل وتسجيل وتصنيف األحداث االقتصادية 
عداد التقارير بما في ذلك إعداد القوائم المالية. واإ

متطلب/مقرر سابق
 Mathematics  أو MATH 101 أو  MATH 103

 500 SAT   21 أو ACT   أو Placement Test 180
  OR MATH 004  MATH F014 أو  OR MATH 021

MATH 119 أو  MATH 002  أو

ACCT 116
احملاسبة اإلدارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يمثل هذا المقرر مقدمة في المحاسبة اإلدارية واستخدامها 

للمعلومات المحاسبية ألغراض التخطيط ومراقبة العمليات. 
وتشتمل موضوعات المقرر على: مصطلحات التكاليف، وسلوك 

التكاليف، وتحليل التكلفة والحجم والربح، والتكاليف المتغيرة ، 
والموازنات التخطيطية ، والتكاليف ذات العالقة بصنع القرارات.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 111  أو  ACCT 110

ACCT 221
احملاسبة املتوسطة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم والمعايير األساسية للمحاسبة المالية 
التي تعتمد عليها الشركات في إعداد تقاريرها المالية مع التركيز 

على إعداد القوائم المالية. ويهتم المقرر بشكل أساسي بقياس 
األصول وتحديد الدخل.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  أو ACCT 116

ACCT 222
احملاسبة املتوسطة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو المقرر الثالث في سلسلة مقررات المحاسبة المالية. 

ويتناول هذا المقرر نظرية وتطبيق المبادئ المحاسبية المعتمدة، 
وال سيما في مجاالت المسؤولية، وحسابات األسهم وكذلك 

التقارير المالية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 221

ACCT 331
التكاليف واحملاسبة اإلدارية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة متعمقة لمبادئ ومفاهيم المحاسبة 

اإلدارية ومحاسبة التكاليف بالتطبيق على البيئات الصناعية 
والخدمية. وتشتمل موضوعات المقرر على التكاليف التراكمية 

وتحميل التكاليف باستخدام الطرق التقليدية والمعاصرة، 
والموازنات التخطيطية. ويغطي المقرر أيما طرق استخدام 

المعلومات المحاسبية في تخطيط، ومراقبة وتقييم القرارات طويلة 
وقصيرة المدى .

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  أو  ACCT 116

ACCT 333
مراجعة حسابات 1
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة المفاهيم األساسية لخدمات التدقيق 

صدار التقارير، وتشتمل موضوعات المقرر على معايير جودة  واإ
المراجعة، وقواعد السلوك المهني، واألمنية والمسئولية المهنية، 

و أدلة التدقيق، و وبرامج التدقيق، وتقييم المخاطر واألهمية 
عداد التقارير. النسبية، واإ

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  أو ACCT 116

 ACCT 411

احملاسبة احلكومية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

جراءات محاسبة األموال  يتناول هذا المقرر دراسة مفاهيم واإ
المخصصة. وتشتمل موضوعات المقرر على اإلطار العام 
للموازنة الحكومية وكيفية وتوقيت إعدادها، و دراسة إطار 
المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح مثل المستشفيات 

والجامعات.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  أو  ACCT 116

ACCT 412
احملاسبة اإلدارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
  يتناول هذا المقرر استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات 
صنع القرار على كاًل من المدى القصير والمدى الطويل، كما 
يتضمن المساهمة الهامشية، وحساب التكلفة - الحجم- الربح، 

وتحليل أداء األقسام، ووضع الميزانيات وضبطها.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 325

ACCT 413
مراجعة حسابات 2 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يمثل هذا المقرر امتداًدا لدراسة المفاهيم األساسية لخدمات 

صدار الشهادات التي تمت دراستها في مقرر مراجعة  التدقيق واإ

حسابات 1، وتشتمل موضوعات المقرر على دراسة اختبارات 
الرقابة واالختبارات األساسية لمختلف الدورات واألرصدة، 
ودراسة العينات اإلحصائية الختبارات الرقابة واالختبارات 

األساسية، باإلضافة إلى دراسة معمقة لتقارير المدقق المختلفة.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 333

ACCT 415
محاسبة التكاليف 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظم عمليات محاسبة التكاليف، وتقارير 

محاسبة التكاليف، وحساب تكاليف كل عملية، ومتوسط التكلفة 
لكل بند )المواد الخام والعمالة، والنفقات العامة(. ويتناول المقرر 

مواضيع إضافية هي نظام التكاليف القياسي، وتحليل التباين 
لجميع عناصر التكلفة، وتكلفة المنتجات الثانوية وكيف يتم 

تقسيم التكلفة المشتركة بين المنتجات المختلفة. كما سيتم تناول 
بناء نظام التكاليف، فضاًل عن إعداد تقارير التكاليف.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 325

ACCT 418
محاسبة متقدمة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
عداد  تشمل موضوعات المقرر المحاسبة عن اندماج الشركات واإ

القوائم المالية الموحدة، و دراسة عمليات المحاسبة الدولية 
وترجمة العملة األجنبية، ومحاسبة تأسيس وتصفية شركات 

األشخاص، و إعداد القوائم المالية المرحلية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 221

ACCT 419

ACCT 421
نظم املعلومات احملاسبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر دراسة المفاهيم واإلجراءات المتعلقة بنظم 
المعلومات المحاسبية. وتشتمل موضوعات المقرر على تصميم 

وتنفيذ النظم و العالقة بين نظم المعلومات المحاسبية وغيرها 
من نظم المعلومات األخرى ضمن المنظمة، وخرائط التدفق 

وتطبيقات وأدوات الحاسب اآللي.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  أو ACCT 116

ACCT 424
احملاسبة الدولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر قضايا مرتبطة بالمعامالت التجارية الدولية، 

والتوافق بين المبادئ المحاسبية والنظم المحاسبية المقارنة. ومن 
المواضيع المطروحة: التعامل مع التغيرات في أطر المحاسبة، 

والمحاسبة في نظام األسعار المتغيرة، وتحليل القوائم المالية 
الدولية، والمراجعة الدولية، والضرائب، ومحاسبة التكاليف 

والمعايير المحاسبية الدولية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 116

ACCT 428
حتليل القوائم املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة تقييم أداء المشاريع من الجوانب 

المحاسبية والمالية. وتشتمل موضوعات المقرر على تحليل 
االتجاه، وتحليل النسب المالية، والتحليل األفقي والعمودي 

لمختلف القوائم المالية، ثم تحليل قائمة التدفقات النقدية.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112 أو  ACCT 116

ARAB 100
لغة عربية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3  
يسعى هذا المقرر إلى إكساب الطالب المهارات المهمة للتواصل 

بالعربية؛ استماًعا وتحدثًا وقراءًة في المقام األول، مع االهتمام 

بمهارة الكتابة في عالقتها بالمهارات السابقة؛ وذلك من خالل 
محتوى يضم موضوعات متنوعة ترتبط باللغة العربية؛ المعاصرة 

والتراثية، وضبطها إعرابيًّا وبنائيًّا، عبر نصوص لغوية وأدبية 
متعمقة تكون محوًرا لتكامل المهارات اللغوية من جهة، ثم أداة 

تفكير من جهة أخرى. ويقدم المقرر من خالل بيئة تعلُِّمّية 
تفاعلية تتمركز حول نشاط الطالب، وتوظف مهارات التََّعلُِّم 

الذَّاتي والتعاوني، وكذلك مهارات التواصل للتعبير عن النفس 
واألفكار بطرائق مختلفة، وحل المشكالت عبر مهارات التفكير 

النقدي واإلبداعي، واستيعاب األفكار في سياقات مختلفة. 
ويوظف المقرر أدوات تقييم متنوعة لقياس مدى تحقق مخرجات 

تعلم الطالب.

 ARAB 107
هذا المقرر ُيدّرس في قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أساسيات العربية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

تم تصميم هذا المقرر بهدف تعريف المتعلمين للغة العربية 
كلغة ثانية/لغة أجنبية على التكوينات األساسية للغة العربية 
واستخداماتها في التواصل اليومي: من خالل محتوى المنهج 

الذي يتناول نماذج من الحياة اليومية المألوفة وغيرها من 
الجوانب الواضحة للثقافة العربية. ويهدف المقرر إلى تمكين 
الطالب )الذي تعتبر اللغة العربية ليست لغته األصلية( من 

اكتساب المعرفة األساسية التطبيقية في اللغة العربية من 
خالل تمارين وتدريبات تفاعلية. ويتم تناول أساسيات النحو 

والصرف في بيئة تعلم نشطة تتمحور حول الطالب، من أجل 
أن يكون قادًرا على التعامل بنجاح مع عدد من المواقف والمهام 

االجتماعية والتفاعلية.

ARAB 109
مهارات لغوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من امتالك مهارات اللغة 
األربع )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة(؛ أي تنمية مهارات 

التحدث بلغة عربية سليمة، وتعزيز التواصل مع اآلخرين، 
تقان مهارات القراءة واإللقاء والتلقي وفهم المسموع والمقروء،  واإ
ومهارات الكتابة الصحيحة وتحديد طرق استعمالها، وذلك من 
خالل  محتوى يركز على اللغة في جانبها الوظيفي، مراعية 

معرفة أنواع الكلم وعالمات كل نوع، تمييز المعرب من المبني 
دراك نوَعي  في العربّية، ومعرفة عالمات اإلعراب والبناء، واإ
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الجملة العربية ومكوناتها، في مناخ تعلمي نشط، يتمركز حول 
الطالب، مستخدما في ذلك أنشطة تعلمية متعددة، منها قراءات 
نوعية في كتب المصادر اللغوية واألدبية للتمكن من توظيف 
مهارات اللغة في استيعاب نصوص المصادر وبوزن نسبي 

يصل إلى 80 %من الجانب المهاري، مع توظيف أدوات تقييم 
متنوعة.

ARAB 110
مقدمة لدراسة األدب وفنونه 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يسعى تدريس هذا المقرر نحو غاية محددة؛ هي إكساب 

الطالب- عبر محتوى أدبي يعكس عصوًرا مختلفة وأجناًسا 
أدبية متنوعة- قدًرا معقواًل من المعرفة الدقيقة والمبادئ العلمية 

المنضبطة حول مجاالت األدب العربي من حيث النشأة 
والتطور؛ ومن ثم يؤسس على هذه المعرفة ُقدرًة على تذوق 
بعض أجناس األدب والّتعامل مع نصوصه المتباينة، وما 

ينطوي عليه ذلك من دراسة فنونه، مثل: المقالة والمسرحية 
والقصة القصيرة والرواية، والسيرة الذاتية، والشعر، بما يسهم 

في تقديم هذه األجناس على نحو رصين، وُيكسُب الطالبة وعًيا 
بالفن وخصائصه البارزة في كل جنس أدبي، وكذلك جدواه، 

ودوره المسؤول إزاء المجتمع العربي. وهنا؛ يتأتى دور المقرر- 
في ظل بيئة تعّلميَّة نشطة- ليربط الطالب بواقعه العربي، وذلك 
عبر دروس مستقاة من أجناس األدب العربي )النثري والشعري( 

ألعالمٍِ أسهموا في صقل وجدان أوطاننا من ناحية، وتطوير 
آلّيات الفن من زاوية أخرى. ويستخدم المقرر أدوات تقييم 

متنوعة )ورقة بحثية، عروض، تصل نسبتها إلى 40% من أدوا 
ت التقييم(..

متطلب/مقرر سابق
) ARAB 239 OR ARAB 109 OR ARAB 100( أو) 

 )ARAB 105 AND ARAB 106

ARAB 200
لغة عربية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يسعى هذا المقرر نحو تمكين الطالب من إتقان مهارة الكتابة 

العربية، والتواصل العلمي والمهني بها من خالل التكامل 
الوظيفي بين مهارات اللغة األربع، وذلك عبر محتوى يجمع بين 

أساسيات اللغة وقواعدها الضابطة لطرائق الكتابة من جهة، 
والتمرس على مهارات الكتابة العربية في أشكالها؛ الوظيفية 

واإلبداعية ، التراثية والمعاصرة، الوصفية والتحليلية من جهة 
أخرى، فضاًل عن معالجة المشكالت الكتابية من خالل التعّلم 

الذاتي والتعاوني في بيئة تنمي اإلبداع والحوار والمناقشات 
والتفكير الناقد، وتعزز طرائق التعبير الكتابي على المستويين 

الذاتي والوظيفي، بما يساعد في اكتساب المعرفة، وبناء الوعي 
الثقافي والمواطنة الصالحة، وسُيقيم أداء الطالب من خالل 

أدوات تقييم متنوعة، تركز على إظهار مهارات الكتابة لديه، بما 
يحقق مخرجات التعلم المنشودة.

متطلب/مقرر سابق
)ARAB 105 AND ARAB 106 ( أو  ARAB 100

ARAB 201
أساسيات اللغة العربية مستوى متقدم هذا املقرر 

يُدرّس في قسم اللغة العربية لغير الناطقني بها
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة- من غير الناطقين باللغة 
العربية - من اكتساب المهارات األساسية في اللغة العربية 

المعاصرة، أي مهارات االستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة. 
ومن المتوقع أن تؤهلهم تلك المهارات للتواصل في مواقف 

الحياة اليومية. كما يساعد هذا المقرر الطلبة أيًضا في التعبير 
عن أنفسهم حول موضوعات مألوفة شفهيا وكتابًيا. ويستند هذا 
المقرر على بيئة محفزة للتعلم، من خالل المصادر األصيلة، 
والمواد السمعية والبصرية والتعليمية والثقافية. ويتم االعتماد 

على مجموعة متنوعة من أدوات التقييم.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 043 أو  ARAB 107

ARAB 213
نحو 1 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقّرر إلى تزويد الطلبة بالقوانين الوظيفّية لبعض 

أبواب النحو العربّي، ويعالج أحكام الجملة االسمّية، ومكمالتها 
من النواسخ، ثم يوّضح أحكام الجملة الفعلّية، فيقف بالطلبة 
على أحكام الفاعل ونائبه، ثم يبّيُن المفعول به وعالقاته مع 

الفاعل تقديما وتأخيًرا وتعّددا وذكرا وحذفًا ، ثم يكمل سائر 
المفعوالت، ويحّدد الصور التركيبّية لها، ثم يقف المقرر على 
أبواب أشباه المفعوالت كالحال والتمييز واالستثناء وذلك في 
مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة ) عروض، 

اختبارات ...إلخ(...

ARAB 218
علم الصرف

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقّرر علم الصرف في العربّية بتقديم اإلطار 

التاريخّي لنشأة هذا العلم وأهميته وموضوعه ومفهومه، ثم يدرس 
أبوابه منطلقًا من الميزان الصرفّي وأشكاله لدراسة تقسيم الفعل 

إلى مجّرد وصحيح ومزيد ومعتل، وتوضيح إسناد الفعل بأشكاله 
كافة إلى الضمائر، ثم يتناول ظاهرة المشتّقات كاسم الفاعل، 

وصيغة المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشّبهة، واسم المكان 
والزمان، واسم التفضيل، واسم اآللة، كما يتناول بالتوضيح 

ظاهرة المصادر بأبنيتها وأنواعها، ثم يقف عند ظاهرة االسم 
المنسوب واالسم المصّغر، وجمع التكسير، ويوّضح بعد ذلك 
ظاهرة العوارض الصوتّية في اإلعالل واإلبدال، مع العناية 

بالتدريبات وربط الصيغ بدالالتها و توليد الصيغ للداللة على 
المستحدثات، وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم 

 متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

ARAB 221
الشعر العربي القدمي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من إعادة دراسة الشعر 

العربي القديم بالتركيز على مسار التحوالت التي شهدتها 
القصيدة العربية في الجاهلية والعصر األموي. ويتناول المقرر 
شعر المعلقات وشعر الشعراء الصعاليك والشعراء الفرسان في 

العصر الجاهلي. كما يتناول شعر الغزل والشعر السياسي 
في العصر األموي. لذلك يقع التركيز على تبيان الخصائص 

البنائية والخصائص المعنوية التي حققتها تلك القصيدة في 
العصر الجاهلي والعصر األموي وذلك في مناخ تعلمي نشط، 

يوظف أدوات تقييم متنوعة )قراءات شعرية، ورقة بحثية، 
عروض، اختبارات ...إلخ(.. 

ARAB 223

الشعر العربي القدمي 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى جعل الطالب يتمّثل التحّوالت التي طرأت 
على القصيدة العربية في العصر العباسي وفي المغرب العربي 

وفي األندلس. لذلك يقع التركيز على شعر المولدين وتبيان 
اإلضافات التي رفدوا بها الشعرية العربية. كما يقع التركيز على 

عمليات التأصيل المتتالية التي قام بها شعراء من أمثال أبي 
تمام والبحتري والمتنبي والمعري. ويهدف المقرر أيضا إلى جعل 

الطالب على َبيِّنٍة من اإلضافات التي تمكن شعراء المغرب 
واألندلس من إنجازها وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات 

تقييم متنوعة )قراءات شعرية، ورقة بحثية، عروض، اختبارات 
 ...إلخ(..

متطلب/مقرر سابق
ARAB 240 أو  ARAB 221

ARAB 224
النثر العربي القدمي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الغاية من هذا المقرّر جعل الطالب يعيد النظر في كّل معارفه 

التي حّصلها حول النثر في الثقافة العربية في ضوء نظرية 
األجناس األدبية ومقّرراتها. لذلك سيكون الدرس نظريا يبحث 
في نشأة األجناس األدبية النثرية في الثقافة العربية وتطّورها 
وتوّلد البعض منها من البعض اآلخر. ومنها مثال: )الخبر، 

والمقامة، والحكاية، والسيرة، والرسالة والخطابة...(. أما الجانب 
التطبيقي فيكون قائما على تناول نماذج من هذه األجناس 
األدبية النثرية بالتحليل والدراسة ورصد خاصياتها الفكرية 
والجمالية وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم 

متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.. 

ARAB 225
األدب الشعبي في قطر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يسعى هذا المقرر إلى إطالع الطالب على مفهوم األدب 

الشعبي وتعريفاته وخصائصه وأجناسه ووظائفه االجتماعية 
التي تلبي الحاجات الجمالية للمجتمعات عامة والمجتمع 

القطري خاصة؛ وذلك من خالل محتوى أدبي شعبي يتناول 
الشعر الشعبي، والحكايات الشعبية، واألمثال، واألغاني الشعبية 
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وغيرها، مع بيان مراحل تطورها، وما تتضمنه من قيم فنية 
وأخالقية ذات صلة بالمجتمع القطري. ويتناول المقرر هذا 
المحتوى من خالل محاضرات ونقاشات تركز على الجانب 

التطبيقي وتحليل النماذج المختارة من األدب الشعبي في قطر، 
والكشف عن أبعادها الجمالية ومدلوالتها االجتماعية لإلحاطة 

بأسباب بقائها؛ مما يعزز بيئة التعلم النشط، معتمًدا أدوات تقييم 
 متنوعة.

ARAB 261
البالغة العربية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دراك وجوه  ر إلى معرفة علوم البالغة الثالثة، واإ يهدف هذا المقرَّ

الجمال فيها، وتنمية القدرة على اإلبداع والتحليل والنقد. ومن 
ر علم البيان بفروعه المختلفة: التشبيه  هذا المنطلق يتناول المقرَّ
واالستعارة والكناية والمجاز المرَسل، وعلم المعاني ، وعلم البديع 
بنوعيه اللفظي والمعنوّي، وأخيرا يقف عند قصيدة أو سورة قرآنية 

ليطبق عليها ما درس من فنون بالغية وذلك في مناخ تعلمي 
نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة، منها عروض تطبيقية، 
واختبارات، وقراءات نقدية في نصوص بالغية ...إلخ(..

ARAB 262
علم العروض و موسيقا الشعر
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

ر إلى تمكين الطالب من معرفة المصطلحات  يهدف هذا المقرَّ
األساسّية في العروض والقافية، والتمكن من التمييز بين بحور 
الشعر المختلفة، وقراءة النّص الشعرّي قراءة صحيحة، وتمييز 

ر  الشعر الموزون من غيره. ومن هذا المنطلق يتناول المقرَّ
بحور الشعر المختلفة في الشعر القديم، والموشحات، والشعر 

الحّر، وذلك من خالل االعتماد على التقطيع، والوسائل الحديثة 
التي تعتمد على األلحان الموسيقية المنتقاة للتمييز بين البحور 

المختلفة وذلك في 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 املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من أساسيات اللغة 

الفارسية على مستوى الحروف واألصوات واألفعال، والجمل، 
وتكويناتها،  مركًزا على محتوى وظيفي يشمل األبجدية  

الفارسية، والضمائر المنفصلة والمتصلة، والتذكير والتأنيث، 
والمعرفة والنكرة اإلضافة والصفة ...إلخ ، فضاًل عن جملة من 
النصوص الفارسية لتطبيق القواعد السابقة عليها، والوقوف على 

حصيلة من المفردات تمكن الطالب من تكوين جمل فارسية 
بسيطة، وذلك في مناخ تعليمي نشط، ومع توظيف أدوات تقييم 

متنوعة.

ARAB 273
لغة عبرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقّرر إلى تزويد الطلبة بمقدمة عامة في مبادئ 

اللغة العبرّية، فيتناول تشّكلها التاريخّي بين اللغات السامية، ثم 
يبّين المبادئ العامة للكتابة والقراءة والمحادثة فيها بشرح نطق 
حروفها وكتابتها، وتكوين الكلمات، وتصريفها، وبناء الجملة 
البسيطة فيها مع تزويد الطلبة بأهّم الكلمات المستعملة فيها 

لبناء معجم كاٍف إلدارة حواٍر أولّي باللغة العبرّية، مع َرْدف ذلك 
بتمارين لغوّية متنوعة صوتّية ونصّية ولغوّية.

ARAB 319
نحو 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يكمل هذا المقّرر المسعى الوظيفّي للنحو في المقرر السابق، 
فيتابع دارسة أحكام ظاهرة الجّر الحرفّي واإلضافّي مع َقْرن 
كّل األبواب بما يناسبها من التطبيقات التراثّية والحديثة. ثم 

يعرج على التوابع ويوضح دالالتها وأحكامها، ثم يقف بالطلبة 
على ظاهرة عمل المصادر والمشتقات وأسماء األفعال عمل 

الفعل، ثم يوّضح تمثُّالت ظواهر النداء، كما يقف المقّرر على 
أساليب المدح والذم والتعجب والنفي واالستقبال والَعْرض والتنبيه 

والتحضيض واالستفتاح، وينتهي باستجماع صور الجمل التي 
لها محّل من اإلعراب والتي ال محّل لها من اإلعراب في درٍس 

مستقّل مع َرْفد مسائل المقّرر دائما باألمثلة المناسبة للموقف 
التعليمّي والتطبيقات المتنوعة المعّززة لتطبيق المعرفة النحوّية. 
وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة ورقة 
بحثية حول بعض قضايا النحو الوظيفي، وعروض، اختبارات 

...إلخ.

متطلب/مقرر سابق
 ARAB 218 OR (و  )ARAB 213 OR ARAB 241 (

)ARAB 346

 ARAB 326
تحليل النص االدبي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الغاية من هذا المقرر جعل الطالب يطبق المناهج الحديثة  

التي اكتسبها في مقرر النقد األدبي الحديث و تناولت النص 
األدبي بالتحليل، ويرصد اإلضافات التي تمكنت من تحقيقها 
واإلخفاقات التي ترّدت فيها. ويقع التركيز في التحليل على 

المنهج التاريخي والمنهج االجتماعي والمنهج البنيوي والمنهج 
النفسي والمنهج السيميائي والمنهج التأويلي والمنهج التفكيكي 
كوسيلة لمقاربة النص. وبذلك يتمّكن من التمّرس على تطبيق 
تلك المناهج في تحليل النص األدبي، مع االهتمام بالنماذج 
التطبيقية وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم 

متنوعة، منها تقديم عروض تطبيقية حول التحليل األدبي بوزن 
نسبي يصل إلى 10%، وقراءات تحليلية في نصوص أدبية 

10%، ثم ورقة بحثية واختبارات ...إلخ.

ARAB 327
قراءات حديثة في التراث األدبي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

الهدف من هذا المقرر إطالع الطالب على إشكالّيات التراث 
والّتحديث في الثّقافة العربّية. لذلك يتناول الجانب النظري من 

الدرس المشاريع الفكرية التي أعاد أصحابها قراءة التراث العربي 
قصد مساءلته وتحديثه ومنها مثال: مشروع طه حسين في 

كتابيه في الشعر الجاهلي وحديث األربعاء، ومشروع أدونيس 
في كتابه الثابت والمتحول...الخ . ويترّكز الجانب التطبيقي 

على إجراء بحوث حول هذه المشاريع ومناقشتها وتحليل بعض 
النصوص المنتخبة المجّسدة ألهّم اإلشكاليات التي واجهت 

الفكر العربي المعاصر في ما يخّص إشكالية التراث والتحديث 
وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة تراعي 

تطبيق النظريات الحديثة في عالقتها بالتراث األدبي %20، 
وكذلك ورقة بحثية 15% وعروض، اختبارات ...إلخ(..

ARAB 331
النقد العربي القدمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

ر إلى إكساب الطالب مجموعة من المعارف  يهدف هذا المقرَّ
والمهارات والمعايير التي تمكنه من تنمية مقدرته على التفكير 
ر أوال عند أهم مصادر  النقدّي. ومن هذا المنطلق يقف المقرَّ

النقد العربي القديم وأعالمه منذ الجاحظ حتى حازم القرطاجنّي، 
ثم ينتقل ثانيا لمعالجة أهم القضايا النقدية نحو: عمود الشعر، 

والشكل والمضمون، والسرقات الشعرية...إلخ، وأهمية هذه 
القضايا في تحليل النّص األدبي ونقده؛ وذلك في مناخ تعلمي 

نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، 
اختبارات ...إلخ(.

ARAB 351
مدخل إلى علم اللسانيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالبات من معرفة المبادئ 

األساسية في علم اللسانيات. تتضمن هذه المبادئ مفهوم علم 
اللغة، ومناهج البحث اللغوي، ومستويات علم اللغة العام. حيث 

يتحقق هدف المقرر من تعريف الطالبات بنظريات علم اللغة 
الحديثة وتطبيقاتها على اللغة العربية. كما يسعى هذا المقرر 
إلى إكساب الطالبات مهارات تطبيق نظريات وبرامج التحليل 
اللغوي الحديثة لمستويات اللغة المختلفة )المستوى الصوتي، 

المستوى الفونولوجي، المستوى المورفولوجي، مستوى بناء 
الجملة، مستوى المعنى(.ويقدم المقرر بطرائق مختلفة تتمركز 

حول األنشطة التطبيقية للطالبات، وتقديم األساليب الحديثة 
كبرامج الصوتيات التعليمية والتحليلية، وذلك في مناخ تعلمي 

نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، 
اختبارات ...إلخ(.

ARAB 352
فقه اللغة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف المقرر إلى تمكين الطالبات من فهم المبادئ األساسية 
في فقه اللغة العربية، والسيما مفهوم اللغة وفقه اللغة والفرق 

بينه وبين علم اللغة، وأهم خصائص اللغة العربية، ولهجاتها، 
وظواهرها، التي عني اللغويون العرب بدراستها، فضاًل عن 

تاريخ اللغة العربية وجذورها السامية، وعالقتها بالقرآن الكريم، 
انتهاء بقضايا اللغة العربية المعاصرة  

ويقدم المقرر بطرائق متنوعة تتمركز حول نشاط المتعلمة، 
على المستوى الفردي، كتدريب الطالبات على دراسة اللهجات 
اللغوية الحديثة ومقارنتها بخصائص اللهجات العربية القديمة، 
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وتدريبهن على مهارات البحث العلمي، وعلى المستوى الجماعي 
كالمشاركة في حلقات النقاش والحوارات الجماعية. ويترافق 

تنفيذ المقرر مع التقييم المستمر ألداء الطالبة ونشاطها، 
ويعتمد التقييم على أدوات متنوعة، كالواجبات، والعروض 

التقديمية، والمشاركة في النقاشات الصفية ومنتدى البالك بورد، 
واالختبارات، والبحث العلمي، وذلك في مناخ تعلمي نشط، 

يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات 
...إلخ(.. 

ARAB 354
علم الداللة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يهدف المقرر إلى تمكين الطالبات من فهم النظريات الداللية 
الحديثة، ومعرفة جذورها في التراث العربي،  ودراسة مستويات 
الداللة، وأنواع المعنى، والتطور الداللي. ويهدف إلى إكساب 

الطالبات مهارات استيعاب دالالت األلفاظ، والتمييز بين 
المعاني المختلفة. ومن جهة أخرى يسعى المقرر إلى تعريف 

كسابهن مهارات البحث عن  الطالبات بالمعجم العربي، واإ
معاني األلفاظ في المعاجم العربية المختلفة. ويقدم المقرر 

بطرائق متنوعة تتمركز حول نشاط المتعلمة، كالمشاركة في 
حلقات النقاش والحوارات الجماعية، والبحث العلمي. ويترافق 

تنفيذ المقرر مع التقييم المستمر ألداء الطالبة ونشاطها، 
ويعتمد التقييم على أدوات متنوعة، كالواجبات، والعروض 

التقديمية، والمشاركة في النقاشات الصفية ومنتدى البالك بورد، 
واالختبارات، والبحث العلمي. 

ARAB 355
اللسانيات التطبيقية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالبات من معرفة المبادئ 

األساسية في علم اللسانيات  التطبيقية. تتضمن هذه المبادئ 
مفهوم علم اللغة التطبيقي، ومناهج البحث اللغوي، ومشكالت 

اللسانيات التطبيقية. حيث يتحقق هدف المقرر من تعريف 
الطالبات بمتطلبات البحث اللغوي لمجاالت علم اللغة التطبيقي 

كما يسعى هذا المقرر من إكساب الطالبات مهارات تطبيق 
التحليل اللغوي لحل مشكالت علم اللغة التطبيقي في ضوء 

الدراسات التحليلية التجريبية، على سبيل المثال وليس 
الحصر: مجال اكتساب اللغة األم، وتعليم اللغة الثانية ، 

واللغة والحاسوب. ويقَدم المقرر بطرائق مختلفة تتمركز حول 

مشاركة األستاذ والطالبات أثناء المحاضرة، واألنشطة التطبيقية 
للطالبات: مثل األبحاث الميدانية داخل وخارج الحرم الجامعي، 

والمشاركات الفردية داخل الصف، تقديم األساليب الحديثة 
كبرامج الترجمة اآللية والتحليل الصرفي على شبكة اإلنترنيت.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 248 أو  ARAB 351

ARAB 372
لغة فارسية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى الجمع بين النظري والتطبيقي في دراسة 
النصوص الفارسية؛ إلكساب لطالب القدرة على إصدار خطاب 
لغوي بالفارسية، وعبر محتوى يسلط الضوء على قواعد عميقة، 

تقدمها نصوص مختارة من روائع األدب الفارسي لكل من : 
متوجهري والفردوسي  وعمر الخيام وسعيد الشيرازي، مع العناية 

باألساليب الحديثة والمعاصرة في النثر بخاصة مع الترجمة 
والتعليق؛ مما يعمل على تدعيم مناخ التعلم النشط؛ الذاتي 

والتعاوني.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 244 أو  ARAB 271

ARAB 375
علم األصوات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر لمساعدة الطلبة على اكتساب مهارات تحليل 

األصوات العربية، باعتبارها واحدة من فروع علم اللسانيات، 
وذلك من خالل تحديد الخصائص الفيزيائية الفسيولوجية 

لألصوات، وتدريب الطالب على "األبجدية الصوتية الدولية" 
وتصنيف الصوتيات العربية وفًقا لطرق التعبير. كما يتم تدريب 

الطالب على كتابة الصوتيات الدولية. ويربط المقرر أيًضا 
الصوتيات مع فروع علم األصوات من حيث دراسة التغيرات 

الصوتية في سياق نظريات أساسيات التحليل الصوتي. ويسلط 
هذا المقرر الضوء على أهمية علم األصوات في التحليل اللغوي 

وتداخله مع الفروع األخرى )الكلمات( و)الجمل(. ويتم تدريس 
المقرر في بيئة محفزة للتعلم، مع التركيز على دور الطالب 

وتنمية مهاراته التطبيقية، وتوظيف مجموعة متنوعة من أدوات 
التقييم، مثل: المهام التطبيقية والتحليلية، والدراسات الميدانية.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 346 أو  ARAB 218

ARAB 381
الشعر العربي احلديث واملعاصر
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

الغاية من هذا المقرر تمكين الطالب من االطالع على 
الممارسات الشعرية المعاصرة ومسار تحوالتها واإلحاطة 

بمنجزاتها. لذلك سيكون مدار القسم النظري من الدرس النظر 
في المدارس الشعرية الحديثة )مدرسة اإلحياء، المدرسة 

الرومانسية، المدرسة الواقعية، المدرسة الرمزية..( كما يتّم النظر 
في األنماط الشعرية )الشعر العمودي، الشعر الحّر، قصيدة 
النثر...(. ويقوم القسم النظري أيضا على دراسة عالقة هذه 

المدارس واألنماط الشعرية بالشعر العربي القديم وكيفيات نهلها 
منه أو تغايرها معه. كما يقع التركيز على عالقة الشعر العربي 

الحديث بمنجزات أعالم الشعر الغربي والسيما منجزات ويليم 
 )S. T. Coleridge( وكولريدج )William Blake( باليك

ووردزورث )Wordsworth( وشلي )Shelley( وكيتس 
 T. S.( وت. س. إليوت )Lamartine( والمرتين )Keats(

Eliot(. أما الجانب الميداني التطبيقي فيكون مداره تحليل 
نصوص ممّثلة لهذه المدارس ومنجزاتها قصد تمّثل األسئلة التي 
طرحتها على الذائقة الشعرية العربية وتبّين اإلضافات الجمالية 
التي حققتها. وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم 

متنوعة، منها قراءات شعرية حديثة ومعاصرة في الشعر %20، 
وورقة بحثية وعروض واختبارات ...إلخ.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 240 أو ARAB 221

ARAB 382
السرديات احلديثة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الغاية من هذا المقرر إطالع الطالب على الفنون السردية 

المستحدثة في الثقافة العربية المعاصرة؛  لذلك يتناول القسم 
النظري مسألة نشأة الرواية، ونشأة القصة، ونشأة السيرة الذاتية، 
وما آل إيه التطور النوعي في كل جنس أدبي، مع مراعاة الدور 
الذي لعبته المثاقفة مع الثقافات الغربية في ترسيخ هذه األجناس 

في الثقافة العربية واألدب العربي، كما يقوم الجانب التطبيقي 

على تحليل نصوص منتقاة تكشف ظاهرة االقتباس من الغرب 
وظاهرة التأصيل التي تّمت بعد ذلك، فضاًل عن إبراز جوانب 
التطور والتجريب في المتن السردي العربي الحديث، وذلك في 

مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، 
عروض، اختبارات ...إلخ(.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 224

ARAB 391
البحث األدبي: مصادره ومناهجه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من التمهر في مجال 
البحث األدبي؛ مصادره ومناهجه؛ وذلك من خالل االطالع 

على أمهات المصادر والمراجع التي ال غنى عنها في البحث 
األكاديمي، ومنها مثال: دوائر المعارف والموسوعات، ومعاجم 

المعاني، ومعاجم الكتب، وكتب المدن واألمصار، وكتب تراجم 
أعالم اللغة والنحو، وكتب تراجم األدباء، كتب علوم القرآن، 
فضاًل عن اإللمام بالمنهجية العلمية التي تخدم البحث في 
المصادر، ممثلة في جملة المناهج التي توظف في دراسة 
المصادر وتحليلها، مع مراعاة التطور الحاصل في مجال 

المناهج األدبية؛ مما يعمل على تقديم بيئة تعلمية نشطة تراعي 
التنوع في أدوات التقييم حسب تنوع موضوعات المحتوى )ورقة 

 بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

ARAB 392
علم التراكيب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمبادىء الدراسات التركيبية 

الحديثة ، وباألخص النظرية التوليدية،  ومعالجتها للغة العربية، 
مع التركيز على المعطيات األساسية التي تمحورت حولها 
الدراسات، ومنها: رتبة الكلمات، والمقوالت النحوية، وبنية 

الجملة، والتطابق، واإلعراب، والعمليات التحويلية، وما من شأنه 
أن  يبرز تأثر بنية الجملة العربية بالجملة غير العربية، وغيرها 

من التغيرات.  كما يتم التعامل مع عينات لغوية من مصادر 
مختلفة، وجمعها عبر طرق متعددة ووسائل متنوعة، بما يركز 

على البحث الميداني التجريبي؛ وذلك في مناخ تعلمي نشط 
يستعمل أدوات تقييم متنوعة ، وعروًضا،  وورقة بحثية.
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متطلب/مقرر سابق
ARAB 246 أو ARAB 319

ARAB 412
قراءات في التراث اللغوي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقوم المقرر على قراءات في التراث اللغوي العربي من خالل 
نصوص مختارة تمثل أهم المحطات النظرية والتطبيقية في 

مسيرة الدراسات اللغوية، نصوص من كتاب سيبويه، المبرد، 
ابن جني ،ابن الشجري، ابن هشام، ابن مالك، ابن رشد ... 

تعالج قضايا لغوية معالجة عميقة تمثل التميز والتفرد والسبق 
إن وجد.

ويطلع المقرر الطالبة على العمق المنهجي، وطريقة المعالجة، 
وأسلوب االستدالل والترجيح والمناقشة واإلقناع، كما يمكن 
الطالبة من المقارنة بين المدارس اللغوية العربية من جهة 

ونظيراتها الغربية من جهة ثانية، مع ربط التصورات اللغوية 
القديمة بما تم إنجازه في مجال اللسانيات .ويهدف المقرر إلى 
خلق جسر لغوي بين التراث والحداثة، بين األصالة والمعاصرة 

على مستوى النصوص والتصورات والمناهج، موظفا ما 
حصلته الطالبة من معارف لغوية وخاصة من خالل المقررات 
الدراسية : مصادر الدراسة اللغوية، النحو، الصرف، فقه اللغة، 

اللسانيات؛ وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم 
متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

ARAB 419
اللسانيات املقارنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر الى تمكين الطالب من القيام بمقارنة علمية 
بين لغات سامية ولغات غير سامية،  تشمل الجوانب الصوتية 

والتركيبة والصرفية والداللية من أجل التوصل إلى معرفة 
الخصائص التي تتقاسمها  اللغات الطبيعية والخصائص التي 
تنفرد بها بعض اللغات، أو مجموعات لغوية؛ نظًرا لعالقات 

وراثية بينها، أو نتيجة لعوامل اجتماعية أو ثقافية أو جغرافية أو 
تاريخية. ويشمل الجانب التطبيقي قيام كل طالبة بمقارنة اللغة 
العربية بلغة أخرى، فضاًل عن االعتماد على طرائق ووسائل 

بحثية متنوعة لتقييم أداء الطالب حسب مخرجات التعلم.

متطلب/مقرر سابق

ARAB 273

ARAB 434
االستشراق ونقده 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقّرر إلى إطالع الطالب على حركة االستشراق 

وأعالمها ورموزها وتبّين المنجزات التي تمّكن المستشرقون من 
تحقيقها ) تحقيق العديد من المتون العربية القديمة، ترجمة 
العديد من الكتب األمهات، دراسة األدب العربي والمجتمع 

العربي من منظور استشراقي(. ويقع التركيز على منجزات أهم 
رموز االستشراق االنجليزي والروسي والفرنسي واأللماني حتى 

يتمّكن الطالب من اإلحاطة بمختلف تجليات الفكر االستشراقي. 
وينبني القسم النظري أيضا على تناول قضية نقد االستشراق 

باالعتماد على مؤلفات إدوارد سعيد خاّصة ليتبّين الطالب حجم 
المآزق التي ترّدى فيها الخطاب االستشراقي ويرصد كيفيات 

تسّلل األطروحات والمقوالت االستشراقية إلى الخطاب العربي 
المعاصر. يقوم القسم التطبيقي على تحليل نماذج نصية 

جراء بحوث حول بعض المشاريع  من مؤلفات المستشرقين واإ
االستشراقية سواء كانت انجليزية أو ألمانية  أو فرنسية  أو 

روسية، وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة 
)ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

ARAB 464
اللسانيات االجتماعية  

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر دراسة اللغة في سياق اجتماعي. يتضمن 
المقرر مفهوم علم اللغة االجتماعي ومجاالته، ودراسة نتائج 

عالقة اللغة بالمجتمع مثل: اللغة والتفاعل االجتماعي، ازدواجية 
اللغة، والتمييز بين اللغة واللهجة، والتدرج اللغوي، والتخطيط 
اللغوي، والعالقة بين البنية والوظيفة واللغة والسن، االقتراض 

اللغوي. كما يتناول المقرر استعراض االختالفات اللغوية 
االجتماعية الموجودة في العالم العربي والمجتمع القطري، وشرح 

كيفية قراءة أنماط متعددة من الرسوم البيانية في علم اللغة 
االجتماعي، وطرق تفسيرها. ويعزز هذا المقرر تمكين الطالبات 

من تطبيق مهارات البحث اللغوي االجتماعي في توصيف 
وتحليل بنية لهجات قطر ومنطقة الخليجن وذلك في مناخ 

تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، 
اختبارات ...إلخ(.

متطلب/مقرر سابق
ARAB 248 أو ARAB 351

ARAB 481
النقد األدبي الحديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقّرر إلى تعريف الطاّلب بأهم المدارس النقدّية 

طالعهم على كيفيات استفادة  المستحدثة في الثقافات الغربية. واإ
النقد العربي المعاصر من تلك المدراس، واستفادته من التراث 
النقدي العربي. وتكون المقاربة تاريخّية نظرّية في البداية. ثم 
نجاز األبحاث  يتّم تدريب الّطاّلب على كتابة المقالة النقدية واإ
الّتطبيقّية. ويكون الهدف من المقّرر جعل الطالب يتمّرسون 
بالمصطلحات والمفاهيم والمدارس النقدية الحديثة ويقاربون 
النصوص في ضوئها حتى يتسّنى لهم امتالك رؤية نقدية، 

وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة 
بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

متطلب/مقرر سابق
)ARAB 242 AND ARAB 445 ( أو  ARAB 331

ARAB 482
األدب املعاصر في اخلليج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقّرر إلى التعريف باألدب المعاصر في الخليج 

العربي والوقوف على خصائصه الفنية شعرا ونثرا. ويقع التركيز 
على إبراز العالقات التكاملية بين هذا األدب ونظيره في بقية 
البلدان العربية، سواء في ما يخّص القيم الجمالية والفنية أو 

في ما يتعّلق بالقيم والقضايا الفكرية التي يطرحها. ويعتمد هذا 
المقّرر على تحليل نماذج من األدب المعاصر في الخليج 

في ضوء مقررات المناهج النقدية الحديثة وفي ضوء المنهج 
التاريخي المقارن، وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات 

تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(.

ARAB 483
األدب املقارن

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
طالع الطاّلب  يهدف هذا المقّرر إلى الّتعريف باألدب المقارن واإ

على تاريخه ومدارسه ومناهج البحث فيه. يستخدم الطاّلب 
المعارف التي اكتسبوها في دروس األدب العربي، وتتم المقارنة 

بين نصوص من األدب العربي وأخرى من اآلداب الغربية 
)إنجليزّية أو فرنسّية أو فارسية( حتى تتسّنى للطالب اإلحاطة 

بكيفيات هجرة األجناس األدبية وانتقال األطروحات الفكرية 
والقيم الجمالية من ثقافة إلى أخرى. كما يتناول المقّرر مسألة 

التأّثر والتّأثير والمثاقفة القصدية الواعية وغير الواعية التي تتّم 
بين  الشعوب والثقافات واآلداب، وذلك في مناخ تعلمي نشط، 
يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات 

...إلخ(.
ARAB 484

علم االجتماع األدبي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى جعل الطالب يتمّرسون بعلم االجتماع 
األدبي وكيفّيات قراءة األدب من منظور اجتماعي عن طريق 

إطالعهم على المقوالت النظرية واالصطالحات المفهومية وما 
توّصلت إليه المباحث الغربية في هذا المجال باالعتماد على 

كتابات جورج لوكاتش Gyorgy lukacs( ولوسيان غولدمان  
 Robert(  وروبير إسكاربيت ))Lucien Goldman

Escarpit(وغيرهم. أما في الجانب التطبيقي فيقع تناول بعض 
النصوص األدبية ودراستها في ضوء المقررات التي حّصلها 
الطالب خالل الدرس النظري، وذلك في مناخ تعلمي نشط، 
يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات 

...إلخ(. 

ARAB 491
قضايا في الفكر العربي املعاصر 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى جعل الطالب يتمّثل القضايا الكبرى 
التي انشغل بها الفكر العربي المعاصر منذ عصر النهضة 

إلى اليوم. ومنها قضية تحديث التراث وقضية المرأة، وقضية 
شكاليات المثاقفة  األصالة والتأصيل وقضية العالقة باآلخر، واإ

مع الثقافات الغربية والنهل من خبراتها، وقضية الهوية 
وتحّوالتها. ويقوم القسم التطبيقي على تحليل نصوص مختارة 
تتناول هذه القضايا بالتحليل والدرس، وذلك في مناخ تعلمي 

نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة، منها قراءات ناقدة في 
مشاريع فكرية 20% وورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ.

ARAB 492
خبرات متكاملة في االدب 
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى جعل الطالبة تستفيد من الخبرات 

السابقة التي اكتسبتها من المقررات األدبية ) األدب القديم 
واألدب الحديث والنقد( حتى يتسنى للطالبة أن تعّمق درايتها 

باألدب معرفيا ومنهجيا على المستويين النظري والتطبيقي 
وتمتلك المقدرة على حل المشكالت واالنتقال من تلقي المعرفة 

إلى المشاركة في إنتاجها. لذلك يحرص المقرر على تدريب 
عداد بحث في األدب  الطالبات على منهجية البحث العلمي واإ

يكون بمثابة مشروع تخّرج تلتزم فيه الطالبة بشروط البحث 
العلمي األكاديمي، وذلك في مناخ تعلمي نشط، يوظف أدوات 

تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، اختبارات ...إلخ(..

ARAB 493
خبرات متكاملة في اللغة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يهدف المقرر إلى تحقيق نوع من التكامل المعرفي و المنهجي، 

النظري والتطبيقي بين الدراسات اللغوية، وصقل المهارات 
اللغوية ) القراءة والكتابة والتحدث واالستماع( من خالل بيئة 

تعليمية، تنمي مهارات التعلم الذاتي وتركز على نشاط الطالبة 
وترسخ قيم  اإلبداع والحوار والتفكير الناقد وحل المشكالت، 
وتعزز طرائق التعبير اللغوي.كما يهدف الى تفعيل مهارات 
البحث في فرع من فروع الدراسات اللغوية عن طريق إنجاز 
بحث ملتزم بقواعده العلمية وشروطه األكاديمية، من تصميم 
ومعالجة وتحليل ونقد وتوثيق وفهرسة، وذلك في مناخ تعلمي 

نشط، يوظف أدوات تقييم متنوعة )ورقة بحثية، عروض، 
اختبارات ...إلخ(.

ARCT 100
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 الى 3
يتناول هذا المقرر تنمية مهارات الطلبة وتدريبهم في مواضيع 

مختلفة وفًقا لما يحرزوه من تقدم. ويمكن أن تشمل الموضوعات 
بعض المسائل النظرية أو التمارين والمشاريع التي يتم تنفيذها 
بشكل فردي من قبل الطالب، والتي يطور الطلبة من خاللها 

تفكيرهم النقدي، وكتاباتهم الفنية، ومهاراتهم البحثية في 
المجاالت المعمارية.

ARCT 110
االتصال اجلرافيكي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل للرسومات الجرافيكية، وتنمية المهارات 

في مجال الرسم المعماري اليدوي، والمبادئ ذات الصلة 
بالرسومات الجرافيكية المعمارية،  والعالقات المكانية للنقاط 
والخطوط، واالجسام والفراغات، وأسس الصياغة المعمارية، 
واإلسقاط العمودي، ومبادئ الظالل والتظليل وتقنيات الرسم 
المنظوري. ويقدم المقرر سلسلة من التمارين لتعزيز مهارات 

الرسم الجرافيكي األساسية، خاصة الرسم ثنائي وثالثي األبعاد، 
بما في ذلك رسومات األرضيات، والمقاطع العرضية، والرسوم 

البيانية الجرافيكية، والرسم باليد وأساليب صنع النماذج.

ARCT 111
االتصال اجلرافيكي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلجراءات التصميم بمساعدة الحاسوب، 
والرسومات واألجزاء المستخدمة في إنتاج الرسومات الجرافيكية 

ثنائية األبعاد، والنماذج اإللكترونية ثالثية األبعاد المرتبطة 
بالتصميم والبناء المعماري، وسلسلة تمارين لتطوير المهارات في 
التصميمات ثنائية وثالثية األبعاد بمساعدة الحاسوب، ومعالجة 

دارة، وتحميل  الصور. وتستخدم العروض التقديمية إلنتاج، واإ
العروض.

متطلب/مقرر سابق 
ARCT 110

ARCT 120
مدخل إلى العمارة والفنون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى العمارة والفنون المرتبطة بها، 

ويتضمن الجوانب النظرية وممارسة تطبيقات التصميم األساسي 
والمبادئ البصرية، بما في ذلك الشكل المعماري، والتلوين، 

والرسم الجرافيكي، والنحت، والموسيقى، والدراما، والفن المرئي. 
وتشمل موضوعات العمارة التكوين )التصميم وعناصر التكوين( 

والشكل والخصائص البصرية للشكل المنتظم وغير المنتظم، 
واألبعاد )تعريفها، والعناصر التي تحدد األبعاد، وتنظيم الشكل 

وأبعاده( والتصوير الفوتوغرافي )الجوانب التقنية والمعمارية( 
والنسبة والمقياس في األشكال الفنية والمعمارية، وأساسيات 

العمارة )الُمَواَءَمة، والثبات، والجوانب الجمالية( .

ARCT 210

املنظور، والظل والظالل 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

سقاط الظالل  يقدم هذا المقرر مدخاًل وتعريًفا الستخدام الظل واإ
إلظهار الرسم المعماري. وظالل األسطح المستوية واألحجام، 

وتطبيق الظل والتظليل على الرسومات المعمارية. كما يقدم 
هذا المقرر مدخاًل إلى علم أو فن  رسم األشياء وفًقا لقوانين 
المنظور، ورسم المنظور مع نقطتي التالشي، ورسم المنظور 
باستخدام نقاط القياس، وتقنيات العرض التقديمي للمنظور، 
وتطبيق المنظور بشكل كامل، والمنظور الداخلي ومنظور 

األجزاء. وتتضمن التمارين التطبيقات اليدوية واستخدام 
الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 110

ARCT 211
ستوديو التصميم املعماري 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يقدم هذا المقرر مدخاًل لتصميم المشاريع المعمارية البسيطة 
والكاملة، ويركز على الجوانب البرامجية: األبعاد، والتسلسل، 
والسياق، والشكل. وهذه المشاريع افتراضية في مواقع حقيقية. 

كما يتضمن المقرر تطوير المفاهيم، وتعريف المساحات، 
والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الجوار، والجوانب السياقية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 110 و  ARCT 120

ARCT 212
ستوديو التصميم املعماري 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يتناول هذا المقرر تصميم للمشاريع المعمارية البسيطة 

يجاد حلول  والكاملة، ويتضمن التفكير التحليلي في التصميم، واإ
لقيود الموقع، وتصميم الموقع، والبرمجة المعمارية، والمواد، 
والتكنولوجيا، واستكشاف الجوانب الفنية والجمالية، والهيكلية 
للمباني، وتطوير مجموعة كاملة من الرسومات الجرافيكية 

لمشاريع التصميم المعماري.

متطلب/مقرر سابق

ARCT 211

ARCT 220
املناخ والعمارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى تحليل القوى المختلفة التي تشكل 
البيئة البشرية مع التركيز بشكل خاص على المحددات البيئية 
الطبيعية، والتكامل واالعتبارات البيئية التي تهدف إلى تحقيق 

البيئات المستدامة. وتتم دراسة مختلف القضايا، بما في 
ذلك األراضي المهجورة )األراضي البور( واالستخدام الناجح 

للمساحات المفتوحة، والخصائص البيئية في األماكن المغلقة، 
وكذلك المشتقات االقتصادية وقضايا صحة اإلنسان، ويتم 

تناول العناصر الطبيعية )الهواء والشمس والماء( وتفاعلها مع 
احتياجات اإلنسان داخل المباني أو المجمعات السكنية.

ARCT 221
تاريخ ونظرية العمارة 1 )احلضارات املبكرة والغربية(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التطور الزمني للعمارة. ويتضمن الجزء 
األول دراسة فن العمارة في العصور المصرية، واليونانية، 

والبيزنطية، والحديثة، وتطور األنظمة الهيكلية، والمواد، والبناء، 
وأنظمة البناء األخرى في حضارات الشرق األوسط واألدنى 

كما يتناول المقرر مسار األفكار المعمارية الرئيسية واألحداث 
التي أدت إلى تطور النظريات المعمارية وتخطيط المدن 

الكبرى، بدًءا من مؤلف فيتروفيوس "عشرة كتب في العمارة"، 
إلى حركة الفن األوروبي الحديث )1890-1910( والتحول الى 

استخدام االخرسانة المسلحة. ويشمل الجزء الثاني من المقرر 
تطور العمارة في الفترة المسيحية المبكرة من  الفترة القوطية، 

إلى فترات عصر النهضة والباروك، ومن الثورة الصناعية 
إلى الحركات الحديثة، واألسس النظرية التجاهات القرن 

20 في العمارة. كما يناقش المقرر مفاهيم وشكل ومفردات 
الفضاء المعماري، فضاًل عن التناول والتحليل النقدي للمفاهيم 

والنظريات في تلك الفترات.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 222
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تاريخ ونظرية العمارة 2 )احلضارات االسالمية/ العربية(
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر التطور الزمني للحضارة اإلسالمية والعمارة 
من العصر األموي في سوريا والعراق وحتى الفترات الكالسيكية 

المتأخرة في إسبانيا، وشمال أفريقيا، والشرق األوسط، بما 
في ذلك بالد ما بين النهرين، والعصر الفاطمي، واأليوبي، 
والمملوكي، والعمارة العثمانية. كما يتناول تأثيرات العمارة 
اإلسالمية على الطرز المعمارية األخرى في نفس الفترات 

وبالعكس. ويتضمن أيًضا الفن اإلسالمي، والهندسة، وكتابة 
الخطوط، واالختالفات في المواقف الثقافية في الطرز 

المعمارية، وتطور وتقييم العمارة المعاصرة في المجتمعات 
المسلمة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 230 
مواد وأساليب البناء والتشييد١
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر مدخاًل لمبادئ وأساسيات المباني، والمفاهيم 
األساسية لنظم وأسس البناء وفًقا ألحمال المباني وخصائص 

التربة، والوحدات األساسية لنظم بناء الجدران، واألساليب 
المختلفة لعزل األبنية، والعناصر األساسية للمباني )الجدران، 
االسقف والطوابق( واستخدام مواد مختلفة )الخرسانة المسلحة، 
والخشب والصلب( لكاًل من البناء وتشطيبات األبنية، والعالقة 

بين المواد المستخدمة ونظم البناء المالئمة ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 111

ARCT 240
نظرية الهياكل البنائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل لتحليل الهياكل البنائية، ومفاهيم ومبادئ 

الميكانيكا والنظم األساسية، والنقاط الوسطى ومراكز الثقل، 
ومفاهيم رسم األجسام الحرة، ومبادئ توازن الجسيمات واألجسام 
الصلبة في البعدين والثالثة أبعاد، والقوى الخارجية، والضغوط، 

والتحميل المحوري، وقانون هوك، والنتوءات، وتأثير درجات 

الحرارة، واألجزاء الرقيقة في الجدران، والمشاكل الرئيسية.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

ARCT 241
نظرية الهياكل البنائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الهندسة اإلنشائية، وحساب ردود الفعل 

طارات وعوارض وهياكل البناء  للعوارض الثابتة المحددة، واإ
المركبة، وحساب القوة في الدعامات، والقص والرسوم البيانية 
للعوارض واإلطارات، وحسابات االنحراف، ومقدمة في هندسة 

األقواس.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 240

ARCT 242
المسوحات للمعماريين

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
يقدم هذا المقرر مدخاًل للمسوحات، ووحدات القياس، واألرقام 
الهامة، وقياسات المسافة المباشرة مع األشرطة، وتصحيحات 

األشرطة، والقياسات اإللكترونية للمسافات، والمستويات وتسوية 
المستويات، واألجزاء الطولية والمقاطع العرضية، والتأطير، 
وحساب المساحة والحجم، والمزواة وقياس الزوايا، وقياسات 

المسافة البصرية، واإلحداثيات المستطيلة، ورسم الخرائط.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

ARCT 310
ستوديو التصميم املعماري 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يتناول هذا المقرر تنفيذ مشاريع التصميم التي تنطوي على مهام 

وأنشطة معقدة، ويوفر مدخاًل إلجراءات التصميم المنهجي، 
ومشاريع التصميم المعماري المعقدة التي تركز على التفكير 

النظري وتحليل المشاكل، والمتطلبات البرامجية، وحل مشاكل 
التصميم المعماري، والمشاريع التي تحاكي ظروف الحياة 

الحقيقية، وزيارات المواقع، واألنشطة واألهداف، وتعريف 
المشكلة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 212

ARCT 311
ستوديو التصميم املعماري 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
هذا المقرر هو استمرار لمقرر ستوديو التصميم المعماري )3(، 

وهو يركز على العالقة بين المفهوم والسياق، وتوليد الفكرة 
والحلول البديلة، والتقييم، واختيار الحل وتنفيذ تصميم المشروع. 
ويتناول أيًضا اعتبارات الجوانب السلوكية والثقافية، ومتطلبات 

المستخدم، وتحديد الغرض من المبنى، واألنشطة، وأنظمة ومواد 
البناء، والقيود البيئية والتأثيرات المناخية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 310

ARCT 320
أساليب ونظريات التصميم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل لنظريات التصميم منذ منتصف القرن 

العشرين، التى تنطبق على مهن التصميم المختلفة، واإلبداع في 
دارة التصميم، ودراسات ما قبل التصميم، وعمليات  التصميم، واإ

التصميم، ولوائح عمليات التصميم التي وضعتها المنظمات 
المهنية، والدور المتغير للمعماري، والعمارة التشاركية، والبرمجة 

المعمارية، وتقييم ما بعد اإلشغال.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 330
مواد وأساليب البناء والتشييد ٢

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو استمرار لمقرر مواد وأساليب البناء والتشييد 1 
ويختص بمكونات، وتكنولوجيات التصنيع والبناء، واألساليب، 

واألنواع المختلفة من المواد، وتركز التطبيقات على تطوير 

رسومات البناء وتفاصيل المباني الصغيرة، و تتضمن التطبيقات 
استخدام التصميم بمساعدة الحاسوب و حزم البرمجيات.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 230

ARCT 331
نظم التحكم البيئي 1 )الصوتيات واالضاءة(

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
يتناول هذا المقرر تقدير وفهم المتطلبات المادية في المباني 
ألنظمة الصوتيات واإلضاءة، ويتعرف الطلبة على مؤشرات 

التكنولوجيات الذكية. ويتضمن المكون األول للمقرر شرح 
التصميم الصوتي من أجل توفير ظروف االستماع الجيدة 

ومكافحة الضوضاء، وتفاصيل البناء، والمواد، والخصائص 
الصوتية ألشكال المساحات، وامتصاص ونقل وعزل الصوت. 

أما المكون الثاني للمقرر فيتضمن األنظمة الكهربائية، 
واإلضاءات، واإلضاءة النهارية، ومصادر الضوء الكهربائي 

جراءات تصميم اإلضاءة. وكال  والمعدات ذات الصلة، واإ
المكونين يتضمنان التدريب على استخدام حزم البرمجيات، 
واستخدام الحاسوب في تحليل اإلضاءة والتصميم، وتقييم 

الصوتيات في الغرف.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 191 و  ARCT 230

ARCT 332
نظم التحكم البيئي 2 )الصرف الصحي والتكييف(

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
يتناول هذا المقرر تقدير وفهم المتطلبات المادية في المباني 
ألنظمة الصرف الصحي والتكييف. ويتناول المكون األول 

إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي العامة و الخاصة. أما 
المكون الثاني، فيتناول دراسة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، 
وأنظمة التبريد والتدفئة المركزية، ووسائط التوزيع، وخصائص 

نظام التكييف، وتطبيقات استخدام المساحات، واختيار المعدات 
والنظام، وتصميم وتخطيط مجاري الهواء. وكال المكونين 

يتناوالن التطبيقات في أنواع مختلفة من األبنية، ويوليان إهتماًما 
لتقنيات الحفاظ على الطاقة والموارد وتطبيقات الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق
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PHYS 191 و ARCT 230

ARCT 333
رسومات وتفاصيل تنفيذية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر التدريب على إتقان تصميم وثائق التنفيذ 

لمشروعات   كبيرة، وعمل رسومات تفصيلية لتنفيذ مخططات 
األرضيات، والمقاطع، وواجهات المباني، والمواد والتشطيبات، 
وتفاصيل الساللم واالكسسوارات المختارة، والعناصر التكميلية 
الخارجية. ويوفر المقرر فهًما لكيفية تطوير رسومات التنفيذ 

الكاملة بطريقة متكاملة مثل  بناء العناصر والمكونات المعمارية  
ونظم البناء.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 330

ARCT 340
النظم االنشائية والشكل املعماري 1 )املنشآت 

اخلرسانية(
الساعات الدراسية املعتمدة: 2

يقدم هذا المقرر مدخاًل لخصائص المواد الداخلة في عمليات 
البناء  بالخرسانة المسلحة، وسلوكيات  اجزائها، وتصميم  

األعمدة  والكمرات، واختيار األنظمة الهيكلية المناسبة للمناطق 
واألغراض المختلفة. ويتضمن المقرر تفاصيل هياكل البناء 
واختيار النظام المناسب وفًقا لكل منطقة مختلفة، ومتطلبات 
فترات البناء المختلفة. ويتم إجراء مشروع بحثي  على مبنى 

مصمم من الخرسانة المسلحة من واقع الحياة إلى جانب 
الزيارات الميدانية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 241

ARCT 341
 النظم االنشائية  والشكل املعماري 2 )الصلب 

والهياكل املعدنية والقشرية(
الساعات الدراسية املعتمدة: 2

يقدم هذا المقرر مدخاًل للهياكل المعدنية ، ودراسة سلوكياتها ، 
وتصميم أجزاء الضغط والشد، والدعامات الفوالذية، ودعامات 

الصلب، والوصالت، واللوحات، وتحليل هياكل البناء والمعمار 
والهياكل الفوالذية. ويتم تناول تأثير ذلك على تطوير األشكال 
المعمارية للوظائف ذات الصلة. ويتم إجراء مشروع بحثي في 

بناء الهياكل الفوالذية إلى جانب الزيارات الميدانية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 241

ARCT 350
الفنون في العمارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر بالفنون المشاركة فى األعمال المعمارية مثل 

جميع أنواع: الفسيفساء والزجاج الملون، ولوحات الفريسكو، 
والنقوش الملونة وغيرها من التقنيات. كما يتناول تقنيات البحث 
المختلفة في الطرز المعمارية القديمة والحديثة، وتحليل وتقييم 
استخدام األلوان في واجهات المباني وبناء الديكورات الداخلية. 
ويتضمن المقرر سلسلة من التمارين وتطبيقات المشروع على 

استخدام األلوان في العمارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 351
اإلبداع واالبتكار

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يجاد الحلول المبتكرة  يقدم هذا المقرر مدخاًل لتقنيات اإلبداع، واإ

للمشكالت، واستراتيجيات االبتكار، والتفكير الجماعي. كما 
يتناول أنواع التفكير المتقاربة والمتباينة، والقدرات العقلية 

اإلبداعية، وأساليب التفكير. ويتضمن هذا المقرر مشاريع 
جماعية تتمحور حول العصف الذهني، وأسلوب تعزيز التفكير 
اإلبداعي وحل المشكالت بشكل جماعي، وكذلك تقنيات دلفي. 

متطلب/مقرر سابق
ARCT 120

ARCT 400
التدريب العملي 1 )الصيفي(

الساعات الدراسية املعتمدة: 0

يتضمن هذا المقرر 6 أسابيع من التدريب العملي اإللزامي 
في فصل الصيف. واليحتسب هذا المقرر ضمن الساعات 

الدراسية املعتمدة للبرنامج. ويحصل الطلبة على التدريب 
المهني في مكتب معماري، أو مكتب استشارات، أو شركة بناء، 
أو وكالة حكومية ذات صلة. وعند االنتهاء، يقدم الطلبة الملفات 
والتقارير الفنية والعروض التقديمية الخاصة بتدريبهم وبالخبرات 

المعتمدة.

ARCT 410
ستوديو التصميم املعماري 5

الساعات الدراسية املعتمدة: 5
يقدم هذا المقرر مدخاًل لنظريات وتقنيات التصميم المجتمعي، 

شراك المجتمع المحلي في عملية  وعمليات التصميم التعاونية، واإ
صنع القرار، وفهم احتياجات وموارد المجتمع، وأنواع المساكن، 
والفهم الجديد لتخطيط ونظريات تصميم األحياء، والمجتمعات 

المغلقة ببوابات، وتصميم وأنواع اإلسكان، ودعم المجتمع 
المحلي، وتصميم مشاريع تتضمن استخدام معلومات المجتمع 
المحلي في إنشاء عمليات التصميم التعاونية، وتطوير الحلول 
المبنية على احتياجات المجتمع المحلي، واألفضليات والقيود 

السياقية األخرى.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 311

ARCT 411
ستوديو التصميم املعماري 6

الساعات الدراسية املعتمدة: 5
في هذا المقرر يتم التركيز على التصميم المستدام وعمليات 

تنفيذ المشروعات. ويتضمن المقرر مشروع رئيسي يدمج عدد 
من العوامل التي تؤثر على مجموعة كاملة من البيئات المبنية 

بدًءا من عمليات التطوير الحضري إلى التفاصيل الصغيرة. 
االستدامة هي المحرك الرئيسي للمشروع بما يتضمن اإلضاءة، 

والصوت واستراتيجيات الحفاظ على الطاقة وأنظمة البناء 
والجوانب الهيكلية وجودة البيئة الداخلية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 410

ARCT 420
دراسات السلوك البيئي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر يتم التركيز على القضايا الثقافية واالجتماعية، 

والنفسية في التصميم المعماري والحضري، وقيمتها في 
تحقيق التصميم الناجح. ويقدم هذا المقرر نظرة عامة وتحليل 
لكتابات كبار العلماء والباحثين والممارسين في هذا المجال. 

كذلك يتناول المقرر السلوك البشري في مختلف أنواع البيئات 
الحضرية والمباني، ويناقش القضايا التي تتعلق بسبل االستفادة 

من المعلومات حول العوامل االجتماعية، والثقافية، والبيئية، 
والسلوكية على مشاريع التصميم.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 421
مدخل إلى التصميم والتخطيط العمراني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل لتاريخ التخطيط والتصميم العمراني، 

وتاريخ وتطور الساحات العامة في سياقات مختلفة، ومتنوعة، 
والتكامل بين المباني والمناظر الطبيعية، ونظريات وتحليل 

التصميم العمراني واإلقليمي، واالمتداد الذكى ، والعمران الجديد، 
وأساليب تخطيط استخدام األراضي، والهندسة المدنية، والبنية 
التحتية، والنقل، والتخطيط البيئي والتقييم، والتنمية الحضرية 

المستدامة، وقضايا التصميم العمراني.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 422
مناهج البحث في العمارة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر فهًما للمبادئ األساسية لتقنيات البحث. ويتم 
التركيز على الجوانب المنهجية وأساليب العروض التقديمية 

ألبحاث البيئة المعمارية والبناء. ويتناول المقرر أيًضا الجوانب 
األساسية المتعلقة بعرض األبحاث، بما في ذلك كتابة وتقديم 
نتائج األبحاث و التوصيات النهائية، والتفريق بين األبحاث 

والتقارير والمقاالت، ودراسة األساليب المختلفة لألبحاث 
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الوصفية والتحليلية، والتفسيرية. وتركز مشاريع األبحاث في 
هذا المقرر على تطبيق تقنيات البحث واألدوات البصرية 

واالجتماعية والتقنية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 320

ARCT 430
وثائق العقود

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخاًل لقوانين العقود، وأسس صياغتها، 
نهاء العقد، والتأهل المسبق، والتعاقد  وخرق االلتزام بالعقد، واإ

على خدمات البناء والهندسة، والمواصفات، والمسؤولية المهنية، 
والتأمين والسندات، والجوانب القانونية في المطالبات المتعلقة 

بالبناء والتشييد، والتحكيم في المنازعات، واللوائح المحلية، 
وتطبيقات على مشروع مختار.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 431
تقدير التكلفة، القيمة والكمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر فهًما القتصاديات البناء، واألساليب األساسية 
لتقدير التكلفة الالزمة فى المراحل المختلفة، بما في ذلك تقدير 
البنود، والتقديرات الحدودية، وتقديرات مستويات الجهد، وتقدير 

التكاليف االولىة والنهائىة واالحتماالت المختلفة. ويتم وضع 
أساليب التقدير في سياق هيكل توزيع العمل والجداول الزمنية 

للبرنامج، مع شرح عملية وضع التقديرات بأكملها.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 450
ورشة عمل التصميم الداخلي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر فهًما لممارسة النظرية والتطبيق العملي في 
تصميم المساحات الداخلية، وكيف تؤثر العوامل المختلفة على 

المتطلبات الوظيفية الخاصة بجودة المساحات، بما في ذلك 
اإلضاءة الطبيعية واإلنارة االصطناعية، واألثاث، وتصميم 

الجدارن، وتناسق األلوان، وراحة اإلنسان. ويتضمن هذا المقرر 
مشاريع صغيرة وتمارين.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 451
تطبيقات احلاسب في العمارة )متقدم(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظريات ومشاريع تتعلق باإلمكانيات الجديدة 

والمستقبلية لعملية التصميم المعماري، التي يتم استكشافها 
من خالل التكنولوجيا الرقمية، والمفاهيم، والرموز، والتقنيات، 

والتعبيرات المتاحة للمصمم في العالم االفتراضي. ويتم 
استكشاف التطبيقات والفرص الجديدة التي يوفرها العالم الرقمي 
"للمعماريين " في المستقبل، جنًبا إلى جنب مع المفاهيم الفنية 

والجمالية التي تشملها العمارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 111

ARCT 452
العمارة املعاصرة في العالم العربي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مفهوًما شاماًل ألحدث التطورات في مجال 

العمارة في العالم العربي، مع التركيز بشكل خاص على دول 
مجلس التعاون الخليجي. ويسلط هذا المقرر الضوء على 

العمارة المحلية التقليدية، وعالقتها بالتطورات في المنطقة، 
وسياقها العالمي، وأثر الممارسات المعمارية العالميةفي مختلف 
البلدان. ويتضمن هذا المقرر أيًضا سلسلة من المشاريع البحثية 

والمقابالت مع أهم المعماريين اإلقليميين الحاليين.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 453
النقد في العمارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل ألساسيات وأصول النقد في العمارة، 
ومناقشة عملية البناء المعماري التي تتضمن سؤالين "ماذا 

ولماذا". كما يستعرض المقرر االتجاهات  المعمارية 
واالتجاهات المختلفة للنقد المعمارى. ويتم التركيز على 

مفاهيم النقد، ومناقشة األنواع المختلفة منها بالتفصيل، وذلك 
بهدف تطوير قدرة الطالب على فهم وتحليل وتفسير األعمال 
المعمارية، وكذلك المعاني والنوايا المرتبطة بها. ويتم تحري 

االتجاهات األيديولوجية والفلسفية الكامنة وراء بعض االتجاهات 
المعمارية من خالل شرح أمثلة مختارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 320

ARCT 500
التدريب العملي 2 )الصيفي(

الساعات الدراسية املعتمدة: 0
يتضمن هذا المقرر 6 أسابيع من التدريب العملي اإللزامي 

في فصل الصيف. واليحتسب هذا المقرر ضمن الساعات 
الدراسية املعتمدة للبرنامج. ويحصل الطلبة على التدريب 

المهني في مكتب معماري، أو مكتب استشارات، أو شركة بناء، 
أو وكالة حكومية ذات صلة. وعند االنتهاء، يقدم الطلبة الملفات 
والتقارير الفنية والعروض التقديمية الخاصة بتدريبهم وبالخبرات 

المعتمدة.

ARCT 510
ستوديو التصميم الشامل

الساعات الدراسية املعتمدة: 6
التصميم الشامل هو أساس هذا المقرر ، و هو عبارة عن 

مشروع تصميم معماريأو عمراني مركب، على موقع حقيقي 
يمكن زيارته، وربما عمالء حقيقيين. ويركز هذا المشروع على 
تطوير البرنامج، وتعريف احتياجات العمالء، والتحليل الشامل 

لموقع عمراني حقيقي، وتقديم مشاريع شاملة تخدم المجتمع 
يجاد  المحلي، ووضع معايير لتصميم استراتيجيات التدخل، واإ

البدائل، وتقييم البدائل، واختيار ووضع الحلول النهائية. 
ويتضمن المقرر األخذ في االعتبار القيود على سياق المشروع 

وجميع العوامل االجتماعية والرسمية، والفنية والمشاركة في 
عمليات التفكير.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 411

ARCT 511
إعداد وبرمجة مشروعات التخرج 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا الُمقرر إعداد وتدريب الطلبة في مجال إدارة التصميم 

وممارسة دراسات ما قبل التصميم. ويتم التركيز على تطوير 
البرنامج، والتجاوب مع القيود السياقية، واالنخراط في التعبير 

عن برنامج كامل ووثيقة ما قبل التصميم، بهدف الوصول إلى 
درجة عالية من التطبيق العملي والتنفيذ.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 411

ARCT 512
مشروع التخرج

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يقوم هذا المقرر بدمج أنواع مختلفة من المعرفة المعتمدة في 
المقررات السابقة ضمن مشروع تصميم شامل. وهو استكمال 

لمقرر "اعداد وبرمجة مشروعات التخرج"، ويهدف إلى استكمال 
البرنامج ومرحلة ما قبل التصميم للوصول إلى مشروع كامل 
يهدف إلى تكوين صورة أفضل عن التصميم، بما في ذلك 
الجوانب االجتماعية، والثقافية، والرسمية، والفنية والسياقية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 511

ARCT 520
عمارة تنسيق املواقع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل إلى أساسيات عمارة تنسيق المواقع ، 

ويدرس العالقة بين تنسيق المواقع والتصميم المعماري، وتصميم 
المساحات الخارجية من حيث صلتها وتكاملها مع تصاميم 

البناء، والخلفية النظرية والتاريخية لتصميم المواقع  ، وتحليل 
الموقع، والقضايا البيئية، والنباتات، وعناصر المناظر الطبيعية 
وتصنيفاتها، والتضاريس، والحياة النباتية، واستخدام األراضي 
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والحفاظ عليها، وعناصر وأساليب تنسيق المواقع ، ودراسة القيم 
الجمالية والوظيفية.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 221

ARCT 530
البناء وإدارة املشاريع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل إلى مجال صناعة البناء والتشييد على 
المستوى المحلي والدولي، ودورة المشروع وآلية تنظيمه، وأنواع 

دارة نطاق المشروع، ومدة  عقود المشاريع وطرق التسليم، واإ
دارة جودة المشروع،  دارة التكلفة )ضوابط المشروع( واإ المشروع واإ

دارة االتصاالت،  دارة موارد ومشتريات المشاريع، واإ والموارد واإ
دارة  واإلدارة والقيادة، والمهارات الشخصية والذكاء العاطفي، واإ

مخاطر المشروع، وصحة، وسالمة وبيئة المشروع، ووضع 
ميزانية المشروع واإلدارة المالية، وتطبيقات الحاسوب في إدارة 

اإلنشاءات.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 333

ARCT 531
األخالقيات واملمارسة املهنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الجوانب المختلفة لألخالقيات والممارسة 

المهنية: لألشخاص والمنظمات المشاركة في صناعة البناء، 
والخدمات المهنية التي يتم تقديمها خالل المراحل المختلفة من 
مشاريع البناء. كما يتم تناول المشاكل العملية المختلفة للقرارات 

االقتصادية، ويتم تسليط الضوء على األنواع المختلفة من 
األتعاب المهنية أثناء تنفيذ المشروع. كما يتم تناول األخالقيات 

المهنية، وتوضيح العالقات المهنية بين مختلف األطراف 
المعنية، وأخالقيات الممارسة المهنية. كذلك، المسؤوليات 

األخالقية والقانونية للصحة العامة والسالمة والرفاه، وحقوق 
الملكية، وسهولة النفاذ وغيرها من العوامل التي تؤثر على 

التصميم، وكذلك ممارسات البناء والممارسة المعمارية.

متطلب/مقرر سابق

ARCT 422

ARCT 550
تطبيقات احلاسوب في التخطيط العمراني ونظم 

املعلومات اجلغرافية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر عمليات التخطيط بمساعدة الحاسوب، 
والتعامل مع المعلومات الجغرافية القائمة على الحاسوب، 

ونظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا رسم الخرائط، والمفاهيم 
األساسية وبنية نظم المعلومات الجغرافية في سياق النظم 

األخرى ذات الصلة مثل رسم الخرائط واالستشعار عن بعد 
والتخطيط العمراني. وتشمل مواضيع المقرر المفاهيم األساسية 

لنظم المعلومات الجغرافية مثل خصائص الخريطة، ونماذج 
البيانات المكانية، وقواعد البيانات العالئقية، والتحليل المكاني، 

دارة قواعد البيانات. ومصادر البيانات، وجودة البيانات، واإ
متطلب/ مقرر سابق

ARCT 111

ARCT 551
صون وحفظ التراث التاريخي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل إلى الحفاظ على المواقع التاريخية 

في سياق معماري، مع التركيز على مواد البناء، وخصائص 
وتقنيات الحفظ والترميم. وتشمل موضوعات المقرر تاريخ الحفظ 

المعماري، وتطوير نظرياته، والمستويات المختلفة من التدخل، 
ولمحة عامة عن المسائل الفنية بما في ذلك تقنيات حفظ األبنية 
التقليدية، واألساليب ذات الصلة للحفاظ على المباني التاريخية. 

ويتضمن المقرر أيًضا مناقشة لطرق الحفظ المناسبة وفًقا 
لحاالت مختارة.

متطلب/مقرر سابق
ARCT 222

434 433 422 ARTE 421

ARTE 421
دليل فن النسيج 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 أو 4
يتناول هذا المقرر مقدمة في فن النسيج مع لمحة تاريخية عن 

هذا الفن، من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث. ويتم 
التعرف على االختالفات في أنماط النسيج عبر العصور. ويتم 

التركيز على إنتاج األعمال الفنية باستخدام دليل )دليل أداة 
النسج( وكيفية تحقيق الملمس، واللون، والشفافية، والمساحات 

في النسيج.

متطلب/مقرر سابق
ARTE 121

ARTE 422
النقد والتذوق الفني

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن فلسفة الفن في الحضارات 
المختلفة من العصور القديمة إلى العصر الحديث، ويتطرق 

أيًضا إلى فن األطفال. يتم إجراء تحليالت مقارنة لعينات من 
األعمال الفنية من مختلف الثقافات ومختلف األعمار لمعرفة 
أوجه التشابه واالختالف. وسيقوم الطلبة أيًضا بتقديم األوراق 

البحثية التي سوف يتناولون فيها النهج المختلفة لنقد الفن، 
وسوف يشارك الطلبة أيًضا في تحليل األعمال الفنية المختلفة، 
وكذلك زيارة المتاحف والمعارض الفنية وتقديم تقارير عن تلك 

األنشطة.

ARTE 433
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
من خالل هذا المقرر، يتم طلب إجراء دراسات مستقلة في 
جميع التخصصات الرئيسية للبرنامج من قبل أستاذ المادة 

إلى الطالب الذي يتقدم لدراسةهذا المقرر. وتقدم هذه الدراسة 
المستقلة فقط لتلبية حاجة الطلبة الذين يحتاجون إلى عدد 

معين من الساعات الدراسية املعتمدة المطلوبة للتخرج، 
والساعات الدراسية املعتمدة لهذه الدراسة تتراوح بين 

ساعة واحدة إلى ثالث ساعات.

ARTE 434
مقرر رئيسي شامل

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يقدم هذا المقرر الفرص للطلبة لتطبيق المعارف والمهارات التي 

اكتسبوها طوال مسارهم الدراسي في مختلف جوانب البرنامج، 

وتستند الدراسة على إجراء مشروع يتم تصميمه وتنفيذه من 
قبل الطالب وتحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. ومن 

خالل البحث، يتم تناول الحلول لبعض المشاكل المحيطة بالفن 
والثقافة الفنية من الناحية النظرية، وتقديم اقتراحات لمعالجة هذه 
المشاكل. وينبغي أن يعكس المشروع معارف ومهارات الطالب 

المعتمدة في البرنامج.

متطلب/مقرر سابق
 ARTE و ARTE 223 و  ARTE 220 و  ARTE 124

ARTE 121 و ARTE 325 225  و

 BIOL 100

مقدمة في علم الحياة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3 

يتناول هذا المقرر طرق البحث العلمي، الجزيئات العضوية، 
تركيب ووظائف الخاليا الحية وعلم المجاهر، تنفس الخلية 
والتمثيل الضوئي، التنظيم في جسم االنسان وأجهزة الجسم، 
بيولجيا التكاثر في الكائنات الحية، تنظيم ووظائف أعضاء 
النبات، تنوع الحياة: الكائنات الدقيقة، النباتات، الحيوانات، 
المواطن البيئية والتكيفات، مفهوم النظام البيئي ومكوناته، 
السالسل والشبكات الغذائية، التداخالت الحيوية، األنظمة 

المائية والبرية. اختالالت المواطن البيئية، التلوث، االنقراض 
ومعالجة النفايات.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 151 أو ENGL 111

BIOL 101
علم األحياء 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
علم األحياء هو أول مقرر تمهيدي للتخصصات الرئيسية 

والفرعية في األحياء، وهو يغطي المفاهيم البيولوجية الهامة، 
بما في ذلك الكيمياء الحيوية، وبنية الخلية ووظيفتها، والتمثيل 

الضوئي، وتنفس الخلية، و إنقسام الخلية، وعلم  الوراثة، 
والتكنولوجيا الحيوية. ويوفر عمل الطلبة في المختبر مهارات 
مختبرية أساسية مثل استخدام المجهر، والقياس، كما يعزز 

المواضيع التي تناقش في المحاضرة. ويتضمن المقرر ساعتان 
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من المحاضرات وثالث ساعات من العمل في المختبر أسبوعًيا.
متطلب/مقرر سابق 

 ENGL 040Total for Integrated Core 400 OR (
   AND ENGL 041ESL Reading Skills 100 OR

 AND ENGL 042APL for Writing Workshop 225
 OR (Total for Integrated Core 400 OR ) ESL
 Reading Skills 100 AND  ESL Language Use
  AND  TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR 100
 TOEFL Internet-based Test 061 OR  TOEFL
 Computer-based Test 173 OR  Int Eng Lang
 OR   OR ENGL 004 OR 5.5 Test Syst-IELTS

)ENGL 250 OR ENGL 201

BIOL 102
علم األحياء 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
وضع هذا المقرر بهدف تمكين الطلبة من الحصول على 
معلومات كافية حول التنوع البيولوجي، ومبادئ تصنيف 

الكائنات الحية المجهرية )الدقيقة( مثل البكتيريا والبروتوزوا 
)الحيوانات األولية( مروًرا بالطحالب والفطريات ووصواًل إلى 

النباتات والحيوانات، ويغطي المقرر التفاعالت البيولوجية بين 
الكائنات الحية بما في ذلك العالقات المفيدة في علم األحياء 

وحتى أكثر األنواع ضرًرا مثل الطفيليات.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 103
حلقة دراسية لطلبة السنة األولى

الساعات الدراسية املعتمدة: 0
يتم تدريس هذا المقرر في الفصل الدراسي األول من السنة 

األولى، ويقدم أعضاء هيئة التدريس المشاركون في البرنامج، 
وكذلك المتحدثون الخارجيون )ذوي العالقة(، لمحات عامة 
في موضوعات مختارة ذات صلة بالمناهج الدراسية العامة. 

ويحضر المقرر كل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المرتبطين 
بالبرنامج. ويوفر هذا المقرر منتدى للتفاعل بين الطلبة، 
وأعضاء هيئة التدريس والمتحدثون الخارجيون. باإلضافة 

إلى ذلك، تتوفر للطلبة الفرصة لوضع تقدير شامل للبرنامج 
وأهميته، قبل أن يشاركوا في المقررات األخرى.

BIOL 110
البيولوجية البشرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مقرر تمهيدي لعلم األحياء البشرية، وهو يغطي بنية ووظيفة 
الجسم البشري؛ والتغذية، والهضم، والدورة الدموية، والجهاز 

المناعي، وعملية التنفس، والجهاز البولي، والجهاز العصبي، 
والهيكل العظمي والعضالت، ونظام الغدد الصماء، ومبادئ علم 

الوراثة البشرية، والتنمية البشرية ومراحل الشيخوخة. فهم كيفية 
عمل هذه األجهزة في الحاالت الصحية الطبيعية، تليها أمثلة 

من الحاالت المرضية الناتجة عن اختاللها الوظيفي.

BIOL 211
علم أحياء اخللية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر نظرية الخلية وأنواع الخلية، كما يتناول 
األساس الجزيئي ألغشية الخاليا، والصالت بين الخاليا، 

والمستقبالت وبناء الخلية ووظائفها، والحبيبات اإلفرازية، وحالة 
الجسيمات، و تخليق البروتين، والبالستيدات، وهيكل الخلية 

الحركي.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 212
الوراثة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الكروموزومات والجينات، وقوانين "مندل" 
للوراثة، وتفاعل الجينات، والوراثة والبيئة، وتحديد الجنس، 

و الصفات المرتبطة بالجنس. كما يتناول رسم خرائط 
الكروموزومات، والطفرات الجينية، وعمل الجينات، والهندسة 

الوراثية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 221
أساسيات علم البيئة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مبادئ النظم البيئية، وتدفق الطاقة في النظم  

البيئية، والسلسلة الغذائية، والشبكة الغذائية، واإلنتاج والكفاءة 
البيئية، والتنمية وتطور النظام البيئي، والنظم اإليكولوجية 
الطبيعية، والدورات البيولوجية الكيميائية، والبيئة والسكان، 

والبيئة المجتمعية، والعالقات البيولوجية، باإلضافة إلى نظرة 
عامة على البيئة في دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 102

BIOL 241
علم األحياء الدقيقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يعطي هذا المقرر لمحة عامة عن تاريخ وتصنيف الكائنات 

الحية الدقيقة )البكتريا، والفطريات، والطحالب، والفيروسات(. 
ويتناول التشريح الوظيفي من ذات النواة البدائية، ونمو الجراثيم، 

والتغذية والتمثيل الغذائي، وعلم الوراثة. ويغطي المقرر أيًضا 
علم األحياء الدقيقة الطبية، والبيئية، والصناعية. وسائط الزراعة 

للكائنات الدقيقة، والسيطرة على الكائنات الحية الدقيقة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOL 310
بيولوجيا اخللية اجلزيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا المقرر على بنية الخلية ووظيفتها على مستوى الخلية، 
والمستويات الجزيئية. وتشمل المواضيع التي يتناولها: المكونات 

الجزيئية من أغشية الخاليا، واألنابيب الدقيقة، ومكونات 
هيكل الخلية، والمصفوفة خارج الخلية، والخصائص الكهربائية 
للخاليا، والمرور الحويصلي داخل الخاليا، والتحلل البروتيني، 
ودورة الخلية وموت الخاليا المبرمج، والسرطان. كذلك يتناول 
المقرر العمل في مختبر بيولوجيا الخلية الجزيئية بالتزامن مع 
المحاضرات التي تركز على كيمياء البروتين، والتجزئ تحت 
الخلوي، وتقنيات الفحص المجهري، ضمن موضوعات أخرى 

كثيرة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOL 311
البيولوجيا اجلزيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
هذا المقرر يساعد الطلبة على فهم األحماض الجزيئية كمادة 

وراثية، وكيف تم إثبات أن الحمض النووي من المواد الوراثية، 
والخصائص الكيميائية والفيزيائية لألحماض الجزيئية، وتكرار 

الحمض النووي، و تعبير الجينات و عمليتى النسخ و الترجمة 
للجينات وأنواع RNA و معالجة , RNA، و الشفرة الوراثية و 
تدرس كل تلك الموضوعات على مستوى الكائنات ذات النواة 

الحقيقية و الكائنات عديمة النواة. 

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOL 312
علم األنسجة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر أنواع األنسجة، واألنسجة الضامة، 

والعضالت، والجهاز العصبي، والبنية والوظيفة األساسية 
ألعضاء الجسم، والدورة الدموية، والجهاز التنفسي والبولي، 

والمناعة والجهاز التناسلي، 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 بين المكونات األحيائية 

والفيزيائية للبيئة، وتكون الدراسة بين مجالي البيئة والعلوم 
البيئية. وبما أن البيئة تتناول دراسة الطبيعة، بينما تركز العلوم 

البيئية على تأثير األنشطة البشرية على البيئة، فإن علم األحياء 
البيئي بمثابة حلقة الوصل بين المجالين. 
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متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 322
علم األحياء الصحراوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تشكيالت الصحراء في العالم، والبيئات 

الصحراوية، والعوامل المادية، والنظم البيئية الصحراوية، وتنوع 
النباتات الصحراوية، والحيوانات، والكائنات الحية في التربة. 

كذلك يتناول المورفولوجية النباتية والتكيفات الفسيولوجية، 
والمورفولوجية الحيوانية، والتكييف الفسيولوجي والسلوكي، 

والكائنات الحية الصحراوية، ومشكلة التصحر، ويلقي نظرة 
عامة على الحياة البرية في صحراء دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 344
علم الطفيليات العام

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر علم الطفيليات، وبخاصة المفاهيم األساسية 
المتعلقة بأنواع الطفيليات وتفاعالتها، وااللتهابات واألمراض. 

وهو يغطي أيًضا تصنيف الطفيليات الحيوانية وعالقتها بالعائل 
الطفيلي، باإلضافة إلى ذلك، يتناول األحياء واألوبئة المتعلقة 
بالطفيليات الحيوانية وعالقاتها مع اإلنسان، والحيوان والنبات. 

وأخيًرا، يتم شرح المبادئ العامة لطرق  مقاومة األمراض 
الطفيلية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 102

BIOL 345
الصحة، والسالمة والبيئة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الجوانب الرئيسية لنظام إدارة الصحة 

والسالمة، وتقييم ورصد المخاطر، وأدوار ومسؤوليات األفراد 
ضمن نظام اإلدارة، وكيفية تأثير كل تلك العناصر على الصحة 

والسالمة والبيئة في المنظمات. ويقدم المقرر أسس الصحة 

والسالمة في بيئة المختبر، لكنه يركز بشكل خاص على 
قضايا الصحة، والسالمة والبيئة بأصحاب المصلحة في منطقة 

الخليج، بما في ذلك مراقبة جوازات السفر )تصاريح العمل(، 
والسالمة البحرية، ومكافحة الحرائق، والتحقيق في الحوادث، 

والتوعية البيئية.

BIOL 346
الصحة البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المواضيع المعنية بكل من البيئة الطبيعية 
والبيئة الصناعية التي تؤثر على صحة اإلنسان، مع األخذ 

في االعتبار تأثير العوامل الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية 
على صحة اإلنسان، وسيتم التركيز على حالة أو وظيفة النظام 

البيئي.

BIOL 351
تشريح وعلم وظائف أعضاء النبات
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يغطي هذا المقرر مبادئ وظائف أعضاء النبات، وال سيما 
تدفق الطاقة من خالل نظم النبات، واإلنزيمات، والعالقات 

المائية للنبات، ونقل الماء، والتغذية المعدنية، والتمثيل الضوئي 
والتنفس، والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، 

ووظائف هرمون النمو.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351 و  BIOL 102

BIOL 362
تشريح وعلم وظائف أعضاء احليوان
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يزود هذا المقرر الطلبة بالمعلومات األساسية المتعلقة بعلم 
وظائف األعضاء والتشريح الوظيفي للحيوان، وسيكون التركيز 

على النظم المكونة لجسم الثدييات ووظائف األعضاء كلها، مع 
التأكيد على المبادئ الفيزيائية والكيميائية الحيوية الكامنة لوظيفة 

كل عضو. وتوفر الدروس المختبر يةالتجارب للطلبة في 
مجاالت اختبار الجوانب الفسيولوجية ومهارات تحليل البيانات 
التي تنطبق على المفاهيم والموضوعات التي يتم تناولها في 

المحاضرات.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351 و  BIOL 102

BIOL 399
التدريب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0
ينبغي أن تستكمل فترة التدريب خالل السنة النهائية بعد موافقة 

القسم، وعادة ما تكون فترة التدريب لمدة 6 أسابيع وتشمل 
التدريب في الموقع والعمل مع أصحاب األعمال.

BIOL 412
الهندسة الوراثية وتكنولوجيا احلمض النووي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا المقرر على التكنولوجيا الحيوية التي تؤدي لحدوث 

ثورة في الطب والزراعة والطب الحيوي، والمستحضرات الدوائية 
والبيئية، والصناعات الغذائية. ويتناول المقرر مواضيع محددة 

مثل تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلفة، والهندسة الوراثية 
النباتية، والعالج الجيني، وتحليل الحمض النووي في الطب 

الشرعي، وبراءات االختراع، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمشروع 
الجينوم البشري، وتشمل المشاريع عزل الحمض النووي وتنقيته، 

و الفصل الكهربائي، و نقل اجزاء من الحامض النووى الى 
خاليا ذوات النواة الحقيقية و ذوات النواة الغير حقيقية..

متطلب/مقرر سابق
BIOL 311

BIOL 421
الفيزيولوجيا البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر بيئة الكائنات الحية، والبيئات القاسية، 

واالستجابات الهيكلية والفسيولوجية، والمورفولوجية، 
والبيوكيميائية لدرجات الحرارة، والمياه، والضوء والجفاف 

والملوحة، وآليات التكيف والمقاومة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 351 و  BIOL 362

BIOL 422
إدارة وحماية البيئة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مفاهيم المحافظة على الموارد الطبيعية، 

وذلك من خالل تطبيق دراسات الحالة: األنواع المهددة 
باالنقراض، والمجتمعات الهشة، والنظم البيئية، والموائل 

البحرية والبرية. كذلك يتضمن المقرر قضايا التلوث الزراعي 
والصناعي، وتلوث وتدهور األراضي، وعمليات االستصالح 

والترميم واإلدارة، والرصد البيئي، وسياسات واقتصاديات الموارد 
دارتها في  الطبيعية، والتشريعات البيئية، والحفاظ على البيئة واإ

دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 221

BIOL 433
الرصد وعلم السموم

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر الرصد البيئي والتقييم مع التركيز على منطقة 

الخليج، ومبادئ تصميم نظم الرصد، واستخدام بيانات الرصد 
في تقييم آثار إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر التلوث، ونظم 
الرصد المصممة لتقدير مستويات التعرض لألفراد وللسكان 

كافة، وتطوير نظم الرصد إلدارة الموارد الطبيعية المتجددة في 
الزراعة، ومصائد األسماك، والنظم البيئية الساحلية والصحراوية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310

BIOL 442
التكنولوجيا احليوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مفهوم التكنولوجيا الحيوية، واالتجاهات 

الحديثة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومبادئ الهندسة الوراثية 
واختيار الساللة وصيانتها. كما يتناول فصل اإلنتاج الحيوي، 
والتكنولوجيا الحيوية النباتية والحيوانية، ونظم زراعة الخاليا 

الحيوانية، وتكنولوجيا التخمير باستخدام الكائنات الحية الدقيقة، 
وتجهيز التكنولوجيا الحيوية لألدوية والمواد الكيميائية والعوامل 

البيولوجية. كذلك يتصدى المقرر للجوانب األخالقية للتكنولوجيا 



290291

الحيوية والمجتمع، وتطبيق التكنولوجيا الحيوية الطبية والبيئية، 
مكانات وأنشطة التكنولوجيا الحيوية في دولة قطر. واإ

متطلب/مقرر سابق
BIOL 311

BIOL 443
التكنولوجيا احليوية واملعاجلة احليوية
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتناول هذا المقرر كيفية تأثير الكائنات الدقيقة للتخفيف من 
حدة المشاكل البيئية، وتشمل موضوعات المقرر بيولوجيا 

الكائنات الدقيقة وعمليات المعالجة البيولوجية الخاصة بها. 
ويوضح المقرر كيف تعمل النباتات على امتصاص وتركيز 
المعادن الثقيلة في التربة بينما تحلل الكائنات الحية الدقيقة 

والالفقاريات والنباتات السموم العضوية، وتزيل المغذيات الزائدة 
من التربة والماء. وتشمل عمليات المعالجة الحيوية: االستخراج، 
واإلمتصاص، والتركيز، وتدهور الملوثات. كما يتضمن المقرر 
موضوعات حول تصميم واستخدام البكتيريا المجمدة في تنقية 

مياه الصرف الصحي.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310

BIOL 444
علم املناعة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بالمناعة الفطرية 
)المحددات واآلليات(، كما يتناول المناعة المعتمدة وأنواعها، 

والمستضدات واألجسام المضادة، واالستجابة المناعية، 
واألجسام المضادة أحادية النسيلة، واألساس التشريحي الخلوي  

الوراثى. البروتينات ودورها في المناعة، وردود فعل األجسام 
المضادة، والباثولوجيا المناعية، وفرط الحساسية، ونقص 

المناعة، و نقل األعضاء، و الوراثة المناعية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 362

BIOL 451

زراعة اخلاليا واألنسجة 
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتناول هذا المقرر زراعة الخاليا واألنسجة التي تعتبر مفاهيم 
رئيسية لتطبيقات واختبار وتحسين التكنولوجيا الحيوية، وهي 

خطوة أساسية في إنتاج الكائنات المعدلة وراثًيا، والتي حظيت 
باهتمام وطني ودولي كبير في السنوات األخيرة بطرق كان 
يصعب تصورها قبل عقد من الزمان. ومع تطور وتنامي 

القدرات العلمية لهندسة النباتات والحيوانات، والحشرات في 
تطبيقات يمكن أن تشكل فوائد كبيرة للمجتمع، إال أن ذلك يثير 

عدًدا من التحديات والمخاوف المحتملة. فالعديد من القضايا 
المرتبطة بزراعة الخاليا واألنسجة تنضوي ضمن مجاالت 

علمية أخرى، ويبدو أنها تحمل المزيد من القواسم المشتركة. 
في ضوء ذلك، يركز هذا المقرر على االستخدامات المختلفة 

لزراعة األنسجة سواء في الدراسات الحيوانية أو النباتية، 
ومتطلبات انشاء مختبرات زراعة الخاليا واألنسجة النباتية و 

الحيوانية. ويجرى التركيز في الجزء النظري على ظاهرة تكشف 
خلية مفردة الى نبات كامل و  أنواع منظمات النمو و العوامل 
ا التي تؤثر على نجاح زراعة االنسجة ستم تغطيتها فى الجزء 
النظرى. اما الجزء  العملى يتركز على انشاء و متابعة االنواع 

المختلفة من زراعة الخاليا و االنسجة. إضافة الى تاثير االنواع 
المختلفة من منظمات النمو فى صورة تجارب تشمل تركيز 

منظمات النمو و عمل خليط من تلك المنظمات. 

متطلب/مقرر سابق
BIOL 310 أو ) BIOL 362 و BIOL 351(

BIOL 452
التقنيات اجلزيئية التحليلية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يستخدم هذا المقرر مزيًجا من المحاضرات والتدريب العملي 
على التجارب المختبرية لتعريف الطلبة بالمهارات المخبرية 

المتقدمة، ويتعلم الطلبة كيفية االحتفاظ بدفتر مالحظات مفصل 
لتجارب المختبر. ويتضمن المقرر الكتابة المكثفة وتنفيذ 

جداول بيانات بإستخدام برنامج إكسل. وتشمل موضوعات 
المقرر الخبرات المتعددة والتدريب العملي على معدات التحليل 

واالستراتيجيات المستخدمة في تصميم التجارب، إضافة 
صالحها. إلكتشاف األخطاء واإ

متطلب/مقرر سابق

BIOL 310

BIOL 493
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
محتوى هذا المقرر غير محدد ويتغير في كل صف دراسي وفًقا 

لمجال اهتمام كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

BIOL 496
مشروع البحث

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
هذا المقرر يدرسه الطلبة في عامهم األخير بعد استكمال 90 

ساعة من الساعات الدراسية املعتمدة، ويتم اختيار 
مشاريع البحث بموافقة األقسام، ويمكن أن تتضمن واحًدا أو 
أكثر من المشرفين، ويقدم الطلبة أطروحة بحث توثق عملهم.

BIOL 497
مشروع البحث

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مشروع البحث

BIOM 211
تشريح جسم اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تكوين جسم األنسان، وتشريحه، 

والمصطلحات العلمية لعلم التشريح، وتكوين الهيكل العظمي، 
والمفاصل والعضالت، والجهاز الهضمي، والجهاز الدوري  

)القلب واالوعية الدموية(، والجهاز اللمفاوي، والجهاز التنفسي، 
والجهاز البولي، والجهاز  التناسلي لإلناث والذكور، وجهاز 

الغدد الصماء والجهاز العصبي. باإلضافة للتشريح السطحي 
ألعضاء الجسم، واألشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، 

وتطبيقات علم التشريح.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOM 212

علم األنسجة البشرية
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتناول هذا المقرر األنواع المختلفة من الخاليا، واألنسجة 
الظهارية، والنسيج الضام السليم، والغضاريف والعظام، 

واألنسجة العضلية، والدم، واألوعية الدموية، والجهاز الليمفاوي، 
والنسيج اللمفاوي، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والجهاز 

البولي، والجهاز التناسلي لإلناث، والجهاز التناسلي للذكور، 
والجهاز العصبي المركزي، وجهاز الغدد الصماء.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOM 213
علم األجنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر عملية تكوين األمشاج، والتبويض، 

واإلخصاب وزراعة االنسجة، والقرص ثنائي وثالثي الطبقات، 
والفترة الجنينية، واألغشية الجنينية، والمشيمة، والتشوهات 

الخلقية، وتقنيات المساعدة  على اإلنجاب، وتطور الجهاز 
البولي التناسلي، ونظام  القلب واألوعية الدموية، والجهاز 

الهضمي.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 211

BIOM 215
فسيولوجيا اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
علم فسيولوجيا اإلنسان هو دراسة الوظائف الطبيعية ألعضاء 
الجسم البشري، والهدف الرئيسي من هذا المقرر هو حصول 

الطلبة على فهم أفضل للوظائف  المختلفة ألنسجة الجسم 
وأعضائه. وستتم مناقشة العالقات المشتركة بين أعضاء 

الجسم  والنظم المختلفة من حيث التكامل والتوازن بين جميع 
أجهزة الجسم. كذلك، يتناول هذا المقرر وظائف  الخلية، والقلب 
واألوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والكلى، والجهاز الهضمي.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101
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BIOM 217
وراثة بشرية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مبادئ علم الوراثة الطبية وتطبيقاتها في علم 
األمراض الوراثية، وتركيب  ووظيفة الصبغات الوراثية ، والنمط 

"المندلي" للوراثة، وأمراض الميتوكوندريا الوراثية، وسياقاتها 
ودورها في اختالف اإلنسان، واألمراض الوراثية التي تصيب 

اإلنسان، واالضطرابات الوراثية الخلوية، ورسم خرائط الجينات، 
والتركيب الجزيئي للجينات، وعلم الوراثة الحيوية الكيميائية، 
والوراثة المناعية، والجينات المسرطنة، والتشوهات  الوراثية، 

وتقنيات زراعة األنسجة، وتحضير الصبغات الوراثية من 
األنسجة المختلفة.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

BIOM 243
مقدمة في علم األمراض 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر األمراض األساسية التي تتعلق بالمناعة، 
وكيف يمكن لنظام المناعة أن يسبب المرض. كما يتناول 

مبادئ وآليات العمليات المرضية )إصابة الخلية، ونخر الخلية، 
والتئام الجروح، وااللتهابات الحادة والمزمنة( ومبادئ علم 

المناعة السريرية من خالل التقييم السريري للمريض.

BIOM 301
إدارة وسالمة اخملتبر وضبط اجلودة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بلوائح المختبرات الطبية 

والسريرية، بما في ذلك ضبط الجودة، وسالمة المختبرات، 
واالستخدام اآلمن للمعدات، وضمان الجودة. كما يوفر المقرر 

المعارف األساسية المتعلقة بالتحفيز والدافعية، والمسؤولية 
والمتطلبات ، ونظرية اإلدارة،  و التنظيم الهيكلي واإلداري 

ومصادر صنع القرار ، ومهارات االتصال، وأساليب التعليم 
دارة الجودة الشاملة، واعتماد  والتدريب، وصنع القرار، واإ

المختبرات، والكفاءة والفعالية، والصحة والسالمة، ورفاهية 
القوى العاملة، وتشريعات سالمة العمل، واألخطار في مكان 

العمل، وتقييم المخاطر، وسياسات السالمة، وعمليات التأكد من 
السالمة.

BIOM 322
علم األحياء الدقيقة الطبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 4
يتناول هذا المقرر مسببات أمراض األحياء الدقيقة، والجوانب 

الوبائية، وطريقة انتقال األمراض الجرثومية، واألمراض الحيوانية 
االنتقالية ، واألمراض الميكروبية، ودور األحياء الدقيقة المسببة 
لألمراض، والفيروسات، وطرق التشخيص المخبري لإلمراض، 

وطرق الوقاية والعالج.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOM 323
علم الطفيليات الطبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر علم الطفيليات الطبية، والعلوم الطبية 

الحيوية، وطب المناطق االستوائية  وكذلك تسميات وتصنيفات 
الطفيليات الحيوانية، والهيكل العام، والتصنيف، والبيولوجيا، 
ودورة الحياة الطفيلية، وعلم األوبئة، واألمراض والتشخيص 

لبعض األمثلة الهامة للطفيليات ذات االهمية الطبية  المختارة 
من المجموعات التالية: الطفيليات وحيدة الخلية، الديدان، 

ومكافحة األمراض الطفيلية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 241

BIOM 324
علم الفيروسات الطبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتضمن هذا المقرر عرًضا شاماًل لجميع عائالت الفيروسات 

التي تصيب األنسان ، وسيركز المقرر بشكل كامل تقريًبا 
على الفيروسات التي تسبب التهابات خطيرة مع التركيز بوجه 
خاص على اآلليات التي تسبب العدوى الفيروسية، وتفاعالت 

الخلية الفيروسية على المستوى الخلوي والجزيئي. ويشمل 
المقرر محاضرات، فضاًل عن القراءات الذاتية ومناقشة األوراق 

األساسية في تغطية موضوعات مثل دخول الفيروس، والحمض 
النووي الفيروسي، وتجمع الفيروسات، وتحلل الخاليا، والتقييمات 

العملية التي تشمل تقنيات الفيروسية الكالسيكية، مثل زراعة  
الخلية الفيروسية، واألمصال، واالختبارات الجزيئية الحديثة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 243

BIOM 346
الكيمياء السريرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 4
يتضمن هذا المقرر المحاضرات والعمل في المختبر بشكل 

يغطي معظم مجاالت الكيمياء السريرية، ويتناول المقرر 
المبادئ العامة للتحليل الكيميائي والفوائد، وطريقة تجميع 

التحليالت التي تجرى في في مختبر الكيمياء السريرية 
وفًقا لعمل أو وظيفة الجهاز. وتشمل المجموعات الرئيسية: 
الكربوهيدرات، والبروتينات، واختبارات وظائف الكلى والكبد، 

ووظيفة القلب، وعلم اإلنزيمات، وتوازن الوسط/ الحمضي 
القاعدي. ويغطي المقرر مبادئ طرق االختبار، والتغيرات 

الفسيولوجية والحيوية الكيميائية التي تحدث في الحاالت 
المرضية، ومبادئ المختبر العامة، والسالمة في المختبرات، كما 

سيتم تطبيق تقييم الجودة المخبرية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

BIOM 401
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
هذا المقرر يدرس بأشراف وتوجيه عضو هيئة تدريس ، وهو  
مخصص للطلبة قيد ما قبل عام 2008 من خريجي البرنامج، 

ويغطي المحتوى المنهجيات التعليمية، واالعتماد الدولي، 
صدار الشهادات، ومفاهيم وممارسات الترخيص. ويتم تضمين  واإ

 NAACLS محتويات أخرى في المقرر بهدف تغطية محتوى
المطلوب.

BIOM 402
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
هذا المقرر يدرس بإشراف وتوجيه عضو هيئة تدريس ، وهو 

يهدف لتعريف الطلبة على مبادئ التفكير النقدي، وتوفير 
الفرص التعليمية لتطبيق استراتيجيات التفكير النقدي على 

مجاالت محددة ضمن العلوم الطبية الحيوية. ويشتمل المقرر 
على التعلم والعمل الجماعي الموجه ذاتًيا في بيئة تعلم نشطة.

BIOM 411
علوم الطب الشرعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر األهمية القانونية للطب الشرعي ومساهمته 

في تحقيق العدالة، ويشمل المقرر علم العقوبات  الجنائية، وعلم 
الجريمة ، فضاًل عن جميع االدلة المتعلقة بالوفاة والجثمان، 
والكسور، بما في ذلك اإلصابات الجنائية، واألنواع المختلفة 

من الجروح، وحوادث المرور، ومفهوم تشخيص الطب الشرعي. 
كذلك يسعى المقرر لتمكين الطلبة من تمييز األسباب القانونية 

للوفاة، ويسلط الضوء على علم الجنس وقوانين علم التوليد وذلك 
لكثرة تداولها في ممارسة الطب الشرعي.

BIOM 418
األدوية والسموم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
هذا المقرر هو استمرار لمقرر الكيمياء السريرية، ويهدف إلى 

تعريف الطلبة على مواضيع أكثر تقدًما في مجال الكيمياء 
السريرية، بما في ذلك الجوانب العالجية كمراقبة أدوية الكيمياء 

السريرية،   واألدوية األكثر شيوعا ، وعلم السموم  و قابلية 
التعرض لمواد تؤدي الى التسمم.   كما انه سيتم تغطية 

األمراض ، والكيمياء السريرية  المصاحبة لمرض الشيخوخة، 
والكيمياء السريرية لمرضى األطفال، والتغذية السريرية بما في 
ذلك الفيتامينات والمعادن. وسيتم تغطية األجهزةالتحليلية في 

مختبر الكيمياء السريرية.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 215

BIOM 422
التشخيص امليكروبيولوجي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
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يتناول هذا المقرر األساليب والتقنيات المختلفة لتشخيص 
الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض والمعزولة من 

عينات سريرية مختلفة. ويركز على طرق  جمع ومعالجة 
عينات مرضية مختلفة، واإلجراءات المتقدمة، وتقنيات 

التعرف التصنيفي للمعزوالت البكتيرية، والخصائص التركيبية  
والبيولوجية، والكيمياء الحيوية للبكتيريا المعزولة عادة من 

العينات السريرية.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 322

BIOM 426
املناعة السريرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر التنوع الجزيئي والسيطرة على جهاز المناعة، 

وارتباط ذلك بالحاالت المرضية، وتطبيق المضادات الحيوية 
ودور السيتوكينات في التشخيص وعالج المرض، والجهاز 

المناعي وعالقة ذلك باإلصابة، واألمراض المناعية مع التركيز 
بشكل خاص على التقنيات المناعية.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 243

BIOM 444
 علم املرض النسيجي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
يتضمن هذا المقرر مدخل إلى علم األمراض العامة، واآلفات 
المرضية في األنسجة واألعضاء المختلفة، والجوانب النظرية 

والعملية للتقنيات المستخدمة في مختبر المرض النسيجي، 
وتثبيت، ومعالجة  ل العينات  المرضية الروتينية والخاصة. 
كما يتناول المقرر القلب واألوعية الدموية، والجهاز التنفسي، 

والجهاز الهضمي، والجهاز الكبدي الصفراوي، والجهاز البولي، 
والجهاز التناسلي لألنثى والذكر، والغدد الصماء، والغدد 

الليمفاوية، والعضالت والعظام والجهاز العصبي المركزي.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 212

BIOM 445
علم أمراض اخللية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
يتناول هذا المقرر المظهر الخلوي الناتج من عمليات ردة الفعل 

العادية والمزمنة، والتعرف على التراكيب  الخلوية لمختلف 
األعضاء الجسم السليم والمريض. كما يتناول المقرر التركيب 

الخلوي  لعنق الرحم، والسائل البريتوني والسائل البلوري، 
السائل التاموري ، والبول، وسائل النخاع الشوكي، ومبادئ 

عداد مسحات بطرق بابانيكوال  جمع  الخزعات باإلبرة، واإ
ورومانوفسكي.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 212

BIOM 446
حتليل البول وسوائل اجلسم

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
يتناول هذا المقرر عمليات جمع وتحليل عينات البول، وتحليل 
عينات البراز واإلفرازات المهبلية، وتحليل سوائل الجسم األخرى 

مثل سائل النخاع الشوكي، والسائل المفصلي ، والسائل المنوي، 
والسائلبالجنيني، والسائل البريتوني والسائل البلوري و السائل 

التاموري.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 215

BIOM 451
علم  الدم ووقف النزيف )االرقاء(

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 4
يتناول هذا المقرر عملية تكون ونضج خاليا الدم المختلفة 
ووظائفها، والمبادئ العامة ألنواع فقر الدم وعمليات ايض 

الحديد المصاحبة، ، وطرق التحليل المجهري، واالعتالالت 
الهيموغلوبينية وطرق الكشف عنها، وعملية النزف، وفصائل 
الدم ونقل الدم، وسرطان الدم وتصنيفاته، وآليات واضطرابات 

تخثر الدم، والكشف عن اضطرابات تخثر الدم.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 243 

BIOM 452
علم الدم املناعي  وبنك الدم

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف تزويد طلبة الحيوية الطبية 

بالجوانب النظرية الموجزة عن الدم المناعي وعمليات نقل الدم، 
والمعرفة الشاملة الحديثة بالجوانب الروتينية في بنوك الدم، 

والتدريب العملي المتكامل على جميع االختبارات في بنك الدم 
بما في ذلك تجميع الدم، وفحص األجسام المضادة وتحديدها، 
واختبار التطابق لفصائل الدم، وتجهيز  وتخزين مكونات الدم 

المختلفة. كما يوفر المقرر للطلبة معلومات حول الجوانب 
السريرية الهامة لنقل الدم مثل معرفة ردود الفعل السلبية لنقل 

الدم.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 451

BIOM 463
علم الغدد الصماء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مدخل إلى الهرمونات واإلشارات والمستقبالت 
الكيميائية، ووظائف األعضاء للغدد الصماء، وعمليات التخليق، 
واإلفرازات وطريقة عمل الهرمونات المختلفة، والسيطرة الهرمونية 

على األيض، والهرمونات النخامية، وهرمونات الغدة الدرقية، 
والغدد الكظرية والكالسيوم، والفحوصات الهرمونية، والتحكم 

الهرموني في إنجاب الذكور واإلناث.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 215

BIOM 491
التدريب السريري في الكيمياء  
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر الممارسات السريرية في مختبر الكيمياء، 
ويوفر الخبرة في إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور 

المرض، وتشغيل األجهزة التحليلية، ومراقبة ممارسات ضمان 
الجودة، واستخدام تدابير السالمة المناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 346

BIOM 492
التدريب السريري  لعلم الدم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الممارسات السريرية في مختبر علم الدم، 
ويوفر الخبرة في إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور 
المرض، وتشغيل األجهزة التحليلية، ومراقبة ممارسات ضمان 

الجودة، واستخدام تدابير السالمة المناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 451

BIOM 493
التدريب السريري في  علم  املناعة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الممارسات السريرية في مختبر المناعة، 

ويوفر الخبرة في إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود وتطور 
المرض، وتشغيل األجهزة التحليلية، ومراقبة ممارسات ضمان 

الجودة، واستخدام تدابير السالمة المناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 426

BIOM 494
التدريب السريري في األحياء الدقيقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الممارسات السريرية في مختبر األحياء 

الدقيقة، ويوفر الخبرة في إجراءات وأساليب تقييم ورصد وجود 
وتطور المرض، وتشغيل األجهزة التحليلية، ومراقبة ممارسات 

ضمان الجودة، واستخدام تدابير السالمة المناسبة.
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متطلب/مقرر سابق
BIOM 422

BIOM 495
التدريب السريري في علم الدم المناعي
 الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر الممارسات السريرية في مختبر الدمويات 
المناعية السريرية، ويوفر الخبرة في إجراءات وأساليب تقييم 

ورصد وجود وتطور المرض، وتشغيل األجهزة، ومراقبة 
ممارسات ضمان الجودة، واستخدام تدابير السالمة المناسبة.

متطلب/مقرر سابق
BIOM 452

BIOM 496
التنمية املهنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر دراسة الجمعيات المهنية الوطنية واإلقليمية، 

والمحلية ذات الصلة بالعلوم الطبية الحيوية، كذلك يتناول 
الشهادات المهنية ومتطلبات الترخيص، وآليات ومتطلبات 
التعليم المستمر، والمعرفة الواسعة بالمواضيع الهامة في 

امتحانات الترخيص.

BIOM 497

مشروع البحثالساعات الدراسية املعتمدة: 3
مشروع البحث هو عنصر هام لتوافر الخبرة األكاديمية ضمن 

برنامج العلوم الطبية الحيوية في جامعة قطر، ويتيح هذا 
الجانب من البرنامج الفرصة للطلبة إلظهار المعرفة والمهارات 

المعتمدة في مختلف الدورات وتطبيق منهجية البحث والنشر 
ليصبحوا علماء مختصين في الطب الحيوي. ويهدف هذا 

البحث لمساعدة الطلبة على الفهم األفضل للبحوث العلمية 
ضمن أعمالهم المستقبلية و/أو لتخريجهم. فخالل تجربة البحث 
الخاصة بالطلبة، سوف ينتقلون من التجربة التعليمية الموجهة 
إلى التجربة الذاتية، وقد تم تخطيط المتطلبات المرتبطة بهذا 
المشروع البحثي وجداوله الزمنية لضمان نجاح الطلبة. وهذا 
المشروع البحثي يتطلب من الطلبة تحديد المسألة التي سوف 

يبحثونها واستخدام األسلوب العلمي إلجراء الدراسة البحثية 
بالتعاون وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وهذا المقرر له 

شقين: الورقة البحثية والعرض التقديمي.

CHEM 101
الكيمياء العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن المجاالت الرئيسية للكيمياء. 

حيث يتم عرض االساس الكيميائي لكل موضوع من خالل 
الربط مع البناء الذري والجزيئي للمواد وتتنوع المواضيع 

المطروحة من مجموعة من النظريات الذرية والجزيئية إلى 
أوصاف التفاعالت الكيميائية وطرق التحليل الكمي في الكيمياء 

والتفاعالت الكيميائية في الوسط المائية والكيمياء الحرارية 
والطاقة الكيميائية والترابط الكيميائي. كما تتم مناقشة تطبيقات 

الكيمياء "كعلم مركزي" في مجمل محاضرات المقرر. 

متطلب/مقرر سابق
 OR Total for ENGL 040 OR ENGL C002 ( (
 Integrated Core 400( AND )ENGL 041 OR
 OR ESL Reading Skills 100( ENGL R002

 OR APL AND )ENGL 042 OR ENGL W002
 for Writing Workshop 225( ( OR ) Total for

 Integrated Core 400 AND ESL Reading Skills
OR TOEFL_ )100 100 AND ESL Language Use

Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-
 based Test 061 OR TOEFL Computer-based

 5.5 Test 173 OR Int Eng Lang Test Syst-IELTS
 OR ENGL 004 OR ENGL 111 OR ENGL 250

OR ENGL 201 OR ENGL 202

CHEM 102
 الكيمياء العامة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو المقرر الثاني في الكيمياء العامة وهو مبني على مبادئ 

الكيمياء العامة التي تمت دراستها في مقرر الكيمياء العامة 
االول. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها في هذه المقرر 

حاالت المادة وخواص المحاليل ومعدل سرعة التفاعل الكيميائي 
واالتزان الكيميائي وكيمياء االحماض والقواعد والذائبية 

واالتزانات المعقدة والديناميكا الحرارية والكيمياء الكهربائية

متطلب/مقرر سابق

CHEM 104 و  CHEM 101

CHEM 103
الكيمياء التجريبية العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يقدم مقرر الكيمياء العامة العملية األول للطالب مبادئ 

العملي في الكيمياء وتقنيات القياس المألوفة في المعمل. حيث 
يتم تعريف الطالب بالممارسات األساسية في سالمة المعمل 

الكيميائية واالستخدام األمثل في التخلص من المواد الكيميائية. 
كذلك يتم توضيح طرق و تقنيات استخدام األدوات والتجهيزات 

المعملية في جميع جوانب المقرر. كما يتم التعرف على الجانب 
العملي لمفاهيم الكيمياء العامة التي يتم تغطيتها في مقرر 

الكيمياء العامة النظري وتشمل قياسات الكتلة والحجم والتحليل 
النوعي والكمي، التحليل الحجمي، الكيمياء الحرارية والتحضير 

الغير العضوي للمواد و التحليل الطيفي.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 101

CHEM 104
الكيمياء التجريبية العامة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
مقرر الكيمياء العامة العملية الثاني مبني على المهارات التي 
تعلمها الطالب في مقرر الكيمياء العامة العملية األول. ويتم 

بعض المفاهيم العملية التي تشمل تفاعالت معادلة األحماض 
وتصنيع البوليمرات وتقييم قوانين الغاز وتحديد عسر الماء، 

والمحتوى الحراري للتفاعالت والحركية الكيميائية ومبدأ ليشاتلييه 
وتحديد ثوابت التأين والذوبانية وتطبيق معادلة نرنست للخاليا 

الفولتية 

متطلب/مقرر سابق
.CHEM 102 و  CHEM 103

CHEM 209
أساسيات الكيمياء العضوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

هذا المقرر تم إعداده ليناسب طلبة تخصصات الحيوية الطبية 
والتغذية والصيدلة والهندسة الكيميائية. يتناول هذا المقرر 

في جانبه النظري الروابط والهيدروكربونات األليفاتية العطرية 
وتطبيقاتها الصناعية. إضافة إلى تسمية وتفاعالت كل من: 

هاليدات األلكيل والكحوالت واأللدهيدات والكيتونات واألحماض 
الكربوكسيلية ومشتقاتها واألمينات و الكيمياء الفراغية.

متطلب/مقرر سابق
.CHEM 103 و  CHEM 101

CHEM 211
الكيمياء العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يتناول هذا المقرر في جانبه النظري الروابط والهيدروكربونات 
األليفاتية والعطرية، باإلضافة إلى هاليدات األلكيل والكيمياء 
الفراغية. ويقوم بدراسة ميكانيكية التفاعالت العضوية دراسة 

تفصيلية.
يتناول المقرر في جانبه العملي: عمليات الفصل والتنقية 
كالتقطير والبلورة والتسامي، وفصل خليط عن المركبات 

العضوية عن طريق االستخالص- التحضير البسيط للمركبات 
العضوية )كاألسبرين( والتعرف على عدة طرق للكروماتوجرافي

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103 و  CHEM 101

CHEM 212
الكيمياء العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز المقرر على تسمية وتفاعالت )الكحوالت وااليثرات 

والفينوالت واأللدهيدات والكيتونات، واألحماض الكربوكسيلية 
ومشتقاتها واألمينات(. 

متطلب/مقرر سابق
CHEM 211

CHEM 213
الكيمياء العضوية التجريبية
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الساعات الدراسية املعتمدة: 1
 CHEM 212 هذا المقرر العملي هو تكملة هامة لمقرر

النظري، حيث يستعرض  أساليب تجميع وتحليل أنواع 
التفاعالت العضوية، ويتلقى الطلبة التدريب العملي على 

الطرق التجريبية في الكيمياء العضوية، ويتم فحص العديد من 
التفاعالت الكيميائية العضوية في سياق تفاعالتها، ويعطي 

مقرر المختبر هذا التدريب الكافي للطلبة على استخدام تقنيات 
المختبر العضوية وكتابة التقارير.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 212

CHEM 221
الكيمياء غير العضوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا أول مقرر في الكيمياء غير العضوية ويغطى المواضيع 

االساسية التالية: تركيب الذرة ونظريات الترابط وتركيب وتحليل 
المواد الصلبة. من خالل ثالث نظريات ترابط مهمة وهي: 
نظرية نموذج تنافر أزواج الكترونات التكافؤ ونظرية ترابط 

أفالك الكترونات التكافؤ ونظرية االفالك الجزيئية. ومواضيع 
أخرى مثل: تركيب المواد الصلبة البسيطة واالكسدة واالختزال 

واالحماض والقواعد والتماثل وعناصر التماثل ونظرية نقاط 
تماثل المجموعات وجداول تشخيص المجموعات. 

متطلب/مقرر سابق
CHEM 201 و  CHEM 101

CHEM 222
الكيمياء غير العضوية التجريبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
صمم هذا المقرر العملي إلعطاء الطالب خبرة مبدئية عن 
مواضيع الكيمياء غير العضوية الغنية والمتنوعة وتشمل: 

تصنيع المواد غير العضوية بطرق عديدة، حيث يقوم الطالب 
بتحضير بعض المركبات الفلزية المعقدة والتعرف عليها بالطرق 

الفيزيائية الروتينية. كما يتم عرض طريقة استخدم طريقة 
شلينك. اضافة الى طرق تحليل مثل: الطيف المرئى - فوق 
البنفسجى وطيف االشعة تحت الحمراء والرنين المغناطيسى 

النووى متعدد االنوية والفولتمترى الدائري ومطياف الكتلة وميزان 

غوي للمغناطيسية وذلك لدراسة خواص المواد الصلبة التي يتم 
تحضيرها وكذلك المحاليل. ويتم كل هذا مع مراعاة و استخدام 

كافة إجراءات السالمة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 221

CHEM 231
الكيمياء التحليلية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعتبر هذا المقرر أول مقرر في الكيمياء التحليلية ويغطي 

المواضيع التالية: التحليل الوزني واألخطاء في التحليل 
الكيميائي والتقييم اإلحصائي للبيانات والتحليل الحجمي )معايرة 

األحماض والقواعد والترسيب وتشكيل المتراكبات واألكسدة 
واالختزال( وكذلك القياس الطيفي وأساسيات الكيمياء الكهربائية 

وأساسيات طرق الفصل 

متطلب/مقرر سابق
CHEM 101

CHEM 234
الكيمياء التحليلية عملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
مقرر الكيمياء التحليلية العملية يمهد الطلبة لتعلم تقنيات التحليل 

الكمي والنوعي التي ترتكز على الدقة والصحة في القياسات 
الكيميائية. الطرق التحليلية المستخدمة سوف تسمح للطالب 
تقييم دقة وصحة أجهزة وأدوات القياس. ويتم تقديم مختلف 

تقنيات التحليل الكمي مع التركيز على فهم دقة وصحة وتكرار 
كل طريقة. وتشمل التقنيات العملية ضمن في سياق التحليل 

الحجمي )معايرات حمض-قاعدة، واألكسدة-االختزال وتكوين 
المعقدات ومعايرات فرق الجهد(، والفصل الكروماتوغرافي 

الغازي والقياس الطيفي.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 231 و  CHEM 103

CHEM 239

الكيمياء الفيزيائية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 4

يوفر هذا المقرر لطلبة مرحلة ما قبل الصيدلة لمحة عامة عن 
الكيمياء الفيزيائية وتطبيقاتها في مجال علوم الحياة، ويشمل 

المقرر كل من محاضرات والتدريب في المعمل. وسوف 
تستكمل الجوانب النظرية خالل المقرر بأمثلة من علوم الحياة 

والبيولوجيا الجزيئية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103 و CHEM 101

CHEM 241
الكيمياء الفيزيائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يركز على المبادئ الفيزيائية التي تسعى لتفسير 

خواص المادة حيث يتم تقديم موضوع الديناميكا الحرارية 
الكيميائية و تعاريف الديناميكا الحرارية لألنظمة الكيميائية، مع 
التركيز على تطبيقات الديناميكا الحرارية في وصف االتزانات 

الكيميائية، واتزانات الطور لألنظمة االحادية ومتعددة المكونات، 
والكيمياء الكهربائية  ضمن العديد من الموضوعات األخرى..

متطلب/مقرر سابق
CHEM 242 و  CHEM 102

CHEM 242
الكيمياء الفيزيائية التجريبية 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يستعرض هذا المقرر العملي التقنيات العملية في الكيمياءو 
سالمة المختبرات: حيث تشمل التجارب قياس كثافة محلول 

ولزوجته والكتلة المولية والمحتوى الحراري للتفاعل وثابت االتزان 
والقوة الدافعة الكهربائية للخاليا الكهروكيميائية. ويركز المقرر 
على تحليل األخطاء المتعلقة بالتصميم العملي ودقة القياس. 

كما يشمل استخدام التقنيات األلية الحديثة مثل المسعرات 
الحرارية للمحاليل واالحتراق والمسعر الحراري ذو المسح 

التفاضلي والتحليل الوزني الحراري والقياس الطيفي للكميات 
الحرارية ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 241 و   CHEM 104و  CHEM 102

CHEM 275
مبادئ الكيمياء البيئية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يوفر هذا المقرر فهمًا لمصدر، وحركة وتفاعالت المركبات في 

البيئة الطبيعية والملوثة، ويتم التركيز على اآلثار البيئية المترتبة 
على استخدام الطاقة، وعلى كيمياء الغالف الجوي والغالف 

المائي والغالف الصخري في المنطقة.
 .

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103 و CHEM 101

CHEM 311
الكيمياء العضوية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يركز على ثالثة مواضيع رئيسية في الكيمياء 

العضوية وهي الهيدروكربونات العطرية واألصباغ العضوية 
والمركبات الحلقية غير المتجانسة. حيث يعرف الطلبة على 
تسمية هذه المركبات وطريقة تحضيرها وخواصها الكيميائية 

والطبيعية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 211

CHEM 312
الكيمياء العضوية 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
هذا المقرر يغطي جوانب تفاعالت المركبات الحلقية األليفاتية 

باإلضافة إلى تكاثف ألدول وكاليزن و تفاعل فيتيج، و تحضير 
استرات األلفا كيتو ومركبات الكربونيل غير المشبعه، كمايحتوى 

هذا المقرر على جانب عملي .
  

متطلب/مقرر سابق
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CHEM 212

CHEM 315
الكيمياء البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتعرف الطلبة من خال هذا المقرر على المواضيع الهامة 

حاليًا في الكيمياء البيئية، مثل: أصول الملوثات الكيميائية 
في البيئة، وكيمياء الغالف الجوي، وظاهرة االحتباس الحراري 

وطبقة األوزون والكيمياء المائية والكيمياء المائية وتلوث المياه. 
كما يتناول دراسة مسحية للتقنيات التحليلية الرئيسية وبعض 

الملوثات الكيميائية الثابتة ذات األثار السلبية على البيئية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 211 و  CHEM 221

CHEM 321
 الكيمياء غير العضوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الخصائص العامة للعناصر الرئيسية 

واالنتقالية، وعناصر المجموعات، وأوجه التشابه واالختالف، 
والتوليف، وخصائص وتفاعالت بعض المركبات غير المعدنية 

الهامة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 221

CHEM 322
الكيمياء غير العضوية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا المقرر على مركبات العناصر االنتقالية وميكانيكية 
تفاعالتها. ويغطى ميكانيكية تفاعالت االستبدال داخل وخارج 

دائرة اللجين وغيرها من التفاعالت، كتفاعالت استبدال 
اللجينات، وميكانيكية تفاعالت االكسدة واالختزال وميكانيكية 
تفاعالت تعديل مكان الروابط، و تفاعالت الحذف واإلضافة 

المتجانسة وغير المتجانسة 

متطلب/مقرر سابق

CHEM 221 أو  CHEM 210

CHEM 331
الكيمياء التحليلية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا  المقرر على الجوانب النظرية والعملية للتحاليل 

األلية. تشمل الموضوعات التي يتم تناولها في الجانب النظري: 
القياس الطيفي والتحليل الطيفي الذري ومطياف الكتلة، والطرق 

الكروماتوغرافية، الكهروكيميائية وفرق الجهد.  أما الجانب 
العملي من هذا المقرر، فيتناول التطبيق العملي ألدوات التحليل 

بما في ذلك  طريقة االمتصاص الطيفي الذري، االنبعاث 
الطيفي الجزيئي، االنبعاث الطيفي الذري بالبالزما والطيف 

الكتلي و كروماتوغرافيا الغاز و الكروموتوغرافيا السائلة ذات 
األداء العالي.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 234 و  CHEM 231

CHEM 341
الكيمياء الفيزيائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الحركية الكيميائية ورتب التفاعالت: األولى 

والثانية والثالثة والتفاعالت المقتربة من التوازن والتفاعالت 
المتوازية من الدرجة األولى والتفاعالت األولية المتتالية حركية 

اإلنزيمات )آلية مايكلز - منتن وآلية يندمان – هنشلوود(. 
وكذلك نظريات ثابت معدل التفاعل ) نظرية التصادم ونظرية 

المتراكب المثار( .والتوازن الكيميائي الكهربائي: ونشاطية 
األيون والخاليا الكهروكيميائية والكيمياء الكهربائية الديناميكية 
والعمليات على السطوح الصلبة )نمو السطح – تكوين السطح 

- تقنيات السطح الحساسة - عمليات االدمصاص (.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 286 أو CHEM 241

CHEM 342
الكيمياء الفيزيائية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 

يتناول هذا المقرر مدخاًل إلى  الكيمياء الحسابية  و هي فرع 
من الكيمياء التي تستخدم مبادئ علوم الكمبيوتر للمساعدة في 
حل المشاكل الكيميائية. ويستخدم نتائج الكيمياء النظرية على 

أساس حلول ميكانيكا الكم، و التي أدرجت في برامج الكمبيوتر 
بكفاءة، لحساب تركيب وخواص الجزيئات والمواد الصلبة 

عادة ما تكمل نتائجها المعلومات التي حصلت عليها التجارب 
الكيميائية المعملية

ومن أمثلة حسابات بعض هذه الخصائص يكون التنبؤ بالشكل 
الهيكلي )أي األماكن المتوقعة للذرات المكونة(، و حسابات 

طاقة التفاعل، وتوزيعات السحابة اإللكترونية، ودراسة ثنائيات 
األقطاب، ونشاطية التفاعالت و الدراسات الطيفية الكمية 

األخرى، ودراسة تصادم الجزيئات مع بعضها البعض

متطلب/مقرر سابق
CHEM 241

CHEM 351
الكيمياء احليوية األساسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األحماض األمينية والببتيدات وبناء البروتين، 

ووظيفة البروتين، والهيموغلوبين والميوجلوبين، واإلنزيمات 
)التصنيف - وآلية العمل والحركية(، والفيتامينات والتغذية، 

وهياكل الكربوهيدرات، وتصنيف الدهون وبناء الدهون، والدهون 
في بنية األغشية البيولوجية، ونسبة الدهون في إشارات الخلية، 

وبناء النيوكليوتيدات وبناء الحمض النووي، وتركيب الحمض 
النووي، وتوليفات الحمض النووي، وتخليق البروتين، والتعبير 

الجيني.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 211

CHEM 352
الكيمياء احليوية التجريبية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر تحديد كمية الجلوكوز عبر تحديد أوكسيديز 

الجلوكوز، كما يتناول تحديد كمية األحماض األمينية من 
النينهيدرين، وتحديد كمية البروتينات عن طريق وسيلة فولين- 

لوري، وفحص البروتينات، ومقايسات األنزيمات والعوامل 
التي تؤثر على نشاط األنزيمات، وقيمة األحماض في الدهون 
البسيطة، وتأثير الليباز على الدهون البسيطة، وفحص اإلنزيم 

.) PCR ( وسلسلة تفاعل البلمرة ،) ELISA ( مرتبط المناعي

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

CHEM 375
الكيمياء الصناعية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مدخاًل إلى الكيمياء الصناعية، والموارد من 
المواد الكيميائية، والبحث والتطوير، وأثر الصناعات الكيميائية 
في جميع أنحاء العالم، واالقتصاد التكنولوجي، والطاقة، وأثر 
الصناعة الكيميائية على البيئة، والحفز الكيميائي الصناعي 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 241

CHEM 391
الكيمياء التطبيقية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا المقرر بشكل خاص على مبادئ الكيمياء الحيوية 

المشتركة، وكيف يتم تخزين المعلومات الوراثية، وآليات الحمض 
النووي وتعديلها من البروتينات واإلنزيمات، وتنظيم الجينات، 

والديناميكا الحرارية، وحركية ربط البروتينات، كما سيتم تدريس 
التمثيل الغذائي ووصف إنتاج الطاقة. أما الجزء العملي ، فهو 
بمثابة استمرار لمختبر الكيمياء الحيوية األساسية مع المشاريع 

البحثية الفردية، وسيتم التركيز على بناء المهارات واإلطار 
الفكري الالزم للعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

CHEM 442
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الكيمياء الفيزيائية التجريبية 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 1 

يغطي هذا المقرر المواضيع التالية: مقدمة عن سالمة 
المعامل .والكيمياء الحركية: حركية التحلل المحفز لفوق أكسيد 
الهيدروجين )ثابت معدل التفاعل ورتبة التفاعل وطاقة التنشيط( 
والتحلل القلوي لتفاعالت اإلستر ثنائي الرتبة )طريقة التوصيل 
الكهربائي( وحركة اختزال الميثيلين األزرق عن طريق حمض 
االسكوربيك )طريقة طيفية( وتفاعالت األقطاب )طريقة الجهد 

الدائري( وكيمياء السطوح )أيزوثيرم االدمصاص(. وطيف 
االنبعاث الفلوري

متطلب/مقرر سابق
CHEM 341

CHEM 461
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتعلق هذا المقرر بالمستوى المتقدم من الدراسة في مجاالت 

مختارة من مختلف التخصصات، ويتناول مواضيع مثل: 
الكيمياء الضوئية، وفيزياء الصور والتآكل، وكيمياء الليزر، 

والكيمياء غير العضوية، والبوليمرات، والفلزية العضوية، 
والمنتجات الطبيعية.

CHEM 462
مشروع البحث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
هذا المقرر هو للمستوى المتقدم من الدراسة في مجاالت 

مختارة.

CHME 201
مقدمة في الهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المبادئ والتقنيات األساسية المستخدمة 

في حساب التوازن المادي  في عمليات الهندسة الكيميائية. 
ويتضمن المقرر أساسيات حسابات توازن المواد، بما في ذلك 

النظم التفاعلية وغير التفاعلية، وصياغة حلول لمسائل الهندسة 
الكيميائية المعقدة، واإلطالع على الخصائص الفيزيائية وسلوك 

الغازات المثالية والحقيقية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 101 و  PHYS 191 و  MATH 101

CHME 202
مقدمة في الهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر حسابات توازن البخار والسائل لألنظمة 

التي تحتوي على عنصر واحد قابل للتكثف  والمحاليل متعددة 
المكونات، بما في ذلك حسابات ودرجات الفقاعات وبداية 
التكثيف. كما يتناول المقرر أشكال الطاقة، والقانون األول 

للديناميكا الحرارية، والبيانات الحرارية، ومعادلة توازن الطاقة 
لألنظمة المغلقة والمفتوحة، ويشمل التوازن المتزامن للمادة 

والطاقة. كذلك يتناول األنظمة غير التفاعلية التي تنطوي على 
زالة الضغط، وتغيرات  عمليات التدفئة والتبريد، والضغط واإ
ذابة الغازات والمواد الصلبة في  األطوار، وخلط السوائل، واإ
السوائل، ويشمل توازنات النظم التفاعلية باستخدام الطاقة 

الحرارية  للتفاعل  أو الطاقل الحرارية للتشكيل.

متطلب/مقرر سابق
CHME 201

CHME 212
الديناميكا احلرارية للهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية، والخصائص الحرارية 

للموائع. كما يتناول الرسوم البيانية، والجداول، والعالقات 
المجملة للخصائص الحرارية، ويشمل الشغل والطاقة الحرارية، 

والقانون األول للديناميكا الحرارية، وتأثيرات الحرارة، والقانون 
الثاني للديناميكا الحرارية، ودورات توليد لطاقة أو التبريد.

متطلب/مقرر سابق
CHME 201

CHME 213
ميكانيكا املوائع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر سكون الموائع ، ولزوجة الموائع ونوع 

التدفق،وتوازنالكتلة، والطاقة، والزخم ، ومعادلة "برنولي" 
وقياسات الضغط والتدفق، واحتكاك السوائل في األنابيب 

والتوصيالت ، كما يتناول المقرر تصميم الطوربيدات 
والمضخات واألجهزة الضاغطة، ومدخل إلى تدفق الغاز 

والسائل، التدفق في األوعية المرصوصة وقوى التوتر السطحي.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102  و CHME 201

CHME 311
انتقال احلرارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر انتقال الحرارة بالتوصيل، والحمل واالشعاع 

الحراري، العزل والزعانف. كما يتضمن مفاهيم الطبقة 
المتاخمة الحرارية واالضطرابات، والعالقات التجريبية النتقال 

الحرارةلألشكال الهندسيةالمختلفة، والغليان والتكثيف نتيجة 
إلنتقال الحرارة، وتصميم المبادالت الحرارية .

متطلب/مقرر سابق
GENG 300  و  CHME 213 و  CHME 202

CHME 312
الديناميكا احلرارية للهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر السلوك غير المثالي في أنظمة متغيرة 

التكوين، وحساب وظائف الطاقة الحرارية، والخصائص المتبقية، 
والخصائص الجزئية. والجداول والرسوم البيانية للديناميكا 

الحرارية، وتأثيرات السخونة نتيجة الخلط، والخصائص الزائدة 
ومعامالت النشاط ، ومدخل إلى توازنات البخار والسائل، 

وتوازنات األطوار عند الضغط المنخفض إلى المعتدل، ودرجة 
التكثيف ودرجة الفقاعة وفصل األطوار ، وحسابات توازنات 

التفاعل الكيميائي، وثوابت التوازن الكيميائي واعتمادها  على 
درجة الحرارة، وحساب تحوالت التوازن للتفاعالت المنفردة 

والمتعددة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 341  و  CHME 212

CHME 313
إنتقال الكتلة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر انتقال الكتلة الجزيئية، وتقدير وقياس 

معامل االنتشار، وتشابهات انتقال الكتلة والحرارة والزخم. آثار 
االضطراب  ومعامالت انتقال الكتلة، واالنتقال المستمر في 

طورين ، وتصميم أعمدة االمتصاص والتجريد، واالمتصاص 
والتجفيف.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312  و  CHME 311

CHME 314
هندسة التفاعالت الكيميائية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر معدل التفاعل، وتفسير البيانات الحركية، 
مفاعالت الدفعة، ومفاعالت التدفق المستمر، والتصميم، 

ومعادالت تصميم المفاعالت لتفاعالت الدفعة وتفاعالت التدفق 
المستمر والمفاعالت المتوالية ، درجة التفاعالت والتفاعالت 

األولية وغير األولية والمنعكسة وغير المنعكسة ، وتحجيم 
المفاعل، وتغير الحجم مع التفاعل، و تصميم مفاعل غير 
متساوي الحرارة، وانخفاض الضغط في المفاعالت وتشغيل 

المفاعالت بنظام غير مستقر مع الزمن.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312  و  CHME 202

CHME 315
انتقال الكتلة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التقطير واستخراج السائل من السائل 

وعمليات الرشح، والترطيب، والتبلور.

متطلب/مقرر سابق



304305

CHME 313

CHME 324
مختبر الهندسة الكيميائية 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يتضمن هذا المقرر تجارب في تدفق السوائل وانتقال الحرارة 
وخسترة الضغط بسبب االحتكاك في األنابيب والوصالت، 

وأداء المضخة، والمبادالت الحرارية ذات األنابيب المزدوجة و 
األنابيب ذات القشرة. 

متطلب/مقرر سابق
CHME 213  و ENGL 203

CHME 325
مختبر الهندسة الكيميائية 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يتضمن هذا المقرر تجارب في انتقال الكتلة وعمليات الفصل: 
التجفيف، والترطيب، وامتصاص الغاز، واالنتشار الجزيئي في 

الغازات، والتقطير ذو الدفعة والتقطير الجزئي . ويتم إجراء 
تجربة واحدة على األوعية الثابتة والمميعة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 313 و  CHME 324

CHME 361
تقنيات البترول والغاز 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر دراسة خصائصمواد النفط وتكرير النفط 
الخام، ومنتجات المصفاة، وعمليات التكرير وتقطير الخام 

وخلط المنتجات المكررة. كما يتضمن معالجة الغاز الطبيعي 
وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، والبتروكيماويات األساسية 

مثل الميثان وااليثيلين، وعمليات البتروكيماويات إلنتاج 
المنتجات البتروكيماوية مثل األمونيا والميثانول والبولي ايثيلين، 

والوقود النظيف وتحويل الغاز إلى سائل. ويتم التركيز على 
تقييم األثر البيئي لهذه التقنيات.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 275

CHME 399
التدريب العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر فترة التدريب تحت اإلشراف لمدة ثمانية 

أسابيع في منشأة هندسية معتمدة )لالستشارات، أو المقاوالت، 
أو الصناعة، أو الحكومة (. ويهدف المقرر إلى تزويد الطلبة 
بالتدريب العملي والخبرة في مكان العمل. ويستند تقييم الطلبة 
على: األداء اليومي، ومالحظات المشرف، وتقرير الطالب، 

والعرض التقديمي القصير.

CHME 413
منذجة ومحاكاة العمليات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر النمذجة الرياضية للعمليات الكيميائية، 

ومبادئ صياغة النماذج األساسية والتجريبية، ونماذج الحالة 
المستقرة والحالة  الديناميكية، والتطبيقات التي تستخدم جداول 

البيانات وبرامج المحاكاة التجارية.

متطلب/مقرر سابق
MATH 217 و  CHME 315 و  CHME 314

CHME 421
تصميم املصانع 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو مقرر التصميم األول في سلسلة من مقررين. ويتضمن 

هذا المقرر مدخل لعملية التصميم عن طريق المشاريع 
الصناعية، مسار العمليات، على أساس القيود المناسبة 

والواقعية، وتطوير مخططات تدفق العمليات، وذلك باستخدام 
برامج المحاكاة والتعرض للسالمة الصناعية ومخططات 

العمليات واألجهزة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 422
تصميم املصانع 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو مقرر التصميم الثاني في سلسلة من مقررين. ويركز 

هذا المقرر على االستفادة المثلى من العمليات الصناعية 
التي تستخدم أدوات التصميم المتكامل المتطورة، كما يتضمن 
التصميم التفصيلي لجميع وحدات عمليات التصنيع الرئيسية 

والتحليل االقتصادي وتحليل الربحية. ويتم استخدام البرمجيات 
.) ASPEN بمساعدة الحاسوب )مثل برامج االكسل ومحاكاة

متطلب/مقرر سابق
GENG 360 و CHME 421

CHME 423
ضبط العمليات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل للجوانب العملية والنظرية لضبط 

العمليات، ونمذجة العمليات، ووظائف االنتقال، وديناميكيات 
نظم الحلقة المفتوحة، ومحطة التحكم، ونظام الضبط بالتغذية 
 P، ( الرجعية ، وأجهزة نظام الضبط وقوانين التحكم/الضبط
PI، PD وPID (، و الرسوم الصندوقية، وديناميكيات نظم 
الحقلة المغلقة، وتحليل االستقرار، وضبط وحدات التحكم، 
وتحليل الترددات والتحكم بالتغذية األمامية، وخطط الضبط 

األخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 217 و  CHME 311

CHME 426
مختبر الهندسة الكيميائية 3
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يتضمن هذا المقرر تجارب في ضبط العمليات، وحركيات 
التفاعل والفصل الغشائي، ومفاعالت الدفعة ومفاعالت التدفق 

المستخدمة لتوليد البيانات. كما يتضمن استخدام معدات 
الضبط/التحكم التناظرية والرقمية.

متطلب/مقرر سابق
CHME 314 و CHME 423

CHME 431
عملية تكرير البترول

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أصل النفط الخام، ويحتوي على مدخل 

في علم التنقيب، والحفر واإلنتاج، والمواد الوسيطة للمصفاة، 
ومنتجات المصفاة، وتقطير النفط الخام، والتكسير التحفيزي 
للسوائل، والمعالجة الهيدروجينية، والبلمرة والمماكبة ، ومزج 

المنتجات، والعمليات الداعمة األخرى ضمن موضوعات أخرى. 
كما يتضمن التجارب المخبرية في توصيف البترول.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 209  أو CHEM 211

CHME 433
تكنولوجيا البتروكيماويات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر صناعة البتروكيماويات، والمواد الخام، 

والبتروكيماويات األليفاتية والعطرية، والبتروكيماويات الُمستخرجة 
من الميثان، والبتروكيماويات الُمستخرجة من البارافين العادي، 
نتاج األوليفينات، والبتروكيماويات الُمستخرجة من العطريات،  واإ

وعمليات البلمرة،والمطاط الصناعي، واأللياف والبروتينات.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 209  أو CHEM 211

CHME 435
هندسة املركبات الكيميائية )البوليمر(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر البناء األساسي لعلوم وهندسة المركبات 
الكيميائية/ البوليمر: هيكل وخصائص البوليمر، وتفاعالت 

البلمرة، ومحاليل المركبات الكيميائية، وتوصيف الوزن الجزيئي، 
ومرونة المطاط، ومعالجة البوليمر والريولوجيا، والخواص 

الميكانيكية، وبعض الموضوعات الخاصة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213 وCHEM 209(  أو   )CHEM 211 
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CHME 444
تكنولوجيا إنتاج األلومنيوم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقوم هذا المقرر بإعطاء نظرة شاملة لعملية اإلنتاج الصناعي 
لأللمونيوم. والموضوعات التي يتم تناولها تمتد من : نظريات 
ومبادئ التحليل الكهربائي، كيمياء اإللكترواليت، واالعتبارات 
الحرارية، والتوازن الحراري لخاليا التحليل الكهربائي. وستتم 
مناقشة مستفيضة لمفهوم كفاءة التيار. كذلك، سيتم تناول 

التحديات الرئيسة التي ستواجهها صناعة األلمونيوم في 
العالم في السنوات القادمة، والطاقة والبيئة. وتستكمل جلسات 

المحاضرة بالدروس األسبوعية التي تعطي الطلبة الفرصة 
لتطبيق معارفهم، واكتساب خبرة واسعة في حل المشكالت. 
عند االنتهاء من المقرر سيكتسب الطلبة أساًسا قوًيا لمزيد 

من الدراسات المتعلقة بإنتاج األلمونيوم وللحصول على مهنة 
محتملة في مجال صناعة األلمونيوم.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103 و  CHEM 101

CHME 445
حتلية املياه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر عمليات التحلية الصناعية للمياه مثل 

التحلية الوميضية متعددة المراحل، والتقطير متعدد األبراج، 
والتناضح العكسي، والتناضح الكهربي، والتحليل الفني 

واالقتصادي لعمليات تحلية المياه، ونوعية المياه وتحليلها.

متطلب/مقرر سابق
CHME 311

CHME 451
مدخل إلى هندسة الغاز الطبيعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر توصيف الغاز الطبيعي، وخصائص 

موائع المكامن، وحسابات توازن البخار والسائل، واقتصاديات 
الغاز الطبيعي، واخيار وتصميم معدات الفصل، واالستخدام 

الصناعي، والتجارب المعملية في توصيف الغاز ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
 CHME 312

CHME 454
معاجلة الغاز الطبيعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر نظرة عامة على صناعة الغاز الطبيعي، 
بدًءا من إستخراجه من فوهة البئر وحتى تسويقه، مع التركيز 
على عمليات مصنع الغاز، والخصائص الحرارية، والفيزيائية، 

والكيميائية للغاز الطبيعي. كما يتناول صفات أطوار الغاز 
الطبيعي، والنظم الهيدروكربونية للمياه، وخطوط األنابيب، 

زالة الغاز  والعمليات الرئيسة لضغط الغاز، والجفاف، واإ
نتاج  الحمضي واستخالص الكبريت. كذلك، العمليات المبردة، واإ
الغاز الطبيعي المسال، والتخزين والنقل. ويتضمن هذا المقرر 

أيًضا رحالت ميدانية إلى مصانع الغاز الطبيعي المسال.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312

CHME 455
مقدمة في هندسة الكيمياء احليوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الجوانب الرئيسية لهندسة 

الكيمياء الحيوية. ويشمل تطبيق مبادئ الهندسة في عمليات 
الكيمياء الحيوية التي توظف الخاليا الحية أو اإلنزيمات. تشمل 

المواضيع المغطاة أساسيات علم األحياء والكيمياء الحيوية 
وحركية االنزيمات، حركية نمو الميكروبات، تصميم المفاعالت 
الحيوية وحجمها وظواهر النقل. وسيتم تناول تطبيقات معالجة 

النفايات الحيوية والفصل الحيوي .

متطلب/مقرر سابق
CHEM 314

CHME 458

أمان العمليات ومنع اخملاطر
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى وضع المفاهيم المؤدية إلى تعزيز 
أمن العمليات والوقاية من المخاطر خاصة في الصناعات 

الكيميائية. ويشمل تطبيق مبادئ سالمة العمليات الكيميائية، 
دارتها وتحليل المجازفات وقابلية التشغيل،  وتقييم المخاطر واإ

وتطبيق مبادئ الهندسة الكيميائية للحد من المجازفات، والنظافة 
الصناعية، وتحديد المجازفات. كما يتضمن هذا المقرر مشروع 
بحثي متعلق بأمن العمليات والوقاية من المخاطر وذلك لتعزيز 

اتقان الطالب لهذه المبادئ.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312

CHME 462
مكافحة التلوث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر خصائص وتكوين النفايات الصناعية، وأخذ 

العينات وطرق تحليل النفايات الصناعية، وتدابير معالجتها، 
عادة  وحفظها داخل المصنع، والمواد، واالستصالح، واإ

التدوير، والتخلص منها، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت 
واالحتباس الحراري، والفصل الغشائي، وتحديد النفايات، 

ومعالجة المياه.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 102

CHME 463
عمليات املياه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر الموارد المائية والكيمياء األساسية للمياه 

المالحة، والنمذجة والتحليل للبرج المنفردللتحلية بالتقطير جنًبا 
إلى جنب مع ضغط البخار الميكانيكي وضغط البخار الحراري، 

ووضع نماذج لألبراج المتعددة للتحلية بالتقطير، ونمذجة 
عمليات تحلية  ذات المرحلة الواحدة متعددة المراحل، والتناضح 
العكسي. كما يتضمن مدخل لعمليات الغشاء األخرى، وعمليات 

المعالجة الالحقة والمسبقة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 464
معالجة المياه العادمة

الساعات الدراسية املعتمدة:
يهدف هذا المقرر إلى تقديم لمحة عامة عن النهج الهندسي 
ألنظمة معالجة المياه العادمة. ويبدأ المقرر بوصف أساسي 

وفهم عمليات الموحدة و المتقدمة  المستخدمة في معالجة مياه 
الصرف الناتجة عنها. كما سيتم عرض العمليات الحيوية، 

الفيزيائية والكيميائية؛ بما في ذلك عمليات الترسيب، والترشيح، 
والمعالجة الحيوية، والتعقيم، ومعالجة الخبث. وسوف يتطرق 

هذا المقرر إلى توسيع فهم النظرية الحركية للنمو الحيوي، 
وتطبيقه على العمليات الهوائية التقليدية، باإلضافة لدراسة 

الطرق المناسبة  لمعالجة الحمأة.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 466
موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر دراسة موضوعات مختارة من مجاالت 

متخصصة في الهندسة الكيميائية، التي تهدف إلى توسيع أو 
تعميق معرفة ومهارات الطلبة. ويتم نشر محتويات هذا المقرر 

المحددة قبل فصل دراسي واحد مقدًما.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 467
موضوعات خاصة في الهندسة الكيميائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر دراسة موضوعات مختارة من مجاالت 

متخصصة في الهندسة الكيميائية، التي تهدف إلى توسيع أو 
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تعميق معرفة ومهارات الطلبة. ويتم نشر محتويات هذا المقرر 
المحددة قبل فصل دراسي واحد مقدًما.

متطلب/مقرر سابق
CHME 213

CHME 470
أساسيات هندسة البترول

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر تخصصات مختلفة في الهندسة البترولية، 

دارة الخزانات. ويتضمن  وأداء تدفق البئر، والسلوك اإلنتاجي واإ
المقرر تواجد المحاضرين الخارجيين من مجال الصناعة، 

للحديث عن بعض التخصصات الهندسية البترولية الكبرى، 
وكذلك رحلة ميدانية لرؤية عمليات الحفر والمنشآت على 

األرض. باإلضافة إلى ذلك، يتم تضمين مشروع لتغطية مختلف 
التخصصات من هندسة البترول.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312 و  CHME 213

CHME 474
تصميم املعدات الصناعية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
اختيار المواد والتصميم الميكانيكي للمبادالت الحرارية، أبراج 

التبريد، وأعمدة توازن البخار مع السائل، المضخات، ضواغط 
الهواء، واالفران وأوعية الضغط. العوامل التي تؤثر على تصميم 

األوعية. تصميم القشرة لألوعية األسطوانية ذات القاع العائم. 
التناسب واختيار رأس األوعية األسطوانية المغلقة. تصميم 
األوعية األسطوانية المغلقة التي تعمل تحت ضغط عال.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 477
تكامل العمليات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المساق التطورات في تكامل وتوليف العمليات 
الصناعية . ويعرض أساليب منهجية الكتساب نظرة ثاقبة 
لتدفقات الكتلة والطاقة مع توضيح كيف يمكن أن تستخدم 

هذه األفكار للوصول ألداء العمليات األمثل .سوف تستخدم 
ادوات رياضيه مختلفة لدراسة تكامل وتوليف انواع مختلفه من  
العمليات الصناعية حيث سوف  يتم التركيز على طرق التكامل 

والتوليف.

متطلب/مقرر سابق
CHME 315

CHME 486
هندسة التآكل

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر دراسة آليات التآكل والتقنيات المستخدمة في 
مجال الوقاية ومكافحة التآكل، والكيمياء الكهربائية وتطبيقاتها 

على التآكل، واختيار المواد للبيئات المختلفة.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 102

CHME 488
األبحاث اجلامعية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

هذا المقرر عبارة عن دورة بحثية المنحى، ويهدف إلى تعزيز 
مهارات التعلم والبحث المستقلة لطالب المرحلة الجامعية. 

يتم تضمين مشروع بحثي كبير في أحد موضوعات الهندسة 
الكيميائية. وسوف تشمل هذه المواضيع الجوانب النظرية، 

التجريبية أو الحسابية. يتوقع من الطلبة تعزيز وممارسة مهارات 
البحث بالموضوع المخصص وتقديم نتائجهم شفويا وخطيا.

CHME 495
مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر دراسة متعمقة لمشروع هام في الهندسة 

الكيميائية، استناًدا إلى العمل في المختبر أو على الحاسوب. 

ويعمل الطلبة بشكل وثيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس في 
مشروع يحظى بإهتمامهما المشترك. ويتطلب هذا المقرر 

التقارير المكتوبة والشفوية التي يتم تقييمها من قبل اإلدارة. 
ويعطي هذا المقرر للطلبة فرصة إلثبات قدرتهم على العمل 

تحت الحد األدنى من اإلشراف.

CHME 496
مشروع التخرج 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 CHME هذا المقرر هو استمرار لمقرر مشروع التخرج األول

495: "دراسة متعمقة لمشروع هام في الهندسة الكيميائية، 
استناًدا إلى العمل في المختبر أو على الحاسوب. ويعمل الطلبة 

بشكل وثيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس في مشروع يحظى 
بإهتمامهما المشترك. ويتطلب هذا المقرر التقارير المكتوبة 

والشفوية التي يتم تقييمها من قبل اإلدارة. ويعطي هذا المقرر 
للطلبة فرصة إلثبات قدرتهم على العمل تحت الحد األدنى من 

اإلشراف".

متطلب/مقرر سابق
CHME 495

CHME 497
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
هذا مقرر تقني اختياري يتم تقديمه لعدد قليل من الطلبة 

بسبب محدودية  توافر المختبرات أو الموارد األخرى، ويهدف 
هذا المقرر إلى تعزيز اإلعتماد على النفس  لتعلم جوانب 

متخصصة في الهندسة الكيميائية.

متطلب/مقرر سابق
CHME 312 و    CHEM 209(  أو  )CHEM 211

CMPE 261
تصميم املنطق الرقمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر مدخل لتصميم الدوائر الرقمية والمنطق 
الرقمي، والدوائر التوافقية والمتتابعة. كما يتضمن مجموعة 

TTL للمنطق الرقمي، وتصميم المنطق التوافقي، وتقنيات تقليل 
 ،ROM، RAM، EPROM المنطق، وتقنيات تنفيذ المنطق لـ
وPLDS، وتصميم متتابعة المنطق، وتقليل المنطق، والسجالت 

والعدادات، وتجميع وتحليل اآلالت المتسلسلة.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 262 و  CMPS 205

CMPE 262
مختبر تصميم املنطق الرقمي
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

هذا المقرر عبارة عن تجارب مختارة لفحص أجهزة ودوائر 
المنطق، وهو مشروع التصميم النهائي المرافق والمكمل لمقرر 

المحاضرات السابق.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 261

CMPE 263
هندسة احلاسب وتنظيمه 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم الُمتقدمة في هندسة الحاسوب، 
وتمثيل البيانات، والمكونات الكالسيكية للحاسوب، ومقاييس 

األداء ألجهزة الحاسوب، وأنواع وحدة المعالجة المركزية، 
والتصميم، والتنظيم، وبرمجة المعالج، وتسجيل نقل اللغات، 
ولغة التجميع، والذاكرة الرئيسية والتخزين المؤقت، وتقنيات 

التخزين المؤقت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 151 و  CMPS 205

CMPE 363
هندسة احلاسوب وتنظيمه 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر أساسيات تنظيم الحاسوب، وتنظيم وحدة 
المعالجة المركزية، وتصميم وحدة المنطق الحسابية وتنفيذها، 

والتحكم المبرمج الصغير، ومعالجة األوضاع، التوازي لمستوى 
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التعليمات، وتصميم نظام اإلدخال/اإلخراج، والتخزين الخارجي 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 261 و  CMPE 263

CMPE 364
تصميم املعاجلات الدقيقة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مقومات وتطور المعالجات الدقيقة، وبنية 

المعالجات الدقيقة 16 بت، ولغة التجميع وأدوات تطورها، 
ونقل البيانات، والمنطق الحسابي، وتعليمات التحكم البرنامج، 

وواجهة الذاكرة واإلدخال/اإلخراج، واالستقبال واإلرسال المتزامن 
وغير المتزامن العالمي، ومقاطعات األجهزة، وواجهة المقاطعة 

األساسية، ووحدات تحكم المقاطعة للبرمجة، والمحوالت 
التناظرية الرقمية، وبرمجة 32 بت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 365 و  CMPE 363

CMPE 365
مختبر تصميم المعالجات الدقيقة 

الساعات الدراسية املعتمدة:1
يتضمن هذا المقرر تجارب للتأكيد على ممارسة برمجة لغة 

التجميع، وتقنيات البرمجيات للحصول على البيانات، وأجهزة 
أنظمة الحصول على البيانات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 364

CMPE 370
تطبيقات عملية لهندسة الحاسوب 

الساعات الدراسية املعتمدة:1
يتضمن هذا المقرر مدخل للتدريب العملي على تقنيات واسعة 
لألجهزة ومهارات أجهزة معينة مفيدة لمهندسي الحاسوب. كما 
يتضمن بناء الدائرة من خالل اللحام، واكتشاف األخطاء في 

صالحها، وتنفيذ المشروع باستخدام  أجهزة الحاسوب الشخصية واإ

مجموعات معالجة اإلشارات الرقمية أو مجموعات التحكم 
المتقدمة. كما يتضمن نهج الهندسة العكسية، والدوائر التناظرية 

/الرقمية على أساس العنصر المنفصل، وتصاميم األجهزة 
القابلة للبرمجة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
 ELEC و ELEC 201 و CMPE 262 و  CMPE 261

231

CMPE 399
التدريب العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو عبارة عن فترة تدريب لمدة 8 أسابيع تحت 

االشراف. ويتضمن التدريب أي موضوع هندسي )االستشارات، 
والمقاوالت، والصناعية، والحكومة(. ويهدف المقرر إلى تزويد 

الطلبة بالخبرة العملية في مكان العمل، ويستند التقييم على 
األداء اليومي، وتقييمات المشرفين، وتقارير الطلبة، وعروضهمم 

التقديمية الموجزة.

CMPE 455
شبكات اتصال البيانات واحلاسوب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية ألنظمة االتصاالت مثل 

اإلنترنت، والشبكة المحلية، والشبكات الواسعة. كما يتناول 
هندسة طبقات الشبكات، وتكنولوجيا البث، وبروتوكوالت طبقة 
وصلة البيانات، وشبكات البث وبروتوكوالتها، ومفاهيم طبقة 

الشبكة وتوجيه الخوارزميات، وخدمات وبروتوكوالت طبقة النقل، 
وأمثلة على بروتوكوالت طبقة التطبيق ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 456 و  CMPE 263 و  CMPS 303

CMPE 456
مختبر شبكات اتصال البيانات واحلاسب 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر المهارات العملية والتدريب العملي على 
الخبرة الالزمة لبناء الشبكات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

صالحها  وأدوات المحاكاة في الشبكة، واكتشاف األخطاء واإ
ومراقبة شبكات الحاسوب ومكوناتها، والبروتوكوالت، والخدمات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPE 457
شبكات اتصال البيانات واحلاسوب 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يبني على المعرفة والمفاهيم التي تم تناولها في 
مقرر "شبكة اتصال البيانات 1". ويتناول هذا المقرر تعديل 

اإلشارة، وتقنيات الترميز، والسلكية النقل؛ والدوائر وعلبة 
التبديل، ومراقبة الدخول، وبروتوكوالت التوجيه الداخلي 

 IPv4 والخارجي، وأنظمة الحكم الذاتي، وطرق االنتقال من
إلى IPv6، وأمن الشبكات واإلنترنت، والتشفير، وخطط 

التشفير، وجدران الحماية، والتحكم في االزدحام، وجودة الخدمة، 
وبروتوكوالت إدارة الشبكة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPE 462
واجهة احلاسوب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المكونات األساسية في واجهة للحاسوب 

واتصالها بالتطبيقات في العالم الحقيقي في بيئات البرمجة 
الجرافيكية التي تمثل منطق تدفق البيانات المتكامل. كما 
يتضمن أجهزة االستشعار، والمحوالت التناظرية الرقمية، 

والمحركات، والبيانات التسلسلية والمتوازية للتواصل مع أجهزة 
الحاسوب الشخصية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 364

CMPE 470
تنظيم احلاسوب احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 

يتضمن هذا المقرر مناقشة االتجاهات الحالية واالتجاهات 
المستقبلية في تنظيم الحاسوب، كما يتم تسليط الضوء على 

مختلف تقنيات األجهزة والبرمجيات المصممة لتحقيق أقصى 
قدر من التوازي وتحسين األداء في ظل القيود التكنولوجية. 

ويتضمن المقرر تقنيات تحسين األداء/التكلفة، وذاكرة التخزين 
المؤقت، وتداخل الذاكرة، ونواقل الحوسبة، ومناقشة األبحاث 

والمنشورات الحالية الخاصة بتنظيم الحاسوب ضمن موضوعات 
أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 363

CMPE 471
موضوعات مختارة في هندسة احلاسوب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة في مجال هندسة 

الحاسوب تتناول االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

CMPE 472
تقييم األداء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتضمن هذا المقرر مدخل لتحليل وتقييم األداء، والنمذجة 

وتقييم أنظمة الحاسوب، وعمليات وسالسل "ماركوف" والطوابير 
المنفردة وطوابير الشبكة، وعملية النمذجة المتزامنة ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

CMPE 474
الشبكات العصبية االصطناعية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3 

يتضمن هذا المقرر مدخل عن نظرية الشبكات العصبية 
االصطناعية، وهندستها، وتطبيقات الشبكات العصبية 

االصطناعية، والشبكات الخاضعة وغير الخاضعة للرقابة، 
وتعزيز التعلم في طبقة الشبكات العصبية الواحدة والمتعددة، 

وخرائط التنظيم الذاتي، والقدرات وتعميم التعلم، وتطبيقات 
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األجهزة.

متطلب/مقرر سابق
MATH 217

CMPE 475
الذكاء االصطناعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي، 

والمنطق، وتطبيق المعلومات مع خوارزميات وتقنيات تدعمها 
تطبيقات البرمجة المنطقية المرتبطة بها. كما يتضمن المقرر 

أيًضا موضوعات أخرى كالمنطق والمطابقة، والتراجع، والتسلسل 
لى الوراء، وتطبيقات برمجة المنطق. إلى األمام واإ

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPE 476
معاجلة اإلشارات الرقمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتضمن هذا المقرر نظرة عامة على معالجة اإلشارات الرقمية 
المستمرة والمنفصلة مع التدريب العملي على تنفيذ خوارزميات 

مختلف إشارات التحويالت والمشغلين اآلخرين للتطبيقات 
المعممة. طرق التحويل التناظري إلى الرقمي، ونظرية أخذ 

العينات، وتحويل "فورييه" المنفصل وتحويل "فورييه" السريع، 
وأخذ عينات اإلشارة واعادة بنائها، والمرشحات الرقمية، 

واالرتباط، والتقدير الطيفي.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 478 و  ELEC 351

CMPE 478
مختبر معاجلة اإلشارة الرقمية
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يتضمن هذا المقرر التنفيذ العملي لخوارزميات معالجة اإلشارات 
الرقمية باستخدام الحزم القياسية، وتصفية إشارة الصوت، 

والتحليل الطيفي لإلشارات، واإلشارات المركبة، والتحول الطيفي 

لإلشارات السمعية، وتكافؤ قناة إشارات االتصاالت.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 476

CMPE 480
الرؤية احلاسوبية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل لمفاهيم وتقنيات الرؤية الحاسوبية 

األساسية مع التركيز على إعادة بناء نماذج ثنائية وثالثية 
األبعاد من الصور الثابتة والفيديو. وتشكيل الصورة، والتجزئة، 

ومعايرة الكاميرا، والحركة والتعرف على األشياء، واستخدام 
أدوات معالجة الصور.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPE 481
النمذجة واحملاكاة للنظم الرقمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مفاهيم متقدمة في تصميم المنطق الرقمي 

باستخدام األدوات اللغوية لوصف نظم المنطق الرقمي على 
مستويات مختلفة من التجريد والمحاكاة. كما يتضمن أجهزة 

المنطق التي يسهل برمجتها، والتصميم مع مجال مصفوفات 
البوابات القابلة للبرمجة، ودوائر المنطق المتسلسل المتزامن 

وغير المتزامن .

متطلب/مقرر سابق
CMPE 261

CMPE 482
الشبكات املتعددة الوسائط 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تحليل الخصائص الرئيسية وتحديات تسليم 

الوسائط المتعددة عبر شبكات بروتوكول اإلنترنت مع تحليل 
نوعية آليات الخدمة الرئيسية المستخدمة في كل طبقة للسماح 

بخدمات متميزة مع القدرة على شرح الخصائص الرئيسية 

لمعايير جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات للشبكات 
المحلية. كما يتضمن تطبيقات الوسائط المتعددة، والفيديو 

والصوت المتدفق، وجودة مقومات وآليات الخدمة، ومعايير 
جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات للشبكات الالسلكية 
المحلية، وشبكات العاصمة، والشبكات الشخصية، وشبكات 

الجيل الثالث.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPE 483
مقدمة في الروبوتات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر استخدام حزم الروبوت، وتجميع الروبوت، 

والتعرف على المفاهيم األساسية لالستشعار، والذكاء الروبوتي، 
وأجهزة االستشعار اآللية األساسية، ومستويات الذكاء الروبوتية 

ذات الصلة بالمهمة. ويتضمن هذا المقرر مشروع للتخرج 
وعرض تقديمي للتقرير.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 151 و CMPE 261

CMPE 485
أساسيات معاجلة الصور الرقمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل لمختلف المفاهيم الرياضية 

والحسابية في معالجة الصور الرقمية، والتدريب العملي على 
التنفيذ باستخدام بيئات المحاكاة. كما يتضمن التدريب العملي 
على النهج المتبع في عمليات الصورة، والترشيح، والتحوالت 

الهندسية، والتحويالت ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 351

CMPE 495
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
يتضمن هذا المقرر القراءة الموجهة لمواضيع مختارة بهدف 
استكشاف مواضيع متقدمة في هندسة الحاسوب. وتختلف 

الموضوعات والساعات الدراسية املعتمدة في كل فصل 
دراسي.

CMPE 498
مشروع التصميم األول 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 2
يتضمن هذا المقرر دراسة موضوع متخصص في هندسة 

الكمبيوتر كمشروع لألجهزة والبرمجيات مًعا. ويتضمن المقرر 
إجراء مسح لألدبيات، وتنفيذ التصميم مع كل من مكونات 

البرمجيات واألجهزة، والعرض العام لتقرير )مع ذكر المراجع( 
بحيث يحتوي على الخلفية النظرية، والتصميم، والنتائج النظرية، 

واالستنتاجات، والتوصيات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 370

CMPE 499
مشروع التصميم الثاني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 أو 4
هذا المقرر هو استمرار لمقرر CMPE 498، وهو يمثل 

 CMPE االنتهاء من المشروع الذي تم إعداده في في المقرر
.498

متطلب/مقرر سابق
CMPE 498

CMPS 101
مقدمة في علوم احلاسب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لتنظيم أنظمة الكمبيوتر، 
والمنطق، وحل المشكلة الحاسوبية. ويتضمن المقرر جلسة في 
المختبر، وحل المشاكل مع المكونات األساسية للغة البرمجة 

الحديثة.
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CMPS 151
مفاهيم البرمجة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تقنيات حل مشكالت وعمليات البيانات 

باستخدام المكونات األساسية للغة البرمجة. وتقنيات حل 
المشاكل والعروض التقديمية، والمكونات األساسية للغة البرمجة 

بما في ذلك التمثيل البسيط والمنظم للبيانات، والعمليات 
الحسابية والمنطقية، وضبط اإلدخال / اإلخراج، ومعالجة ملف 

بسيط ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 152

CMPS 152
مختبر مفاهيم البرمجة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يوفر هذا المقرر الخبرة العملية في البرمجة باستخدام المكونات 
األساسية للغة البرمجة واستكشاف الميزات اإلضافية من خالل 
حل مشاكل من مختلف األنواع والمتطلبات. كما يتضمن هذا 

المقرر شرح الغرض من بيئات البرمجة، وجودة الترميز والكفاءة 
المهنية، وحلول الترميز للمشاكل باستخدام الميزات األساسية 
للغة البرمجة، واستكشاف ميزات اللغة اإلضافية، والتصحيح، 

واالختبار، وتقييم البرامج.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 151

CMPS 200
أخالقيات احلاسب 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يوفر هذا المقرر نظرة عامة على أخالقيات وممارسات 

الحوسبة. ويتطرق إلى النظرية الفلسفية األخالقية واألخالق، 
ورموز األخالق والممارسة المهنية، وجرائم االنترنت والحاسوب، 

والخصوصية وحرية التعبير، والقضايا القانونية واألخالقية، 
وحقوق الملكية الفكرية، وسالمة تطوير البرامج ، واألخالق 

والسوق.

CMPS 205

الهياكل املنفصلة للحوسبة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر مدخل لعناصر من الرياضيات المطبقة على 
مجال الحوسبة. كما يتناول المنطق وطرق اإلثبات، والبوابات 

المنطقية والدوائر المتتابعة البسيطة، والجبر المنطقي، والعالقات 
والوظائف، والمتواليات، واالستقراء والتسلسل، وأنظمة الترقيم، 

والتوافقية، والرسوم البيانية ضمن موضوعات أخرى.

CMPS 251
البرمجة املتقدمة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر أساسيات البرمجة الموجهة نحو شئ 

محدد مع لغة البرمجة الموجهة،كما يتضمن التصميم الموجه، 
والتغليف واخفاء المعلومات، والتجريد، وتعدد األشكال، 

واالقتران، وبرمجة واجهة المستخدم الجرافيكية، وميزات إضافية 
للغة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 252 و  CMPS 151

CMPS 252
مختبر البرمجة املتقدمة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر الخبرة العملية في البرمجة الموجهة نحو 
شئ محدد، ويتم توضيح ذلك عبر أنواع مختلفة من أساليب 

حل المشاكل. ويتضمن المقرر شرح الدوافع إلى بيئة البرمجة، 
وجودة الترميز والكفاءة المهنية، واستخدام لغة البرمجة الموجهة 
نحو شئ محدد، واستكشاف ميزات اللغة اإلضافية، والتصحيح 

واالختبار وتقييم البرامج ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 303
هياكل البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر العرض الثابت والديناميكي، والتنفيذي، 

والتحليلي، وتطبيقات ألنواع البيانات المجردة لهياكل البيانات 
الخطية وغير الخطية، والخوارزميات األساسية لتطوير 

النظام البرمجيات. كما يتضمن كفاءة الخوارزميات، والبحث 
دارة الملفات ضمن  والفرز، والقوائم، والرسوم البيانية، وتجزئة واإ

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 265 و  CMPS 251

CMPS 307
مدخل إلى إدارة املشاريع وريادة األعمال

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتضمن هذا المقرر مدخل إلى ريادة األعمال، وعناصر إدارة 

األعمال مع التركيز على إدارة برامج ومشاريع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. كما يتضمن مفاهيم إدارة المشروع، 

وتطوير خطة المشروع، وتتبع التقدم، والتوظيف، والقيادة، وحل 
النزاعات، والتكاليف، والمخاطر، وريادة األعمال، وأساسيات 
امتالك وتشغيل األعمال التجارية، وتطوير خطة عمل لبدء 

وتمويل األعمال الصغيرة.

CMPS 311
النمذجة املوجهة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تقنيات النمذجة، والمهارات المستخدمة في 
مراحل حياة عملية دورة التطوير، والتدريب العملي على تجربة 

النمذجة باستخدام لغة النمذجة المشتركة. ويتضمن المقرر لمحة 
عامة عن عمليات التطوير، وأساليب النمذجة والرموز، وتفاعل 

النمذجة، ونظام التحميل، ومجال التطبيق والتحليل، وتصميم 
النظام والطبقة، وتطبيق النمذجة وأنماط التصميم، والهندسة 

العكسية ضمن العديد من الموضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 321
نظم املعلومات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر األساسيات، وميزات وخصائص األنواع 
المختلفة من نظم المعلومات والنظريات والمنهجيات. كما 

يتناول أنواع نظم المعلومات، والتنظيم، وتحويل المعلومات، 
وتأثير نظم المعلومات الحاسوبية على منظمات األعمال، 

دارة  ونظم دعم القرار والنظم القائمة على المعرفة، وتنظيم واإ
نظم المعلومات، وأمن المعلومات والخصوصية والنزاهة، 

وحماية المعلومات في المنظمات، واالتجاهات المستقبلية ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 251

CMPS 323
تصميم وحتليل اخلوارزميات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل وتصميم وكفاءة الخوارزميات، 
ويتضمن الخوارزميات األساسية والتقنيات المختلفة التي 

اعتمدت في حل أنواع مختلفة من المشاكل، والتحليل والفرز، 
والبحث، والخوارزميات األخرى، وتصميم خوارزميات باستخدام 
تقنيات مثل البرمجة الديناميكية ضمن العديد من الموضوعات 

األخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 205 و  CMPS 303

CMPS 345
اللغات الشكلية واألوتوماتية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النماذج النظرية للحوسبة، وقدراتها، وقيودها. 

كما يتناول دراسة اللغات الرسمية )اللغات العادية وصيغة 
تشومسكي العادية  "الخالية من السياق"(، ونماذج الحوسبة 

لتوليد أو االعتراف باللغات التالية )القواعد الحرة السياق، ودفع 
 NP األتمتة لألسفل، وآالت تورنج(، ومشاكل التوقيف واكتمال

ضمن العديد من الموضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 205



316317

CMPS 351
أساسيات نظم قواعد البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر أساسيات تصميم قاعدة البيانات، والنمذجة، 

والرموز واللغات مع التركيز على قواعد البيانات العالئقية. 
ويتناول المقرر مفاهيم نظم قواعد البيانات بما في ذلك 

المكونات واألنواع واألبنية، ونماذج البيانات )الرسوم البيانية، 
والنماذج والمخططات(، ونموذج البيانات العالئقية، ورسم 

خرائط المخطط المفاهيمي للمخطط العالئقي، وحساب التفاضل 
والتكامل العالئقي ضمن العديد من الموضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 352 و  CMPS 251

CMPS 352
مختبر أساسيات نظم قواعد البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر الخبرة العملية في تطوير نظام قاعدة بيانات 

ألنواع مختلفة من المتطلبات. ويتضمن اإللمام بهندسة نظم 
إدارة قواعد البيانات وخصائصها، والنمذجة العملية، والتصميم، 
والتحليل، وتنفيذ نظم قواعد البيانات ذات المتطلبات المختلفة، 
واالستعالم والتقارير، وتضمين لغة االستعالمات البنيوية في 

تطبيقات البرمجة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 351

CMPS 356
تطوير برمجيات لتطبيقات األعمال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تقنيات لتصميم وتطوير تطبيقات للمؤسسات 

متعددة المستويات. ويتم التركيز على رسم الخرائط العالئقية، 
وتطوير واجهة المستخدم، وأنماط التكامل التطبيق، والنهج، 

ومعايير تكنولوجيا االنترنت مثل لغات الترميز، وخدمات 
اإلنترنت، وتطبيق األمن، وتطوير األدوات لتصميم وتطوير 
واختبار وضمان تطبيق المشاريع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 351

CMPS 373
جرافيك احلاسب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية لجرافيك الحاسوب مع 

تطبيقات البرمجة باستخدام حزمة أو أداة الرسومات الجرافيكية. 
ويتضمن المقرر أنواع أنظمة الرسومات الجرافيكية، وتطبيقات 

رسومات الحاسوب، وتصميم وتقديم الرسومات الجرافيكية 
الثنائية والثالثية األبعاد )التحوالت الهندسية، والتظليل، والتقنيات 

المتميزة، ضمن موضوعات أخرى(.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 393
النمذجة واحملاكاة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أساسيات دراسة النظم من خالل النمذجة 
والمحاكاة مع التركيز على تطوير المحاكاة منفصلة الحدث. 
كما يتناول أسباب المحاكاة، والنمذجة والمحاكاة األساسية، 
ونظم النمذجة، وتطوير المحاكاة منفصلة الحدث، ومولدات 

األرقام العشوائية، وتوليد األصناف العشوائية، وتحليل البيانات 
والمحاكاة، والتحقق والتثبت من نماذج المحاكاة ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200 و  CMPS 303

CMPS 399
التدريب العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر فترة تدريب مدتها ثمانية أسابيع تحت 

اإلشراف األكاديمي في مؤسسة )لألعمال التجارية، أو 
الصناعية، أو الحكومة(. ويهدف المقرر إلى تزويد الطلبة 

بالتدريب العملي والخبرة في مكان العمل. ويستند التقييم على : 
األداء اليومي، ومدخالت المشرف، وتقرير الطالب، والعرض 

التقديمي القصير.

CMPS 405
أنظمة التشغيل

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لتصميم وتطبيق نظام 
التشغيل، ونظرة عامة على مكونات نظام التشغيل: التزامن، 
واالستبعاد المتبادل، وتنفيذ العمليات، وجدولة الخوارزميات، 

دارة الذاكرة، ونظم اإلدخال / اإلخراج، ونظم الملفات ضمن  واإ
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 406 و  CMPE 263 و  CMPS 303

CMPS 406
مختبر أنظمة التشغيل

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يوفر هذا الُمقرر الخبرة العملية المتعلقة بمكونات نظام 

التشغيل، والخدمات المرتبطة بها، والتنفيذ، وهيكل نظام التشغيل 
دارة العملية، واالتصاالت بين  والمكونات والخدمات، واألوامر، واإ
العمليات، وحلول التزامن، واالستبعاد المتبادل، ومشاكل التزامن، 

وتطبيقات CPU لجدولة الخوارزميات، وخوارزميات موضع 
الذاكرة، والحماية واألمن.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 405

CMPS 411
هندسة البرمجيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المبادئ األساسية لنظرية وممارسات هندسة 

البرمجيات الكالسيكية والحديثة. كما يتضمن تصنيف نظم 
البرمجيات، وبرامج إدارة المشاريع، والنماذج العملية، والمتطلبات 

الهندسية للتصميم، وتصميم واجهة المستخدم، وأساليب تطوير 
البرمجيات )األشخاص، والتكلفة، والجودة، وتحسين العملية، 

والتكوين(، والتكنولوجيات المتطورة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 433
أنظمة الوسائط املتعددة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر دراسة شاملة ألنواع مختلفة من الوسائط 

المتعددة وخصائصها، وصيغ العرض، والخوارزميات المرتبطة 
بها. ويتم التوضيح عن طريق التطبيقات لوسائط متعددة 

باستخدام األدوات المدعومة، والتصنيف للوسائط المتعددة، 
وبرامج التأليف والنصوص والصور، والرسومات والصوت 

والفيديو ثنائي وثالثي األبعاد، وضغط البيانات، وتصميم محتوى 
الوسائط المتعددة، والتفاعل بين اإلنسان والحاسوب،وتطوير 

التطبيقات المتعددة الوسائط.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 445
ناء املترجمات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر الجوانب النظرية والتقنية الالزمة لبناء 

قاعدة المعلومات الفورية، ويتم توضيح ذلك من خالل دراسة 
شاملة لتصميم وتنفيذ لغة صغيرة. كما يتضمن المقرر أساسيات 

قواعد المعلومات، والتحليل النحوي والمعجمي، والتعامل مع 
أنواع المعرفة من قبل المستخدم ونوع التحقق، وتحليل السياق، 

دارة الذاكرة وتنظيم وقت التشغيل. والتوليد والتحسين، واإ

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 451
نظم إدارة قواعد البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر إدارة عمليات المكونات الداخلية والميزات 



318319

المتقدمة من نظم قواعد البيانات، ودراسة أنواع قواعد البيانات 
المختلفة. كما يتضمن إدارة المعامالت، والتحكم بالتزامن، 

واألمن، والتحسين، وتوزيع قواعد البيانات، وتخزين البيانات 
واستخراجها، والتطورات الراهنة في تكنولوجيا قاعدة البيانات، 

ودمج قواعد البيانات في بيئات اإلنترنت .

متطلب/مقرر سابق
CMPS 351

CMPS 453
استخراج البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المبادئ ومفاهيم وتقنيات استخراج البيانات 

وتطبيقها العملي في التعرف على األنماط واكتشاف المعرفة 
من حزم البيانات الكبيرة. كما يتضمن المقرر االستراتيجيات 
والمنهجيات األساسية للتصنيفات المختلفة، والتجميع، قواعد 

ارتباط استخراج الخوارزميات التي تطبق على مجموعات 
البيانات المجدولة، والخبرة العملية مع مجموعة متنوعة من 

مختلف أدوات التنقيب عن البيانات.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 351 و  GENG 200

CMPS 454
الشبكة والتطبيقات الالسلكية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر أساسيات البث الالسلكي بما في ذلك لمحة 

عامة عن الشبكات الالسلكية والشبكات الخلوية، والشبكات 
المحلية الالسلكية، وتقنية بلوتوث، وأنظمة األقمار الصناعية، 

وواي ماكس، وتقنية LTE. كذلك يتضمن المقرر عمليات 
المضاعفة، وتبديل الدوائر، وأساسيات التطور، والتحكم في 

الوصول المتوسط، وهندسة الشبكات، والبروتوكوالت، وتطبيقات 
الجوال، ومنصات الهاتف، ومنصات تقديم الخدمات.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPS 465

األنظمة املوازية واملوزعة 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لألنظمة المتوازية 
والموزعة، وأبنية الذاكرة المشتركة والموزعة، ونماذج البرمجة 

المتوازية والموزعة، والتواصل داخل العمليات وتوصيل الرسالة، 
ونظم الذاكرة الموزعة ونظم الملفات،وعملية هجرة البيانات، 

واألمن والحماية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 405

CMPS 466
استرجاع املعلومات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر الجوانب األساسية للتقنيات الكالسيكية 

السترجاع المعلومات، واالستراتيجيات واالتجاهات المستقبلية. 
وتخزين المعلومات على شبكة اإلنترنت وبرامج العرض، ونظم 
اإلسترجاع على شبكة اإلنترنت وعبر اإلنترنت، واستراتيجيات 

البحث، وفهرسة وتقييم وترتيب نتائج البحث، ومحركات البحث، 
واألبنية المركزية وتوزيعها، ونماذج البيانات شبه المبنية، ودمج 
التكنولوجيا، ولغات االستعالم عن البيانات شبه المبنية ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 303

CMPS 485
أمن احلوسبة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر دراسة شاملة ألساسيات أمن المعلومات، 

وأمن المعلومات والمخاطر ومواطن الضعف، والتحكم في 
الوصول، وأساليب الحماية، والتشفير، والتوثيق، واألمن المادي، 

واآلثار القانونية واألخالقية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CMPE 455

CMPS 493
مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 1
هذا المقرر هو أول مقرر من مقررين إلدماج المعارف 

المفاهيمية والمهارات العملية المستفادة في جميع أنحاء برنامج 
علوم الحاسوب وتطبيقاتها من خالل العمل الجماعي في 

مشروع كبير. ويقوم أعضاء الفريق بأدوارا مختلفة ويكتسبون 
مجموعة متزايدة من المهارات الفنية المتنوعة في جميع مراحل 

تطوير المشروع. ويركز المقرر على المراحل األولية لعمل 
المشروع.

CMPS 497
موضوعات خاصة في احلوسبة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة في مجال الحوسبة 
بشأن المحتويات التي ال تتم تغطيتها عادة في المنهج الرسمي. 
وتختلف الموضوعات التي يتناولها المقرر من سنة إلى أخرى.

CMPS 499
مشروع التخرج الثاني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر الثاني من مقررين إلدماج المعارف والمهارات 

العملية المفاهيمية التي تم تعلمها في برنامج علوم الحاسوب، 
وتطبيقها من خالل العمل الجماعي في مشروع كبير. ويقوم 
أعضاء الفريق بأدوارا مختلفة ويكتسبون مجموعة متزايدة من 
المهارات الفنية المتنوعة في جميع مراحل تطوير المشروع. 

ويركز المقرر على مراحل الحقة من العمل في المشروع.

متطلب/مقرر سابق
CMPS 493

CVEN 210
خصائص واختبار املواد

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تكوين وخصائص األسمنت البورتالندي، 

واألسمنت الخاص، والجبس، والجير، والمواد اإلسفلتية. يتضمن 
كذلك خصائص واختبارات الركام والخرسانة، وتصميم الخلطات 
الخرسانية، واستخدام الحجارة والكتل والطوب، والمعادن الحديدية 

وغير الحديدية، والخشب.
ويتضمن الجزء العملي من المقرر )في المختبر( اختبارات 

على األسمنت البورتالندي، والتحليل بالغربال للركام، والجاذبية 
النوعية واالمتصاص للركام الخشن، واختبار لوس أنجلوس 

للكشط، واختبار الركود، وقياس محتوى الهواء، وخلطات 
الخرسانة، وتكسير مكعبات الخرسانة، واختبار االنقسام بالشد، 

واختبار المددقة الخدسانية االرتدادية، واختبارات الموجات 
الفوق صوتية الغير تدميرية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103 و  CHEM 101

CVEN 211
امليكانيكا الهندسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لمبادئ الميكانيكا، 

والمتجهات، ونظم القوة، مراكز االجسام ومراكز الثقل، وعزم 
القصور الذاتي، ومبادئ توازن الجسيمات واألجسام الصلبة 

ثنائية وثالثية األبعاد، والقوى الخارجية ومفهوم اإلجهاد، 
والضغوط واالنفعاالت، وااللتواء، القوة المسلطة مركزيا واالزاحة 

الناتجة، وقانون "هوك"، واالجهاد نتيجة الحرارة، واإللتواء، 
واإلنحناء الخالص، والتحميل الجانبي واجهاد القص الناتج في 

الكمرات واالعضاء االنشائية الرقيقة، والتحميل متعدد المحاور. 
يتضمن كذلك تحويل االجهادات واالنفعاالت، و االجهادات 

واالنفعاالت الرئيسية، واألجزاء المضغوطة محورًيا والتواء 
األعمدة.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

CVEN 212
ميكانيكا املوائع

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
دراسة أولية لميكانيكا للموائع مع التركيز على السوائل الساكنة 

وتدفق السوائل. حركة الموائع. توظيف طريقة "تحليل حجم 
التحكم للسوائل المتدفقة" الستنتاج معادلة االستمرارية، معادلة 
الطاقة، ومعادلة كمية الحركة. مبادئ النمذجة الهيدروليكية: 

التشابه والتحليل البعدي. التدفق في المواسير والتدفق في 
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القنوات المفتوحة.

متطلب/مقرر سابق
 CVEN أو CVEN 211(و  PHYS 192و  PHYS 191

)213

CVEN 213
علم السكون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مفاهيم ومبادئ الميكانيكا، والمتجهات، 

ومتجهات القوة والمحصلة، وتوازن الجسيمات واألجسام الصلبة 
في بعدين وثالثة أبعاد، وعزم القوة حول نقطة وحول محور، 

وتوازن الجسم الجامد، وتحليل الجملونات والهياكل، ومخططات 
قوى القص وعزم االنحناء، والمراكز ومراكز الثقل، وعزم 

القصور الذاتي.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

CVEN 214
ميكانيكا املواد

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر القوى الخارجية ومفهوم اإلجهاد، االجهادات 

واالنفعاالت، والتحميل المحوري واالزاحة المحورية، وقانون 
"هوك"، والمنشئات الغير محددة سكونيا، واالجهادات الناتجة 
عن الحرارة، وااللتواء، والقوى الداخلية في الكمرات، واالنحناء 
الخالص، والتحميل الجانبي واجهاد القص الناتج في الكمرات 

واالعضاء االنشائية الرقيقة، والتحميل العرضي، والتحميل 
متعدد المحاور. يتضمن كذلك تحويل االجهادات واالنفعاالت، 

و االجهادات واالنفعاالت الرئيسية، واألجزاء المضغوطة محورًيا 
والتواء األعمدة. كذلك يتضمن المقرر اجراء تجارب مختبرية 
متعلقة بالمواضيع النظرية التي يتم تدريسها في هذا المقرر.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 213

CVEN 220

حتليل الهياكل
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر مقدمة عن الهندسة اإلنشائية، وحساب ردود 
الفعل للمنشآت الشبكية والعوارض )الكمرات( والهياكل المستوية 

المحددة سكونيا. كما يتضمن المقرر : رسم القوى المحورية 
وقوى القص وعزوم اإلنحناء للعوارض )الكمرات( والهياكل 
المستوية ، وحسابات االنحراف، خطوط التأثير للمنشآت 

المحددة سكونيا ، األقواس والكابالت ، و مقدمة عن تحليل 
تحليل اإلنشاءات غير المحددة سكونيا.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 211  أو CVEN 213

CVEN 230
الهندسة اجليوتقنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مكونات التربة ، نظام التربة-الماء ، تصنيف التربة ، نفاذية 
التربة وسريان الماء خاللها ، توزيع اإلجهادات في التربة ، 
تضاغط التربة ، هبوط األساسات السطحية ، مقاومة التربة 

للقص. و يشتمل التدريب في المختبر على االختبارات االتية : 
الفحص البصري، المناخل والهيدروميتر، حدود أتربرج ، النفاذية 
بجهازي الضغط الثابت والمتغير، الدمك ، الكثافة الحقلية للتربة 

،  التصلب أحادي االتجاه ، القص المباشر، الضغط ثالثي 
المحاور، الضغط غير المحاط

متطلب/مقرر سابق
CVEN 211 و CVEN 213

CVEN 270
املسوحات للتشييد

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مقدمة، القياسات المساحية، القياسات الرأسية, الميزانية و 

أنواعها المختلفة، حسابات و تصحيح الميزانية، المقاطع الطولية 
و العرضية، قياسات المسافات األفقية و األجهزة االكترونية 

لقياس المسافات، القياسات الزاوّية، جهاز الثيودواليت و 
تطبيقاته، حسابات و ضبط المضلعات، حساب المساحات و 

الحجوم، تجهيز مواقع العمل، المساحة باستخدام الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

CVEN 320
تصميم اخلرسانة املسلحة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مقدمة لتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة بطريقة الحدود 
القصوى، األحمال وحاالت التحميل المؤثرة على المنشآت 

الخرسانية المسلحة، تحليل وتصميم الكمرات )المنتظمة وغير 
المنتظمة(، البالطات الصلبة ذات اإلتجاه الواحد واالتجاهين 
المحملة على الكمرات )باستخدام طريقة التصميم المباشر(، 
تصميم أنظمة الساللم، الروابط و مد اسياخ حديد التسليح، 

اإلنحناء والشقوق، تصميم وتحليل األعمدة المعرضة ألحمال 
محورية وعزوم إنحناء.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 211(أوCVEN 214 )و  CVEN 220  

CVEN 321
حتليل الهياكل غير احملددة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تحليل اإلنشاءات غير المحددة سكونيا من 
خالل الطرق التالية: طريقة التشوه المتصل و طريقة ميل سهم 
االنحناء ، و طريقة توزيع العزوم. حسابات االنحراف للمنشآت 

غير المحددة سكونيا. كما يتضمن مدخل الى  التحليل باستخدام 
مصفوفات الصالبة للمنشآت الشبكية والعوارض )الكمرات( 

والهياكل المستوية.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 220

CVEN 330
هندسة األساسات 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
اإلختبارات الحقلية ) التخطيط ، الجسات ، الحفر المفتوحة و 
اإلختبارية ، أخذ العينات للتربة والصخور، الفحص البصري 

، إختبار اإلختراق القياسي ، إختبار اإلختراق للمخروط ، 
إختبار قص المروحة ، إختبار تحميل اللوح،  إختبار النفاذية، 

اإلختبارات الجيوفيزيقية ، كتابة تقرير التربة( ، قدرة تحمل التربة 
لألساسات السطحية ، ضغط التربة الجانبي ، إتزان الحوائط 

الساندة السطحية ، مقدمة عن األساسات العميقة.

متطلب/مقرر سابق
)CVEN 211 أو CVEN 214(و   CVEN 230

CVEN 340
حتليل وتصميم األنظمة الهيدروليكية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تطبيقات مبادئ التدفق للموائع في تحليل وتصميم النظم المائية 

الهندسية والطبيعية. هذه النظم تضمن التدفق في المواسير 
وشبكات توزيع المياه، التدفق في القنوات المكشوفة، واآلالت 

الهيدروليكية. مقدمة في هيدرولوجيا المياه تحت سطحية 
وهيدروليكا اآلبار. مبادئ النمذجة الهيدروليكية: التشابه.  

متطلب/مقرر سابق
CVEN 212

CVEN 342
املوارد املائية وإدارتها

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل لمفاهيم وقضايا إدارة الموارد المائية 
األساسية، مع التركيز على القانون وحقوق المياه، والتخطيط 

لموارد المياه، والترتيبات المؤسسية والتنظيمية، والتنمية 
المستدامة للموارد المائية. وتوضح دراسات الحالة دور العوامل 

السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية في عمليات صنع 
القرار. كما يتناول المقرر الخصائص الفيزيائية للمياه الجوفية، 

والمبادئ والمعادالت األساسية لوسائط التدفق التي يسهل 
اختراقها والنقل الجماعي، وهيدروليكية اآلبار، وتحليل اختبار 

الضخ، ودور المياه الجوفية في الدورة الهيدرولوجية ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GEOG 442
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CVEN 350
الهندسة البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل عن تلوث المياه وتلوث الهواء وتلوث 

التربة والضوضاء والنفايات الخطرة والصلبة و كيفية ضبطها 
و معالجتها. كما يتضمن بيانات األثر البيئي وقضايا التلوث 

العالمي. كما يتضمن موجز عن هندسة المياه الجوفية و إدارة 
المياه والهندسة الصحية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 103و  CHEM 101و  CVEN 212

CVEN 352
إدارة النفايات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة خصائص المياه الفيزيائية والبيولوجية 

والكيميائية و كيفية قياسها. كما يتضمن دراسة كيفية توليد 
وجمع المياه العادمة المنزلية و الصناعية و كيفية معالجتها 

عادة استخدامها.  و يتضمن أيضا مقدمة عن إدارة النفايات  واإ
الصلبة و الخطرة و معالجة التربة الملوثة والمياه الجوفية.

متطلب/مقرر سابق
GEOG 442

CVEN 360
هندسة الطرق 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة إلى هندسة الطرق بما فيها تصنيف 
الطرق و تصميمها الهندسي: األفقي والرأسي ، وصرف المياه 

من الطرق، وتصميم التقاطعات، وخصائص حركة المرور، 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 270

CVEN 380
هندسة البناء والتشييد

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

الموضوعات التي يتم تغطيتها في هذا المقرر هي: مدخل إلى 
عالم البناء والتشييد، وعمليات اإلدارة والعمليات، وحسابات 

دارة معدات البناء،  الوقت والتكلفة، ووضع ميزانيات المشاريع، واإ
والسالمة في مواقع البناء، والجوانب القانونية المتعلقة بمعمالت 
البناء والتشييد، وموجز عن تطبيقات الحاسوب في هندسة البناء 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 320

CVEN 381
العقود واملواصفات، واللوائح احمللية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر قانون العقود، ومبادئ تشكيل العقود، 
نهاء االتفاق: ما قبل  واإللتزامات المتعلقة بخرق العقود، واإ

التأهيل. كما يتضمن المقرر عقود البناء والخدمات الهندسية، 
والمواصفات، والمسؤولية المهنية، والتأمين والسندات، وحقوق 

المياه، والقانون البيئي، والتحكيم في المنازعات، واللوائح المحلية 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

CVEN 399
التدريب العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو عبارة عن فترة تدريب لمدة 8 أسابيع تحت 

االشراف في من االماكن التالية )المكاتب االستشارية، وشركات 
المقاوالت، واالدارات الحكومية(. ويهدف المقرر إلى تزويد 
الطلبة بالخبرة العملية في مكان العمل، ويستند التقييم على 

األداء اليومي، وتقييمات المشرفين، وتقارير الطلبة، وعروضهمم 
التقديمية الموجزة.

CVEN 401
تصميم مشروع الهندسة املدنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر الجوانب التحليلية، والتصميم، والتجارب، أو 

العمل في المشاريع المختار وفًقا لخطة المشروع التي تحصل 
على موافقة مسبقة تحت إشراف عضو/أعضاء هيئة التدريس.

CVEN 402
تصميم مشروع الهندسة املدنية1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
CVEN 401 هذا المقرر هو استمرار لمقرر

متطلب/مقرر سابق
CVEN 401

CVEN 420
تصميم هياكل الصلب 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة عن األنواع المختلفة من المنشأت 

المعدنية  ، حاالت التحميـل وحسـاب القـوى التصـميمية ، 
فلســفة التصــميم بطريقــة LRFD ، خصائص الفوالذ ، ، سـلوك 
وتصـميم العناصـر المعرضـة للشـد - سـلوك وتصـميم العناصـر 

المعرضـة للضـغط - سـلوك وتصـميم الكمـرات - تصـميم 
األعمـدة الكمريـة - تصـميم الـروابط المبرشـمة البسـيطة - 

تصـميم الـروابط الملحومـة البسيطة.

متطلب/مقرر سابق
) CVEN 211 أو CVEN 214( و  CVEN 220 

CVEN 422
تصميم املنشآت اخلرسانية املسلحة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تحليل وتصميم الكمرات الغير منتظمة، والكمرات العميقة، 

والكمرات المستمرة، تحليل وتصميم نظم البالطات ذات 
االتجاهين )البالطات الصلبة المحملة على كمرات والبالطات 
المسطحة(، تحليل وتصميم بالطات غير منتظمة )الدائريه، 

والمثلثة وذات الشكل الشبه منحرف( والبالطات الكابولى، 
تحليل وتصميم هياكل اإلطارات، تحليل وتصميم األعمدة 

الطويلة ذات المحور الواحد و ذات المحورين، تحليل االلتواء 
وتصميم أعضاء الخرسانة المسلحة المعرضة لإللتواء، تحليل 

وتصميم األساسات الخرسانية: القواعد منفصلة، قواعد الجدار، 
القواعد المشتركة، والقواعد المحزمة، تحليل وتصميم الجدران 

االستنادية.

متطلب/مقرر سابق
.CVEN 320

CVEN 423
موضوعات مختارة في تصميم األبنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الساعات الدراسية املعتمدة: 3 

تحليل وتصميم الهياكل سابقة اإلجهاد، مقدمة في ديناميكية 
الهياكل اإلنشائية، تحليل وتصميم حوائط القص، تحليل األلواح 

و البالطات القشرية. 

متطلب/مقرر سابق
CVEN 320

CVEN 424
حتليل مصفوفة البناء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
التحليل اإلنشائى بالمصفوفات لإلطارات المسطحة : طريقة 

القوة  وطريقة اإلزاحة، صياغة مصفوفات الصالبة والمرونة، 
مقدمة لطريقة العناصر المحدودة.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 321

CVEN 430
هندسة األساسات 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تحليل وتصميم األساسات العميقة )دعائم، قيسونات، خوازيق( ، 
اتزان قطوعات التربة ، تحليل وتصميم الحوائط الساندة العميقة 
والستائر المعدنية )كابولية، ذات نهاية حرة، ذات نهاية مثبتة، 

تصميم األربطة والمدادت( ، تصميم الحوائط الخازوقية ، 
تطبيقات الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 330
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CVEN 431
موضوعات مختارة في الهندسة اجليوتقنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
أتزان الميول الترابية ، تصميم أنظمة نزح المياه ، خواص التربة 

الصحراوية ذات المشاكل )التربة االنتفاشية، الكثبان الرملية، 
السبخة، الرمل القابل للتسييل( ، وسائل تحسين خواص التربة 

)ميكانيكيا و كيميائيا( ، وصف و استخدام المواد األرضية 
االصطناعية ، دراسة اتزان وتصميم حوائط التربة المقواة ، 

تصميم مبطنات مكبات النفيات الصلبة ، تطبيقات الحاسوب.

متطلب/مقرر سابق
)CVEN 211 أو  CVEN 214(و  CVEN 230

CVEN 442
موضوعات مختارة في املوارد املائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة للمفاهيم والقضايا األساسية للموارد 

دارتها ، مع التركيز على القانون وحقوق المياه،  المائية واإ
التخطيط لموارد المياه، الترتيبات المؤسسية والمنظمة، والتنمية 

المستدامة لموارد المياه. كما يتضمن دراسة حاالت خاصة 
توضح دور العامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي 
في عملية صنع القرار. يتناول المقرر أيضا العوامل الفيزيائية 

للمياه الجوفية ومخزوناتها، المبادئ والمعادالت األساسية للتدفق 
ونقل الكتلة خالل األوساط النفاذة، هيدروليكية اآلبار وتحليل 

اختبار الضخ، دور المياه الجوفية في الدورة الهيدرولوجية.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 340

CVEN 453
موضوعات مختارة في الهندسة البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر طرق مكافحة تلوث الهواء و طرق معالجة 
مياه الصرف الصحي و المياه العادمة الصناعية و طرق إدارة 
النفايات الصلبة و طرق معالجة التربة الملوثة و طرق معالجة 

المياه الجوفية و طرق ادارة النفايات الخطرة، وقياسات جودة 
المياه، وقياسات جودة الهواء.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 350

CVEN 460
مواد وتصميم األرصفة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
خصائص و استخدامات و اختبارات المواد االسفلتية، أنواع و 
تصنيف الركام، الخصائص المرورية، البنية التحتية و أنواع 
األرصفة ، طرق تصميم األرصفة االسفلتية، مقدمة ألنظمة 
الخلطات االسفلتية عالية األداء، تحليل األرصفة المرنة و 

الصلبة، تقييم الرصفات و مفهوم الخدماتية و السعة االنشائية و 
االجهادات السطحية.  

متطلب/مقرر سابق
CVEN 230 و  CVEN 360

 
 

CVEN 461
هندسة املرور

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة إلى هندسة المرور، وخصائص 
مستخدمي الطريق والمركبات، والدراسات المرورية و التي 

تتضمن دراسات السرعة ووقت الرحلة وحجم حركة المرور، 
ودراسة وقوف السيارات، وخصائص حركة المرور، ومستوى 
الخدمة، وتحليل للطرق السريعة والطرق السريعة المتعددة، 
حصاءات الحوادث، وتصميم مواقف السيارات،  ودراسات واإ

واشارات التقاطع األساسية، وتصميم إشارات المرور وتوقيتها 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 360

CVEN 462
موضوعات مختارة في هندسة املواصالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تخطيط الطرق السريعة، وتصميم وتشغيل خطط النقل الجماعي 

)مثل الحافالت والسكك الحديدية( وتحليل وتصميم االشارات 

المرورية على التقاطعات، و تنسيق االشارات المرورية، مقدمة 
في أنظمة ادارة أرصفة الطرق، مقدمة في هندسة المطارات، 

التطورات الجديدة في هندسة المواصالت.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 360

CVEN 481
تخطيط وجدولة املشروع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل إلى علم إدارة المشاريع، والطرق 
الشبكية )طريقة المسار الحرج( لتخطيط المشاريع وجدولتها 

ومخططات غانت )الشرائط( وبيرت ، وتحليل وضبط ضغط 
المشروع، وتطبيقات الحاسوب في إدارة المشروع، ويتضمن هذا 

المقرر العمل في المختبر والذي يغطي أدوات إدارة المشاريع 
الحديثة والتقنيات على أجهزة الحاسوب الشخصية ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

CVEN 482
موضوعات مختارة في الهندسة واإلدارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر الموضوعات التالية: إدارة المخاطر، 

دارة الجودة الشاملة، والهندسة المتزامنة،  والهندسة القيمية، واإ
دارة المواد والمشتريات لمشاريع البناء، ووضع ميزانيات  واإ

المشروع.

متطلب/مقرر سابق
CVEN 380

DAWA 111
الثقافة اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأساسيات، ومظاهر، 

ومكونات الثقافة اإلسالمية، كما يتناول التحديات التي تواجه 
هذه الثقافة.

DAWA 113
فقه السيرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - إبراز شخصية الرسول محمد ) صلي اهلل عليه وسلم ( في 

مختلف مجاالت الحياة.
2 - غرس محبة الرسول ) صلي اهلل عليه وسلم ( في قلوب 

الطلبة.
3 - شرح المنهجية النبوية في التعامل مع اآلخرين.

4 - تمكين الطلبة من ربط السيرة النبوية مع متطلبات العصر 
الحديث.

نتاج األفكار. 5 - تمكين الطلبة من ربط األحداث وتحليل واإ

DAWA 114
مهارات دعوية ُمعاصرة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات الالزمة للنجاح في 

الحياة.
2 - ترسيخ الفضائل في الطلبة.

3 - تنمية مهارات التواصل.
4 - تشجيع الطلبة على المشاركة الدعوية في المجتمع.

5 - تعريف الطلبة بمختلف مؤسسات الدعوة.
6 - تعريف الطلبة بمهارات الحوار، والنقاش، والتفكير 

الموضوعي.
7 - تمكين الطلبة من تحليل الوسائل الحديثة للدعوة.

DAWA 117
األخالق

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تعليم الطلبة ماهية دور األخالق المركزي في الوجود 

البشري، واالجتماعي، والثقافي، والحضاري.
2 - تعريف الطلبة على الدور الذي تلعبه األخالق في الحفاظ 
على الحياة اإلنسانية والطبيعة، والتطوير السليم للبشر عاطفًيا، 
واجتماعًيا، وأكاديمًيا، وثقافًيا وكذلك في تحقيق العدالة والمجتمع 

المدني.
3 - تعريف الطلبة بالصفات األخالقية األساسية، وأهميتها، 

وفوائدها في الحياة والنتائج العملية.
4 - غرس اآلداب األخالقية في الطلبة من خالل توضيح 
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جوهر األخالق وطرق ووسائل تعزيزها.
5 - تعريف الطلبة على خصائص القيم األخالقية اإلسالمية 

من خالل مقارنتها بشكل موضوعي وأكاديمي مع مختلف 
الفلسفات األخالقية. 

DAWA 202
مدخل إلى الفلسفة العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تعريف الطلبة بالقضايا األساسية للفلسفة.

2 - تعريف الطلبة بأهم مدارس الفلسفة.
3 - تعريف الطلبة بإسهام الفكر الفلسفي في الحضارة 

اإلنسانية.
4 - تمكين الطلبة من التفاعل بموضوعية والتعامل مع الفكر 

الفلسفي.

DAWA 203
أصول الدعوة ومناهجها 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - بناء الشخصية الدعوية فكرًيا وسلوكًيا وتحصينها من الغلو 

والتطرف.
2 - إعداد الداعية الناجح القادر على اإلسهام في عملية 

اإلصالح.
3 - تحديد الخصائص، والمنهجيات، والمقاربات، والوسائل 

التي كان يستخدمها الرسول محمد )صلي اهلل عليه وسلم ( في 
الوعظ.

4 - إعداد واعظ/باحث على اطالع بالتسهيالت الحديثة وقادر 
على االستجابة لمتطلبات العصر الحديث.

5 - تعريف الداعية بواجباته تجاه مجتمعه واإلنسانية جمعاء.
6 - تثقيف الطلبة بشأن نفسية جمهورهم.

7 - تثقيف الطلبة في مهارات الحوار والتواصل للعمل الدعوي.
8 - مساعدة الطلبة في تحقيق األدوار النموذج باتباع نمط 

حياة الرسول )صلي اهلل عليه وسلم (.

DAWA 204
مناهج البحث العلمي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3 
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بما يلي:

مدخل لمنهجية البحث العلمي ومهارات البحث   •

المستقلة.
المهارات التجريبية والتحليلية الرئيسية التي من شأنها   •

تسهيل البحث التخصصي ومتعدد التخصصات في مختلف 
المجاالت.

تحسين مهارات الكتابة األكاديمية، والقدرة على تقديم   •
وتلقي تعليقات بناءة والتصرف بشكل بناء على أساسها.

الطرق الفعالة الستخدام موارد المكتبة ألغراض   •
البحوث.

DAWA 205
مدارس الفكر اإلسالمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هناك ثالث مجاالت تعبر أهداف هذا المقرر عنها بوضوح :

1 - في مجال المعرفة- سوف يتعلم الطلبة :
أصول مدارس الفكر اإلسالمي وانتشارها  -

تأثير الوضع السياسي واالجتماعي في تكييف وتطوير   -
نمط التفكير في هذه المدارس، وتأثير هذه المدارس على الحياة 

الفكرية واالجتماعية.
آراء وتوجهات كل مدرسة.  -

خصائص كل مدرسة ومنهجياتها.  -
المبادئ التوجيهية المفاهيمية التي استرشد بها قياديو   -

المدرسة.
التأثير الحضاري لمدارس الفكر اإلسالمي على   -

الحضارة اإلنسانية.
وستتم دراسة كل هذه النقاط مع توفير الفهم، والنقد، والتحليل، 

والتطبيق لتمكين الطلبة من تقدير منهجيات وتعاليم هذه 
المدارس الفكرية اإلسالمية.

2 - في مجال المهارات- الحس الحركي: لتطوير ورعاية فهم 
الطلبة الفكري، والثقافي، واألكاديمي فيما يتعلق بما يلي:

مناقشة، ومقارنة، ونقد اآلراء التي تجري دراستها.  -
ترسيخ المفاهيم الفلسفية لمختلف مدارس الفكر   -
اإلسالمي عند الطلبة لتمكينهم من تطوير قدراتهم العقلية 

وفطنتهم الفكرية.
3 - في مجال اإلبداع :

DAWA 206
املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

1 - تعريف الطلبة بالمنظمات الدولية وقضايا حقوق اإلنسان.
2 - تعريف الطلبة بأبرز المنظمات الدولية.

3 - تعريف الطلبة بمسألة حقوق اإلنسان ووجهات النظر 
المختلفة حولها، والقضايا المتصلة بها.

4 - تمكين الطلبة من فهم دور هذه المنظمات الدولية والتفاعل 
معها.

DAWA 207
النظم اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى : 1- تعريف الطلبة بالمؤسسات 

اإلسالمية التي تنظم مجتمعاتهم سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا. 
و2 - تعريف الطلبة بمزايا الشريعة اإلسالمية ومدى إستيعابه 
لقضايا الحياة. و3- ترسيخ فهم الطلبة المتعلق بالقضايا التي 

تساعد في تنظيم حياة الفرد بشكل مجدي. و4- شرح خصائص 
المؤسسات اإلسالمية فيما يتعلق بطبيعتها الدينية، ومرونتها، 

وشمولها، ووسطيتها، وما تمتاز به من العدالة واالعتدال والقدرة 
على حماية واحترام حقوق اإلنسان.

DAWA 214
نصوص قرآنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تثقيف الطلبة بأفضل طرق لدراسة القرآن وفهم منهجيته.

2 – تعريف الطلبة بطريقة وأسلوب االستفادة من القرآن 
بموضوعية، وذلك لحل القضايا واألزمات الحديثة من خالل 

تقديم مثيالتها وحلولها القرآنية في حياتنا اليومية.
3 - تعريف الطلبة بشكل تام بالنهج القرآني المتعلق بالتفاعل 

مع "اآلخر".

متطلب/مقرر سابق
ISLA 203  أو  ISLA 102 أو  DAWA 110

DAWA 222
حتالف احلضارات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

DAWA 301

فقه املسلم املعاصر 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطلبة بالحالل والحرام في النواحي 
زالة الشبهات التي تثار حول هذه  االجتماعية واالقتصادية، واإ

النواحي.

DAWA 302
أديان العالم )دراسات مقارنة(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1. تعريف الطلبة بمقارنة األديان علًمت وتاريًخا.

2. تعريف الطلبة بمناهج البحث المختلفة في هذا العلم.
3. تمكين الطلبة من إجراء دراسات مقارنة لألديان.

4. تعميق فهم الطلبة للتقاليد الدينية األخرى.
5. غرس النهج اإليجابي تجاه "اآلخر".

6. تمكين الطلبة من فهم وتقدير أوجه التشابه واالختالف بين 
األديان.

DAWA 303
التصوف املقارن

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - أهمية دراسة التصوف المقارن.

2 – تعريف الطالب بالقواسم المشتركة في التجارب الروحية 
اإلنسانية.

3 - خصائص التجربة الصوفية.
4 - تسليط الضوء على األبعاد اإلنسانية الفكرية، والنفسية، 

واألخالقية للتجربة الصوفية.
5 - تعريف الطلبة باللغة الصوفية وخصائصها، ونقاط تأثيرها.

6 - توضيح دور التصوف في مسيرة الحضارة.
7 - إبراز دور التصوف في حل مشاكل اإلنسان المعاصر.

خالل هذا المقرر سيواصل المدرس إجراء دراسة مقارنة للتجارب 
الدينية األساسية لألديان في العالم.

DAWA 305
الفقه احلديث 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تعريف الطلبة بأهم المدارس الفلسفية الغربية الحديثة.
2 - تعريف الطلبة بمساهمة الفلسفة الحديثة في الحضارة 

األوروبية.
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3 - تمكين الطلبة من التفاعل بموضوعية والتعامل مع الفكر 
الغربي الحديث، واالستفادة من جوانبه اإليجابية، وتجاوز جوانبه 

السلبية.
4 - تمكين الطلبة من تقييم الفلسفة الحديثة في ضوء القيم 

اإلسالمية.

DAWA 306
تاريخ األديان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة باألديان العالمية من حيث 
النشأة، والتاريخ، والكتب المقدسة ووضعها الحديث، مع توضيح 

أهم االتجاهات الالهوتية والفقهية المعاصرة.

DAWA 311
الدعوة في العصر احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى التحليل الدقيق للحالة الراهنة لحركات 

الدعوة، واالتجاهات، واألفراد، والمؤسسات.

DAWA 312
الدعوة الشخصية واجملتمع

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بطبيعة مجتمع الدعوة، 
ومؤسساته، واتجاهاته الثقافية والفكرية، ويعدهم روحًيا وفكرًيا 

وثقافًيا للتفاعل مع هذا المجتمع.

DAWA 401
دراسات املناطق 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - إطالع الطلبة على الوضع الجغرافي للمناطق الجغرافية 
المختلفة تاريخًيا، وحضارًيا، وسياسًيا، واجتماعًيا، واقتصادًيا 

وبيئًيا.
2 - تعريف الطلبة إلى أهم الحركات والمنظمات واألديان 

والفلسفات والشخصيات.
3 - تشجيع الطلبة على تتبع جميع التطورات في هذا المجاالت 

عن كثب.
4 - إثراء معارف الطلبة بثقافات هذه األماكن.

5 - تعريف الطلبة باألهمية االستراتيجية لألماكن المختلفة في 

جوانبها المختلفة.

DAWA 402
الفكر الديني العاملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تعريف الطلبة بالخريطة الدينية الحديثة في العالم، وبأبرز 

القضايا التي تشغل هذا الفكر.
2 - تعريف الطلبة بالخلفية التاريخية وراء التوجهات الحالية 

للفكر الديني العالمي.
3 - تعريف الطلبة بالمنهجيات النقدية والمقارنة في هذه 

الدراسات.
4 - إشراك الطلبة في فهم وتقدير وجهات نظر األديان األخرى 

في هذا الصدد.
5 - تزويد الطلبة بالمواد والدوافع الالزمة لتقديم مساهمة إيجابية 

نحو تحقيق هذا التوجه الحواري أثناء عرض وجهة نظرهم 
الدينية الخاصة.

DAWA 403
مشروع التخرج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر سوف ينفذ الطلبة مشروع بحثي لموضوع من 
إختيارهم كمشروع ضروري للتخرج، وذلك بعد موافقة القسم 

وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس. وسوف يسمح للطالب 
بالبدء في المشروع في السنة الثالثة إذا رغب في ذلك. ولن 
تمنح له أي درجة علمية ما لم يكمل المشروع بنجاح يقرره 

القسم.

DAWA 404
علم االجتماع الديني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
1 - تعريف الطلبة بالبعد االجتماعي للدين وأهميته األكاديمية 

من خالل علم اجتماع الدين.
2 - تعريف الطلبة بأصول ومدارس، ونظريات، ومنهجيات 
والشخصيات الرائدة لهذا المقرر، وتمكينهم من تحليلها نقدًيا.

3 - تعريف الطلبة بمعنى التغيير االجتماعي ونظرياته 
المختلفة، والدور الذي يلعبه الدين في ذلك.

4 - تعريف الطلبة بوجهة نظر علماء علم االجتماع، وطبيعة 
المؤسسات الدينية والسياسية في المجتمعات الحديثة، وتشجيعهم 

على تطوير الرأي الخاص بهم بهذا الصدد.
5 - تعريف الطلبة بالجهود المبذولة من قبل العلماء المسلمين 
في هذا المجال، ومقارنتها مع المساعي الغربية الحديثة في هذا 

المجال.
6 - تزويد الطلبة بالرؤية اإلسالمية الواضحة والموجزة للدين 
والمجتمع، وتشجيعهم على فهم وتقدير وجهات النظر الحديثة 

الخاصة بالمجتمع المدني وحقوق اإلنسان.
7 - تثقيف الطلبة بشأن التحليل النقدي لنظريات أصل األديان 

التي قدمها علماء علم اجتماع الدين، والنظريات البديلة التي 
قدمها اإلسالم بطريقة واضحة وجلية.

DAWA 405
دراسات مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر فرصة للطلبة لالنخراط في الدراسة الذاتية 

بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، مع التركيز بوجه خاص 
على الموضوعات والقضايا التي لم يحصلوا على فرصة 

لدراستها في مقررات أخرى. وسوف يتم تطبيق هذا المقرر 
بطريقة تفاعلية، من خالل خلق بيئة للنقاش وتبادل األفكار بين 

الطلبة والموجه.

ECON 101
مبادئ االقتصاد

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مبادئ االقتصاد، والمشكلة االقتصادية، 

وعوامل اإلنتاج، وقانون تناقص الغلة، وتقسيم العمل، وتحديد 
األسعار، ومرونة العرض والطلب. كما يتناول تكاليف اإلنتاج، 
ومتوسط التكلفة في ظل المنافسة و االحتكار، والمال: وظيفته 

وهيكل السوق. كذلك يتضمن الدخل الوطني، والتجارة الخارجية.

متطلب/مقرر سابق
 )OR ENGL 2011 OR ENGL F073 4 ENGL (

 OR MATH OR COMP F003 2 AND ) COMP
)119

ECON 103
مبادئ القانون

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر مقدمة للمبادئ األساسية لقانون العقود، 
والنظرية العامة للقانون، وطبيعة وخصائص وفروع ومصادر 

القانون، وتطبيق القانون، ونظرية العدالة.

ECON 111
مبادئ اقتصاد جزئي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على مفاهيم االقتصاد الجزئي األساسية، مثل 

العرض والطلب، وتوازن السوق، ومفهوم المرونة، واختيار 
المستهلك، واالنتاج والتكاليف، ونظرية المنافسة الكاملة، 

واالحتكار، والمنافسة االحتكارية.

متطلب/مقرر سابق
 MATH 103 OR Mathematics Placement Test
 OR MATH 021 500 OR SAT 21 180 OR ACT

 OR MATH 004 OR MATH 002 OR MATH F014
OR MATH 101 OR MATH 119

ECON 112
مبادئ اقتصاد كلي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على المفاهيم األساسية لالقتصاد الكلي، مثل 
مجموعة إحتماليات االنتاج، والتدفق الدائري للدخل، والحسابات 
القومية، ومكونات اإلنفاق الكلي، ونموذج مبسط لتحديد الدخل 

والعالقات الدولية.

متطلب/مقرر سابق
 MATH 103 OR Mathematics Placement Test

 500OR MATH 021 OR 21OR SAT 180 OR ACT
 OR MATH 004 OR MATH 002 OR MATH F014

MATH 101 OR MATH 119

ECON 201
االقتصاد اجلزئي

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر سلوك المستهلك، والمنفعة الحدية 

ومنحنيات السواء )منحنى السواء هو رسم بياني يوضح نقطة 
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على المنحنى يتوفر فيها للمستهلك نفس درجة الرضا عن 
السلعتين المستهلكتين( ونظرية اإلنتاج، ووظائف اإلنتاج. 

وحدود إمكانية اإلنتاج، وتكاليف اإلنتاج في المدى القصير 
والطويل، وأسواق المنافسة الكاملة، واالحتكار، واحتكار الشراء، 
والمنافسة االحتكارية، واحتكار القلة، ونظرية التوزيع، واألجور، 

واإليجارات، والفوائد، واألرباح.

ECON 202
االقتصاد الكلي

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر العرض والطلب الكلي، والتدفق الدائري 

للدخل، ودالة االستهالك، ووظيفة دالة التوفير، وتحديد الدخل 
القومي، ونظام "كينز" في االقتصاد الوطني، والسياسة المالية 
والنقدية، والنظرية النقدية مقابل نظرية كينز، وتحليل التوازن 

العام.

ECON 211
االقتصاد اجلزئي املتوسط

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظرية االختيارات و تطبيقاتها، والدخل و 

آثار اإلحالل والدخل على التغيير في السعر، ومنحنى الطلب، 
واإلنتاج والتكاليف مع نظرية ونماذج احتكار القلة، وأسواق 

المدخالت وتخصيص الموارد.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و  ECON 111

ECON 212
االقتصاد الكلي املتوسط 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األسس السلوكية لالستهالك: فرضية الدخل 

المطلق، وفرضية الدخل النسبي، وفرضية الدخل الدائم، 
وفرضية دورة الحياة. وتشمل الموضوعات األخرى التي يغطيها 
المقرر سلوك االستثمار: رأس المال المطلوب، ودورات التجارة، 

ونموذج IS/LM، وأسواق العمل، وتحليل ميزان المدفوعات.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112 و  ECON 111

 
ECON 214

السياسة النقدية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر تطور العمالت، ونظم العمالت المالية، 
والنظام المالي، وأسعار الفائدة، ووظائف البنوك التجارية، 

ودورها في عمليات تدوير العمالت. كما يتناول البنك المركزي 
ودوره في وضع السياسة النقدية وعرض النقود، والطلب على 
النقود، والنقود والتضخم، ودور النقود في النشاط االقتصادي.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112 و  ECON 111

ECON 301
االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتعامل هذا المقرر رياضًيا مع نظرية سلوك المستهلك، ونظرية 
اإلنتاج، وتوازن السوق. وتحليل المدخالت والمخرجات، وتحديد 

الدخل الوطني، ونماذج النمو االقتصادي. أما االقتصاد 
القياسي، فهو يتضمن أهمية االقتصاد القياسي، ونهج البحوث 

االقتصادية، والنماذج البيانية البسيطة والمتعددة.

ECON 302
اقتصاديات املال واملصارف

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تعريف وأنواع النقود، وقيمة النقود، ومعيار 
الذهب وآلياته، والعرض والطلب على النقود، ومرونة العرض 

والطلب على النقود، وسرعة تداول النقود. كما يتناول النظريات 
النقدية الكالسيكية: "فيشر"، و"كينز" و "ميلتون فريدمان"، 

ويتناول البنوك التجارية و المركزية، والسياسة النقدية، والتكامل 
النقدي العربي.

ECON 303
املالية العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر مفاهيم و تطور المالية العامة، والتدخل 

الحكومي وآثاره على النشاط االقتصادي، ومفاهيم ونمو اإلنفاق 

العام، وتطور وتحليل اإليرادات العامة وآثارها على النشاط 
االقتصادي. كما يتناول المقرر الضرائب وأنواعها، والدين 

العام ودوره في تحقيق األهداف االقتصادية، والميزانية وأهدافها 
االقتصادية.

ECON 305
اقتصاديات الدول العربية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم الهيكل االقتصادي ومحدداته، 

وتطبيقات الهيكل االقتصادي في الدول العربية. كما يتناول 
الحصص النسبية واألنشطة االقتصادية، والتجارة البينية 

والخارجية للدول العربية، ونظرية التكامل. كذلك، يتناول تجربة 
التكامل االقتصادي العربي وتقييمها، وتجربة مجلس التعاون 
للدول الخليجية وتقييمها، وتجربة التكامل االقتصادي العربي 

وتقييمها. 

ECON 306
اقتصاديات العمل والصناعة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أواًل اقتصاديات العمل: مفاهيم العمل، 

ونظريات األجور، واألجور التفاضلية، واإلنتاجية الحدية للعمل، 
والتوازن في سوق العمل، ومنحنى "فيليبس" وتطبيقاته. كما 
يتناول ثانًيا اقتصاديات الصناعة: التصنيع، والعوامل التي 

تؤثر على هيكل القطاع الصناعي، ومعايير التصنيع، ودوافع 
التصنيع، وكثافة رأس المال والتصنيع، والعالقة بين الحجم 
األمثل للوحدة الصناعية والتكاليف، ومشاكل التصنيع في 

البلدان النامية.

ECON 307
النظريات االقتصادية املتقدمة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر مفهوم التسعير كعامل هام ضمن هياكل 
السوق المختلفة، والتوازن العام وتخصيص الموارد، ومعايير 

الرفاه االقتصادي وكيفية تعظيم آثاره، وبعض مشاكل االقتصاد 
الكلي، والتضخم، والبطالة، والنمو االقتصادي.

ECON 308
النظم االقتصادية املقارنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أسس الرأسمالية، واالشتراكية والفكر 

االقتصادي اإلسالمي. كما يتناول النظم االقتصادية، ويجري 
مقارنة بين النظم االقتصادية في البلدان المتقدمة والبلدان 

المتخلفة، ويجري مقارنة بين العالقات االقتصادية في القطاعات 
االقتصادية التقليدية والحديثة في البلدان النامية.

ECON 311
االقتصاد القياسي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر خصائص إحصائيات المربعات الصغرى، 

ومواصفاتها، وتقدير واختبار الفرضيات الخاصة بإستخدام 
نماذج االنحدار البسيطة والمتعددة، واستخدام متغيرات وهمية، 
وانتهاكات االفتراضات الكالسيكية: متغاير التفاوت، واالرتباط 

الذاتي والبياني المتعدد.

متطلب/مقرر سابق
STAT 222  و  ECON 112 و  ECON 111

ECON 312
سياسة االقتصاد اجلزئي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أدوات االقتصاد الجزئي لتحليل آثار 
السياسات المترتبة عن القرارات التي اتخذتها الوحدات 

االقتصادية المختلفة. فيتناول فائض المستهلك، وفائض المنتج، 
وتأثير الضرائب، واإلعانات، والتعرفات الجمركية والحصص 

المفروضة لتوازن السوق، واألسواق السوداء، وأهداف الشركات، 
والتمييز في األسعار، وسياسة براءات االختراع، وأسواق الموارد 
غير المتجددة، وتمايز المنتج، والمساومة، وتسعير النفط على 
مستويين، وتخصيص الوقت، وتوريد العمالة، وأسواق العمل، 

والعوامل الخارجية، والسلع العامة وصنع القرار العام.

متطلب/مقرر سابق
ECON 211

ECON 313
سياسة االقتصاد الكلي
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر سياسة االستقرار، وديناميات التضخم 

والبطالة، والتضخم والفهرسة، والنقود، والعجز والتضخم، وعجز 
الموازنة والدين العام، والتكيف والترابط الدولي، والمزيج األمثل 
من السياسات النقدية والمالية في االقتصاد المفتوح، وسياسات 

االقتصاد الكلي، واالنتعاش، وسياسات االقتصاد الكلي 
المحدودة.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212

ECON 320
االقتصاد الرياضي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر طرق استخدام التقنيات الرياضية في النظرية 

االقتصادية، وشروط "كوهن – تاكر" ونظرية األلعاب أو 
المباريات وتطبيق هذه األساليب على نظرية االقتصاد الجزئي. 

وتشمل الموضوعات األخرى التي يغطيها المقرر نماذج 
االقتصاد الخطية وغير الخطية، و نماذج االقتصاد الكلي 

الديناميكية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212  و  ECON 211

ECON 331
نقود ومصارف

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة جوهر وطبيعة النقود ووظائفها، 

والطلب على األصول من أجل النقود، ونظريات كمية النقود، 
والنظام المصرفي التجاري، والمؤسسات المالية غير المصرفية، 

والمصرف المركزي، والسياسة النقدية، ونظام النقد الدولي.

متطلب/مقرر سابق
MATH 221  و  ECON 112

ECON 341
املالية العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تطور المالية العامة كنظام، وتدخل الحكومة 

في األنشطة االقتصادية، وتأثير اإلنفاق الحكومي، ومصادر 
اإليرادات الحكومية، وتأثير الضرائب على األنشطة االقتصادية، 

وميزانية الحكومة، والدين العام.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212  و  ECON 211

ECON 361
التجارة الدولية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظرية الميزة النسبية والمكاسب من التجارة، 

والتعرفات الجمركية والقيود التجارية األخرى، وسياسات الحماية، 
واالتفاق العام بشأن التعرفات الجمركية والتجارة، وآليات 

المدفوعات الدولية، واإلصالح النقدي الدولي.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212

ECON 401
االقتصاد الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظريات التجارة الدولية: الكالسيكية، 

والكالسيكية الجديدة، و "هيكشير–اولين"، والنظريات 
التكنولوجية، والنمو االقتصادي والتجارة الدولية، والنظرية النقدية 

وميزان المدفوعات، وأسواق صرف العمالت األجنبية، والنظم 
النقدية الدولية.

ECON 402
التخطيط والتطور االقتصادي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أواًل التخطيط االقتصادي، وتعريف التخطيط، 

وأسباب التخطيط، وبعض مفاهيم التخطيط، والفترة الزمنية 
للخطط، وصياغة الخطط. أما الجزء الثاني فيتناول التنمية 

االقتصادية، والتخلف االقتصادي وخصائص الدول المتخلفة، 
ونظريات التخلف االقتصادي، ونظريات التنمية االقتصادية، 

وسياسات التنمية االقتصادية.

ECON 403
تقييم  املشاريع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر اإلطار العام لدراسات الجدوى، والربحية 

التجارية للمشروع، ودراسة الجدوى التسويقية، ودراسة الجدوى 
الفنية، ودراسة الجدوى المالية، والتقييم المالي واالقتصادي 
للربحية التجارية، وصافي القيمة الحالية، وتحليل )التكلفة/

المنفعة(، ومعدل العائد الداخلي، والربحية القومية للمشروع 
)معايير االستثمار(، وتحليل )التكلفة/المنفعة( االجتماعية، 

ومعيار ميزان المدفوعات، ومعيار فترة التعويض، ومعيار توزيع 
الدخل، ومعايير أخرى.

ECON 404
اقتصاديات الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مدادات الطاقة،  يتناول هذا المقرر مفاهيم الطلب على الطاقة، واإ

و النفط كمصدر للطاقة من أجل التنمية، والطلب على النفط 
نتاجية  كمورد متعدد االستخدامات، وأسعار النفط الخام، واإ
وتسويق النفط، والفحم والطاقة النووية، والطاقة الكهربائية 

كمصدر للطاقة. كما يتناول المقرر آفاق المنافسة بين النفط، 
والطاقة النووية، والغاز الطبيعي، والفحم كمصادر مختلفة من 

الطاقة، وأوجه الشبه واالختالف في استخدام هذه المصادر 
المختلفة.

ECON 405
حلقة دراسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذه هي سلسلة من الحلقات الدراسية التي تتناول المواضيع 
الراهنة والقضايا االقتصادية ذات الصلة بدولة قطر وكذلك 

بدول الخليج والدول العربية. ويتوقع من الطلبة تقديم ورقة بحثية 
خالل هذا المقرر.

ECON 411
مناذج االقتصاد القياسي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نماذج االنحدار الذاتي ونماذج التأخر 

الموزعة، ونماذج المعادالت المترابطة، والسالسل الزمنية 
لالقتصاد القياسي والتنبؤ مع نماذج  ARIMA و VAR. كما 
يتناول المقرر تقنيات جمع البيانات، واختيار مشروع البحث، 

وكتابة تقرير البحث.

متطلب/مقرر سابق
ECON 311

ECON 431
السياسة النقدية وسوق الصرف األجنبي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مقدمة ألدوات السياسة النقدية والمالية 

الدولية. والموضوعات التي يتم تناولها هي السياسة النقدية 
وأسعار الفائدة، واختيار األداة النقدية، وسوق الصرف األجنبي، 
والنظام النقدي الدولي، وترتيبات أسعار الصرف، واختيار نظام 
لسعر الصرف، وتعادل القوى الشرائية، وانكشاف النقد األجنبي، 

دارة المخاطر، ومقايضات العملة، والتنبؤ بسعر الصرف. واإ

متطلب/مقرر سابق
ECON 331  و  ECON 212

ECON 451
التنمية االقتصادية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على الخصائص الرئيسية للبلدان النامية، 

ومؤشرات التنمية االقتصادية وعملية التنمية، ومصادر التنمية، 
ونظريات واستراتيجيات التنمية االقتصادية، وعوائق التنمية، 

والجوانب السلبية للتنمية االقتصادية والنمو المستدام.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و  ECON 111

ECON 452
االقتصاد الصناعي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن إطار التنظيم الصناعي، 
وهيكل السوق وأدائه، وتركيز السوق، ونظرية واستراتيجية 
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التسعير، ونظرية األلعاب واالبتكار وبنية السوق، والشركات 
اإلدارية، وحجم الشركة والتنويع، والشركات المتعددة الجنسيات 

والتسعير التحويلي، والمنظمات الدولية، والتكامل العمودي، 
واختيار التكنولوجيا، والسياسة الصناعية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و ECON 111

ECON 453
االقتصاد الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على نظرية الميزة النسبية والمكاسب من 

التجارة، والتعرفات الجمركية، والقيود التجارية األخرى، 
وسياسات الحماية، واالتفاق العام بشأن التعرفات الجمركية 

والتجارة، وآليات المدفوعات الدولية، واإلصالح النقدي الدولي.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و ECON 111

ECON 454
اقتصاديات الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر االقتصاديات األساسية للمصادر المختلفة من 

مدادات النفط،  الطاقة، مع التركيز على الطلب على النفط، واإ
وتقلبات أسعار النفط، وتوقعات أسعار النفط، ودور منظمة 

األوبك. ويتناول المقرر مصادر أخرى للطاقة وخاصة الفحم 
والغاز الطبيعي والطاقة النووية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و ECON 111

ECON 471
تقييم املشاريع ودراسة اجلدوى
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

عداد دراسة الجدوى،  يتناول هذا المقرر عملية تقييم المشاريع واإ
وتقييم السوق واألوضاع الفنية، والتقديرات والتوقعات المالية، 

والتقييم المالي للمشاريع االقتصادية المنفردة والمشاريع المتعددة 

دارة المشاريع. والميزانية الرأسمالية، واإ

متطلب/مقرر سابق
ACCT 112  و MAKT 115 و  ECON 211

ECON 472
االقتصاد اإلداري 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر االقتصاد اإلداري، وأدوات التحليل والتحسين، 
والطلب، واألسواق، والمرونة. وتكاليف اإلنتاج وتحليل الربحية 

)المدى القصير والطويل(، وهيكل السوق )المنافسة الكاملة، 
والمنافسة االحتكارية، واحتكار القلة، واالحتكار(، وقوة السوق 

والهيمنة على السوق بما في ذلك االحتكار، والشركات المحلية 
والدولية المسيطرة، وممارسات التسعير )التمييز في األسعار، 

وسياسات التسعير التفاعلية(، والميزانية الرأسمالية وقرارات 
االستثمار وتحليل المخاطر.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و  ECON 111

ECON 474
اقتصاديات العمالة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على العرض والطلب على العمالة، وتحديد 

نتاجية  األجور، ونظريات األجور، والفروق في األجور، واإ
العمالة، والبطالة والتضخم، ونظرية البحث عن عمل والتضخم 

المتوقع.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212  و ECON 211

ECON 483
االقتصاد البيئي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على دراسة تأثير النمو االقتصادي على 

البيئة، ويتم التركيز بشكل خاص على التلوث البيئي وأسبابه 
وحلوله، ويتضمن أمثلة عملية توضح أثر التلوث البيئي على 

المتغيرات االقتصادية المختلفة.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 203  و  ECON 212

EDEC 410
اللعب ونظرية احلركة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتمحور هذا المقرر  حول الجوانب النظرية واألبحاث المتعلقة 

بلعب وحركة األطفال الصغار، ويغطي المقرر خصائص اللعب 
في مختلف األعمار، ودور اللعب في تطور الطفل وتنميته. 

وتركز محتويات المقرر على زيادة وعي الطلبة بمعنى وأهمية 
لعب األطفال، وأهمية الحركة، وكيفية تعزيز و إثراء سلوك 

اللعب عند األطفال.

متطلب سابق
EDUC 315

EDEC 411
صحة وسالمة األطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 
يتعرف الطالب في هذا المقرر على االحتياجات الغذائية 

األساسية لألطفال، والممارسات الصحية الجيدة، والوقاية من 
الحوادث في المنزل والصفوف الدراسية. ويتناول المقرر أيًضا 

عوامل ما قبل الوالدة المتعلقة بالتغذية والصحة والسالمة، والتي 
قد تؤثر على تعليم ورفاة األطفال الصغار.

متطلب سابق
 EDUC 310 and EDUC 312 and )EDUC 315 or

)SPSC 349

EDEC 412
التوعية اجملتمعية واملوارد 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يركز هذا المقرر على دراسة  اثر مناهج األسرة والمجتمع 

المحلي ونظم الدعم المجتمعي والثقافي واأليديولوجي في تعليم 
ونمو األطفال وتطورهم. ويركز هذا المقرر على كيفية ارتباط 

هذه العوامل   باألساليب المقبولة - ا في التربية والتنشئة 
االجتماعية لألطفال. ويتم دراسة ذلك عبر السياقات البيئية، 

وتفحص الموارد ونظم التعامل مع االحتياجات الخاصة لألسر 
التي لديها أطفال "عرضة للخطر" أو لديهم إعاقات. كما سيتم 
تناول األدوات التكنولوجية الخاصة بتحديد وجمع المعلومات 
بشأن موارد المجتمع، ويتضمن هذا المقرر ساعات   عمل 

الميدانية.

EDEC 413
الرياضيات والعلوم املتكاملة لألطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يساعد هذا المقرر الطلبة على اكتساب المعرفة والكفاءات 

الالزمة ليصبحوا معلمين وقادة فاعلين في مجاالت الرياضيات 
والعلوم لمرحلة الطفولة المبكرة. ويسعى هذا المقرر لتطوير 

القواعد النظرية للرياضيات ولتعلم وتعليم العلوم. كما يعمل على 
توضيح وتطبيق نماذج لدمج الرياضيات االبتدائية وتدريس 

العلوم، وتوفير الخبرة العملية في المناهج الدراسية   وكذلك في   
التدريس والتقييم. ويتناول هذا المقرر معايير المناهج الوطنية 

القطرية   ويشتمل على زيارات ميدانية  مكثفة.

متطلب سابق
EDUC 312

EDEC 452
تدريس القراءة والكتابة لألطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يطبق هذا المقرر نظريات اكتساب معرفة القراءة والكتابة على  

واقع الصفوف الدراسية.  ويركز هذا المقرر طرق مساعدة 
الطلبة على تعلم القراءة و الكتابة، وكيفية تقييم ومعالجة التعلم، 
وكيفية تناول القضايا الخاصة المتعلقة بمهارات القراءة والكتابة. 

ويتضمن هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا وا مكثفا.

متطلب سابق
EDUC 313  و EDUC 312

EDEC 453
تدريس اللغة العربية لألطفال 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

  يقوم الطلبة  في هذا المقرر بدراسة األهداف، واألساليب، 
والمواد المناسبة لتدريس اللغة العربية لألطفال الصغار، مع 
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التركيز بشكل خاص على معايير المناهج في دولة قطر، 
والدول العربية. ويتضمن هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا  مكثفا.

متطلب/ سابق
EDUC 313  و EDUC 312

EDEC 454
الدراسات االجتماعية املتكاملة لألطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يناقش هذا المقرر طرق تطبيق نظريات الفلسفة وعلم النفس 

التربوي لتدريس محتوى مناهج الدراسات االجتماعية مع التركيز 
على القيم االجتماعية. و الثقافة العربية  واإلسالمية، وطرق 

الحياة التقليدية في دولة قطر.

متطلب/ سابق
EDUC 312

EDEC 456
اإلجنليزية كلغة ثانية لألطفال 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر الجانب النظري وأفضل الممارسات في مجال  
تدريس مهارات   االستماع،  والمحادثة، والقراءة والكتابة التي 
تتماشى مع معايير المناهج الوطنية في دولة قطر للصفوف 
من الروضة إلى الثالث االبتدائي.  ويستعرض المقرر أيًضا 
االستراتيجيات التعليمية التي تعزز تطور اللغة في المدرسة 

االبتدائية بما ينسجم مع النظريات الحالية الكتساب الطفل اللغة 
الثانية.  ويشتمل أيًضا    على بعض استرتيجيات تقييم تعلم 
وتعليم اللغة، ودمج التكنولوجيا ، وتخطيط الدروس والمناهج 

دارة الصفوف الدراسية. ويتضمن هذا المقرر  الدراسية، وتنظيم واإ
تطبيًقا ميدانًيا  مكثفا.

متطلب/ سابق
EDUC 313  و EDUC 311

EDEC 481
التربية العملية / الطفولة املبكرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
  يعتمد هذا المقرر على  المالحظة والتفّكر والتوجيه  المستمر 

خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين،والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقرر ما ال يقل عن 360 ساعة عملية في الميدان.

متطلب سابق
 EDUC و EDUC 312 و EDUC 315 و  EDUC 310

316 و EDUC 317 و EDUC 318 و EDUC 314 و 
EDUC 311 و EDUC 313

EDPR 410
القراءة والكتابة  عبر املنهج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على النظريات والبحوث التي تدعم دمج 

القراءة والكتابة في كل التخصصات،  ويشتمل المقرر على 
تدريب الطلبة  في كيفية تطبيق نظريات واستراتيجيات ومهارات 
القراءة والكتابة في خدمة مختلف األغراض االكاديمية للمناهج 

المختلفة وكذلك بيان أنماط القراءة والكتابة لكل منهج مثل انماط 
القراءة والكتابة في العلوم أو في الدراسات االجتماعية واالنسانية 

أو غيرها

متطلب/ سابق
EDUC 313  و  EDUC 311

EDPR 446
تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم االبتدائي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم  الطلبة في هذا المقرر بدراسة األهداف، واألساليب،  

والمناهج   المناسبة لتدريس اللغة العربية لطلبة المرحلة 
االبتدائية، مع التركيز بشكل خاص على معايير المناهج في 

دولة قطر، والدول العربية. ويتضمن هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا  
مكثفا.

متطلب سابق
EDUC 313

EDPR 447
تدريس الدراسات اإلسالمية في مرحلة التعليم 

االبتدائي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 يقوم  الطلبة في هذا المقرر بدراسة األهداف، واألساليب 
والمناهج المناسبة لتدريس الدراسات اإلسالمية لطلبة المرحلة 

االبتدائية. ويتضمن هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا مكثفا .

متطلب/ سابق
EDUC 312

EDPR 448
تدريس الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم 

االبتدائي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على استراتيجيات واساليب وطرق تدريس 
الدراسات  االجتماعية  للمرحلة االبتدائية. ويشمل المقرر 

عدًدا من المواضيع التي تتضمن: طبيعة الدراسات االجتماعية 
فيما يتعلق بأهدافها، وهيكلها التنظيمي، والمفاهيم والتعاريف 

والعالقات المتبادلة بين فروعها  ووظائفها التعليمية. كما 
يتناول المقرر المعارف والمهارات المتعلقة بمناهج الدراسات 

االجتماعية في دولة قطر والمتعلقة بالتدريس، والتخطيط، 
ومصادر التعلم، وكذلك طرق التقييم. ويتضمن هذا المقرر 

تطبيًقا ميدانًيا مكثفا واسع النطاق.

متطلب/ سابق
EDUC 312

EDPR 450
تدريس العلوم   في مرحلة التعليم االبتدائي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم الطلبة  في هذا المقرر بدراسة األهداف واألساليب 

والمناهج  المستخدمة في المدارس البتدائية لتدريس موضوعات 
مثل البحث العلمي، والمادة والطاقة، والنظم البيولوجية، وعلوم 
الفضاء واألرض، والنظم الفيزيائية .. كما سيتم تناول القضايا 

المتعلقة بحل المشكالت والتكنولوجيا. ويركز المقرر على 
معايير المناهج الوطنية بدولة قطر  في مجال العلوم. ويتضمن 

هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا   في المدارس االبتدائية.

 
متطلب سابق
EDUC 312

EDPR 451
تدريس الرياضيات في مرحلة التعليم  االبتدائي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم الطلبة  في هذا المقرر بدراسة األهداف واألساليب 

والمناهج المستخدمة في المدارس االبتدائية  لتدريس موضوعات 
مثل الترقيم، والهندسة والعمليات األساسية، والكسور، والكسور 

العشرية، والنسب المئوية، والقياس، واالحتماالت  كما سيتم 
تناول القضايا المتعلقة بحل المشكالت والتكنولوجيا. وسيركز 

المقرر على معايير المناهج الوطنية بدولة قطر في مجال 
العلوم. ويتضمن هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا   في المدارس 

االبتدائية.

متطلب سابق
EDUC 312

EDPR 452
أساليب االستقصاء والبحث العلمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على اكتساب الطلبة لمهارات البحث  

واالستقصاء  كجمع البيانات وتحليلها،   والتفّكر فيها )البحث 
التطبيقي(. كما سيتم تناول تطبيقات لمنهجيات البحث النوعي 
والكيفي اضافة الى تدريب  الطلبة على طرق تدريس وتحفيز 

مستوىات التفكير العليا ومهارات  االستقصاء عند طلبة المرحلة 
جراء التجارب في  االبتدائية، وكيفية تعليم الطلبة طرق تصميم واإ

مجال العلوم والرياضيات.

متطل سابق
EDUC 312

EDPR 453
تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية/اجنبية في مرحلة 

التعليم  االبتدائي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر تقنيات وأساليب واستراتيجيات تدريس طلبة 
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المرحلة  اإلبتدائية اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، أو كلغة أجنبية. 
ويتناول المقرر التدريس الفعال لمهارات اللغة اإلنجليزية 

المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على معايير مناهج دولة 
قطر الخاصة باللغة اإلنجليزية للصفوف 4-6. . وسوف يتناول 

المقرر أيًضا اختيار المواد التدريسية المناسبة، وتقنيات التقييم 
المالئمة لمعايير دولة قطر وصفوف دراسة اللغة االنجليزية 

كلغة ثانية، أو كلغة أجنبية. ويتضمن هذا المقرر تطبيقا عمليا  
في المدارس االبتدائية.

متطلب/ سابق
EDUC 311

454 DPR
تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتوسع هذا المقرر في تقنيات وأساليب واستراتيجيات تدريس 

طلبة المستوى اإلبتدائي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، أو 
كلغة أجنبية. ويتناول المقرر التدريس الفعال لمهارات اللغة 

اإلنجليزية، مع التركيز بشكل خاص على معايير مناهج دولة 
قطر الخاصة باللغة اإلنجليزية للصفوف 4-6. وسوف يتعرف 
المشاركون في هذا المقرر على المفاهيم الرئيسية، والنظريات، 

والبحوث المتعلقة بطبيعة واكتساب لغة ثانية. وسوف يتناول 
المقرر أيًضا اختيار المواد، وتقنيات التقييم المالئمة لمعايير 

دولة قطر وصفوف دراسة اللغة االنجليزية كلغة ثانية، أو كلغة 
أجنبية. ويتضمن هذا المقرر التجارب الميدانية في  المدارس 

االبتدائية.

EDPR 455
تدريس القراءة في مرحلة   التعليم االبتدائي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يعد هذا المقرر شامال  في تعليم القراءة، وهو مبني على 

البحث و يشمل على دراسة الوعي الفونولجي )سماع، وتحديد 
أصغر وحدات الصوت المحددة للمعاني(، والصوتيات، والفهم، 

وأنماط الهجاء و وطرق تصميم برنامجا يستند إلى  استخدام 
األدب مع التركيز على محتوى محدد للقراءة، والفهم، والتقييم 

التكويني ، وتقنيات التشخيص.

متطلب/مقرر سابق

EDUC 312

EDPR 481
 التربية العملية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
  يعتمد هذا المقرر على المالحظة والتفّكر  والتوجيه المستمر 

خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين،والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقرر ما ال يقل عن 360 ساعة عملية في الميدان.

متطلب/مقرر سابق
 EDUC و EDUC 312 و EDUC 315 و  EDUC 310

316 و EDUC 317 و EDUC 318 و EDUC 314 و 
EDUC 311 و EDUC 313

EDSE 331
القراءة والكتابة عبر  املنهج  

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى توسيع نطاق تفكير الطلبة حول مفهوم 
القراءة والكتابة، وتمكينهم من التحليل النقدي للتعلم وتدريس 

القراءة والكتابة في المدارس في يومنا هذا. وسوف يركز المقرر 
على توفير منظور نقدي لتعليم القراءة والكتابة عبر المناهج 

الدراسية. ويتمحور التركيز على تطوير األدوات المفاهيمية التي 
من شأنها تمكين الطلبة من استخدام القراءة والكتابة كأدوات 

تعليمية في الصفوف الدراسية   خاصة في المرحلة االعدادية 
والثانوية. ويستخدم المقرر أسلوب النظرية االجتماعية - البنائية 

و يشتمل على تطبيقات   يدانية.

EDSE 332
نظريات  تعليم اللغة الثانية في املرحلة الثانوية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر الى اطالع الطالب على ابرز نظريات تعليم 
اللغات وخاصة في مجال تعليم اللغة الثانية أو األجنبية ودور 

هذه النظريات في مساعدة المعلم على بناء خطط التدريس 

وتصميم الدروس والوحدات التعليمية وكذلك بناء االختبارات 
المناسبة وفقا للعالقة الثالثية التي تستند اليها كافة نظريات 
تعليم اللغة والتي تجمع بين فلسفة التعليم من جهة ونظريات 
التعلم من جهة ثانية ومحتوى منهاج التدريس من جهة ثالثة 

أي المعلم والمتعلم والمحتوى ضمن بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق 
االهداف التعليمية. ويتطرق المقرر اضافة الى نظريات تعيلم 

اللغة الهم نظريات أنماط التعلم ومستوياته كما هي لدى جاردنر 
وبلوم. 

EDSE 340
األساليب 1: استراتيجيات تدريس اللغة العربية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المساق على تعريف الطلبة المعلمين على طبيعة 
اللغة العربية، وصفاتها، وخصائصها، ومهاراتها. كما يهدف 

إلى تعريفهم على معايير المناهج الوطنية لتعليم طلبة المراحل 
اإلعدادية والثانوية، هذا باإلضافة إلى المعايير المهنية 

للمعلمين في دولة قطر. ويوفر هذا المقرر للطلبة المعلمين 
فرص التدريب في مهارات التخطيط للدرس، وأحدث أساليب 
واستراتيجيات التدريس وتطبيقاتها في تدريس اللغة العربية  
األسئلة الصفية، وتحفيز المتعلمين، وتدريس االستماع، و 

المحادثة التحدث(. كما يوفر هذا المقرر الفرص لتطوير األداء 
التدريسي من خالل التطبيقات والخبرات الميدانية، وتطوير 

مهارات إجراء البحوث، والتفّكر في الممارسات المهنية.

متطلب/ سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 341
األساليب 1: استراتيجيات تدريس اللغة االجنليزية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 يقوم الطلبة في هذا المقرر 
بدراسة األهداف، واألساليب،   والمناهج المناسبة لتدريس  

اللغة اإلنجليزية )اإلنجليزية كلغة ثانية، أو كلغة أجنبية( في 
المرحلتين االعدادية والثانوية، مع التركيز بشكل خاص على 

معايير المناهج اإلنجليزية لدولة قطر في هاتين المرحلتين وبيان 
مدى مواكبتها ألحدث نظريات تعليم اللغات االجنبة عالميا. 

وسوف يتعلم الطلبة مجموعة من االستراتيجيات المستندة إلى 
البحوث  في تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية، أو كلغة أجنبية في 

الصفوف الدراسية االعدادية و الثانوية.  ويشتمل هذا المقرر   
على تطبيق ميداني بواقع  ثماني ساعات في مدرسة اعدادية أو 

ثانوية.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 342
األساليب 1: استراتيجيات تدريس الدراسات اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم  الطلبة في هذا المقرر  بدراسة مفاهيم التربية اإلسالمية، 
وخصائصها، وأهدافها، وسوف يتعلمون كيفية تحليل المحتوى  
ومهارات التدريس الحديثة الالزمة لمهنة التعليم،  واستراتيجيات 
التعلم التي تركز على أنشطة إيجابية مثل التعلم النشط، والتعلم 

التعاوني، والعصف الذهني وغيرها.  وكذلك أساليب التدريس 
الصحيحة للتالوة والتفسير في إطار أهداف ومبادئ التدريس 
المنسجمة مع معايير تعليم التربية االسالمية في دولة قطر. 
وسوف يدرسون أيًضا أحكام التالوة الصحيحة وتجويد القرآن 

الكريم.

متطلب/ سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 343
األساليب 1: استراتيجيات تدريس الدراسات 

االجتماعية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

  يقوم  الطلبة في هذا المقرر بدراسة األهداف، واألساليب،   
والمناهج المناسبة لتدريس مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة 

الثانوية. وسوف يتعلم الطلبة أساليب التدريس المستندة للبحث 
فيما يتعلق بالمعارف والمهارات المتصلة بالمنهاج. ويشتمل هذا 

المقرر على تطبيق ميداني مكثف .

متطلب/ سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 344
األساليب 1: استراتيجيات تدريس الرياضيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم الطلبة  بدراسة األهداف، واألساليب،  والمناهج  المناسبة 
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لتدريس مقررات  الرياضيات  للمراحل االعدادية والثانوية، مع 
التركيز بشكل خاص على معايير مناهج العلوم لدولة قطر. 

وسوف تشمل موضوعات المقرر استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في الرياضيات، واستخدام البحوث ألغراض 

التدريس، واستخدام االستراتيجيات لتشجيع، وتصميم، وتعليم، 
وتقييم أبحاث الطلبة.

متطلب/ سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 345
األساليب 1: استراتيجيات تدريس الفيزياء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
ف يقوم  الطلبة  بدراسة األهداف، واألساليب، والمناهج  

المناسبة لتدريس مقررات الفيزياء للمراحل االعدادية والثانوية، 
مع التركيز بشكل خاص على معايير مناهج الفيزياء لدولة 

قطر. وسوف تشمل الموضوعات نظريات التعلم البنائية، والتعلم 
باالكتشاف،  واالستقصاء، ونموذج دورة التعلم، والتعلم المستند 

دارة  إلى المشاريع والقائم على حل  المشكالت، وتصميم واإ
مختبرات الفيزياء. وسيتم تناول الفروق بين المناهج المتقدمة 
واألساسية في إطار معايير المناهج الوطنية لدولة قطر، و 

سيتم استكشاف التغيرات المطلوبة في االستراتيجيات..  ويشتمل  
المقرر  على  تطبيق ميداني.

متطلب/ سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 346
األساليب 1: استراتيجيات تدريس الكيمياء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقوم الطلبة في هذا المقرر  بدراسة ،الطرق واألساليب، 

والمناهج  المناسبة لتدريس مقررات الكيمياء للمراحل الثانوية، 
مع التركيز بشكل خاص على معايير مناهج العلوم لدولة قطر. 

وسوف تشمل الموضوعات نظريات التعلم البنائية، والتعلم 
باالكتشاف، واالستقصاء ، ونموذج دورة التعلم، والتعلم المستند 

دارة  إلى المشاريع والقائم على حل المشكالت، وتصميم واإ
مختبرات العلوم. وسيتم تناول الفروق بين المناهج المتقدمة  

والتقليدية في إطار معايير المناهج الوطنية لدولة قطر،  
ويشتمل هذا المقرر  على تطبيق ميداني.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 347
األساليب 1: استراتيجيات تدريس األحياء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقوم الطلبة في هذا المقرر  بدراسة ،الطرق واألساليب، 

والمناهج  المناسبة لتدريس مقررات األحياء للمراحل الثانوية، 
مع التركيز بشكل خاص على معايير مناهج العلوم لدولة قطر. 

وسوف تشمل الموضوعات نظريات التعلم البنائية، والتعلم 
باالكتشاف، واالستقصاء ، ونموذج دورة التعلم، والتعلم المستند 

دارة  إلى المشاريع والقائم على حل المشكالت، وتصميم واإ
مختبرات العلوم. وسيتم تناول الفروق بين المناهج المتقدمة  

والتقليدية في إطار معايير المناهج الوطنية لدولة قطر،  
ويشتمل هذا المقرر  على تطبيق ميداني.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 332 و EDSE 331

EDSE 460
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

تدريس اللغة العربية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تعريف الطلبة على استراتيجيات وطرق 
تدريس اللغة العربية للمراحل اإلعدادية و الثانوية ضمن معايير 

المناهج الوطنية القطرية والمعايير المهنية الوطنية للمعلمين. 
كما يتناول المقرر التقنيات واألدوات المقررة المتنوعة التي 

تقيس مستويات أداء الطلبة في مهارات اللغة العربية، ويركز 
أيًضا على توظيف واستخدام التكنولوجيا في تدريس مهارات 
اللغة العربية. كما يهدف إلى تطوير مهارات البحث والتحليل 

واالبتكار لدى المتعلمين من خالل توظيف التكنولوجيا في 
الدروس. كذلك، يعمل المقرر على تنمية مهارة التفّكر في  

ممارساتهم المهنية. ويشتمل المقرر على تطبيق ميداني.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 340

EDSE 461
األساليب 2:  االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

تدريس  اللغة اإلجنليزية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تعريف الطلبة على استراتيجيات وطرق 
تدريس اللغة االنجليزية للمراحل اإلعدادية و الثانوية ضمن 
معايير المناهج الوطنية القطرية والمعايير المهنية الوطنية 

للمعلمين. كما يتناول المقرر التقنيات واألدوات المقررة المتنوعة 
التي تقيس مستويات أداء الطلبة في مهارات اللغة االنجليزية، 

ويركز أيًضا على توظيف واستخدام التكنولوجيا في تدريس 
مهارات اللغة االنجليزية. كما يهدف إلى تطوير مهارات البحث 
والتحليل واالبتكار لدى المتعلمين من خالل توظيف التكنولوجيا 
في الدروس. كذلك، يعمل المقرر على تنمية مهارة التفّكر في  

ممارساتهم المهنية. ويشتمل المقرر على تطبيق ميداني

متطلب/مقرر سابق
EDSE 341

EDSE 462
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

الدراسات اإلسالمية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 يتعلم الطلبة  في ها المقرر طرق تدريس مختلف فروع 
التربية اإلسالمية والتي تشمل: الحديث والسيرة النبوية، 

والعقيدة، والعبادات كما أدرجت في أهداف التعليم ومبادئ 
ومعايير المنهاج في دولة قطر. كما سيكون الطلبة على دراية 

باستراتيجيات استخدام التكنولوجيا في تدريس التربية اإلسالمية، 
و  دور التقييم والقياس في التربية اإلسالمية، اضافة الى  

تحديد سمات وخصائص معلم التربية اإلسالمية، وأخيًرا كيفية 
إجراء البحوث في التربية اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 342

EDSE 463
األساليب 2: : االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

الدراسات االجتماعية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 يدرس الطلبة في هذا 
المقرر طرق واساليب ومناهج  الدراسات االجتماعية للمرحلة 

الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في التعليم والدراسات االجتماعية كل 

ذلك في اطار معايير منهاج الدراسات االجتماعية لدولة قطر. 
وسيشمل المقرر أيًضا استخدام البحث التطبيقي ألغراض 

التدريس، واالستراتيجيات الخاصة بتشجيع، وتصميم،، وتقييم 
أبحاث الطلبة.

متطلب/مقرر سابق
EDSE 343

EDSE 464
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

تدريس الرياضيات
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على الطرق المتمحورة حول الطالب في 
تدريس الرياضيات. وسيولى اهتمام خاص لتوضيف تكنولوجيا 

التعليم  في التدريس والتدريب العملي على الرياضيات مثل 
التدريس بمساعدة الحاسوب ومختبرات الرياضيات لتعزيز 

التعلم عن طريق االكتشاف. وسيشمل المقرر أيًضا استخدام 
البحث التطبيقي للتقييم وألغراض التدريس، واستراتيجيات تعليم، 

وتشجيع، وتقييم بحوث الطلبة. ويستمل المقرر على تدريب 
ميداني 

متطلب/مقرر سابق
EDSE 344

EDSE 465
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في  

تدريس الفيزياء 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 يتعلم الطلبة في هذا المقرر طرق واساليب ومناهج تدريس 
الفيزياء للمرحلة الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على معايير 

مناهج العلوم لدولة قطر. وتتضمن الموضوعات: استخدام 
تكنولوجيا  التعليم  في الفيزياء، واستخدام البحث التطبيقي 

ألغراض التدريس، واالستراتيجيات الخاصة بتشجيع، وتصميم 
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وتقييم أبحاث الطلبة. ويشتمل المقرر على تدريب ميداني

متطلب/مقرر سابق
EDSE 345

EDSE 466
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

تدريس الكيمياء 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتعلم الطلبة في هذا المقررطرق واساليب ومناهج تدريس 
الكيمياء للمرحلة الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على معايير 

مناهج العلوم لدولة قطر. وتتضمن الموضوعات: استخدام 
تكنولوجيا  التعليم  في الكيمياء، واستخدام البحث التطبيقي 

ألغراض التدريس، واالستراتيجيات الخاصة بتشجيع، وتصميم 
وتقييم أبحاث الطلبة. ويشتمل المقرر على تدريب ميداني

متطلب/مقرر سابق
EDSE 346

EDSE 467
األساليب 2: االستقصاء وتكنولوجيا التعليم في 

تدريس األحياء 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتعلم الطلبة في هذا المقررطرق واساليب ومناهج تدريس 
االحياء للمرحلة الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على معايير 

مناهج العلوم لدولة قطر. وتتضمن الموضوعات: استخدام 
تكنولوجيا  التعليم  في االحياء، واستخدام البحث التطبيقي 

ألغراض التدريس، واالستراتيجيات الخاصة بتشجيع، وتصميم 
وتقييم أبحاث الطلبة. ويشتمل المقرر على تدريب ميداني

متطلب/مقرر سابق
EDSE 347

EDSE 491
التربية العملية في املرحلة الثانوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
يتضمن هذا المقرر عشرة أسابيع من  المالحظة  والمشاركة في 

أنشطة الصفوف الدراسية، والتدريس تحت االشراف في مدرسة 
مستقلة. ويتم تعيين موجه/مرشد للطلبة في المدرسة ومشرفين 

من الجامعة. ويستند تدريس الطلبة على مبادئ المجلس  
عداد المعلمين، ومجلس اعتماد وتمهين   الوطني  لترخيص  واإ

المعلمين الجدد بالواليات المتحدة األمريكية، ومعايير قطر 
الوطنية المهنية للمعلمين. وسيتم تصميم األنشطة التدريسية 

باستخدام المعايير األساسية للمناهج القطرية.

EDUC 100
التصوير الفوتوغرافي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على المفاهيم األساسية للتصوير الفوتوغرافي 

الرقمي، وسوف يتناول: 1( تدريس التصوير الفوتوغرافي، و 2( 
التعامل مع الكاميرا الرقمية، و3( التحكم في الصور الرقمية.

EDUC 200
التربية ومشكالت اجملتمع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 يتعريف الطلبة في هذا 
المقرر على المفاهيم التربوية األساسية وعالقاتها بالمشاكل 

والقضايا المحلية والعالمية ذات الصلة المباشرة بمجال التعليم. 
وتعتبر هذه القضايا والمشاكل مقدمة تأسيسية لفهم قضايا التعليم 

على المستويات المحلية، واإلقليمية، والعالمية.
كما يهدف المقرر إلى مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات 
التعرف، وفهم، وتحليل، وتبرير تلك المشاكل بشكل منطقي. 

ويسهم ذلك في زيادة قدراتهم التحليلية، ووعيهم بمشاكل 
وقضايا المجتمع في مختلف المجاالت )الثقافية، واالجتماعية، 
واالقتصادية، والبيئية... إلخ. ( بشكل يؤهلهم لقبول اآلخر من 
خالل التأمل في التغييرات والتجديدات التي تطرأ على المجتمع 

القطري وتسارع التطورات واالبتكارات العالمية
 ويهدف هذا المقرر أيًضا إلى توعية الطلبة بأهمية و دور 

العملية التعليمية في المشاركة في حل مشاكل المجتمع القطري.  
ويركز  المقرر على كون التعليم هو قضية المجتمع التي 

تتطلب تشكيل شراكات فعالة مع المؤسسات والعديد من الجهات 
الدينية، والبيئية، والصحية، واألمنية في المجتمع.

ويتم تحقيق كل هذه األهداف في بيئة تعليمية متميزة ومنفتحة 
على الواقع المحلي والدولي، 

EDUC 201

مناهج البحث العلمي
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 يساعد هذا المقرر الطلبة  على فهم ماهية البحث العلمي، 
وكيف يتم إجراؤه، ومكانته في التخصصات األكاديمية. وسوف 

يركز المقرر على مساعدة الطلبة في تطوير مهارات البحث 
التطبيقي، واالستراتيجيات الرامية إلى تعزيز النجاح األكاديمي 
والمهني. أما التركيز الرئيسي، فسوف يتمحور حول مساعدة 
الطلبة على فهم المفاهيم األساسية للبحوث، والنماذج البحثية 

المختلفة   ويتدرب الطلبة على تطوير قدراتهم على إعداد 
المقترح البحثي بشكل صحيح وفعال. وتشمل موضوعات المقرر 
األخرى: أخالقيات البحث، والبحوث التجريبية وغير التجريبية، 

والحصول على مصادر المعلومات اإللكترونية وغير اإللكترونية 
ألغراض البحث.

EDUC 203
العالقات األسرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مجموعة من المعارف، والمهارات، والمواقف 
اإليجابية تجاه األسرة والعالقات األسرية. وهو يغطي مفهوم 
األسر ووظائفها وخصائصها، كما يغطي وظائف الفرد التي 

تتغير مع الزواج والحياة األسرية ونمو األسرة في دورة الحياة. 
ويتضمن محتوى هذا المقرر: دور األسرة في تربية األطفال 
خالل مراحل نموهم المختلفة، ويتناول أيًضا دور المنظمات 
األسرية في مساعدة األسر على معالجة القضايا والمشاكل 

الزوجية.

EDUC 310
أساسيات التعليم في قطر واالصالح املدرسي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 يتعرف الطلبة في هذا 
المقرر على نشأة وتطور التعليم في دولة قطر وعلى االنجازات 
التي حققتها الدولة في مسار تطوير التعليم  وكذلك على  دور 
األسرة والمجتمع في انجاح عملية التطوير والدور المتوقع من 

الطلبة عند تخرجهم من الجامعة في دعم مبادرات اصالح 
وتطوير التعليم لتحقيق رؤية قطر. ويتعرض المقرر الى بعض 
القضايا المرتبطة بمبادرة تطزير التعليم ودور المعلم ومسؤولياته 

تجاه ذلك.  

EDUC 311

تطبيقات في اكتساب اللغة الثانية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على  االستفادة من نظريات اكتساب وتعلم 
اللغة االنجليزية كلغة ثانية أو اجنبية كما  يعرف المفاهيم 

الرئيسية، والنظريات، والبحوث المتعلقة بطبيعة واكتساب اللغة 
االنجليزية كلغة ثانية والتدرب على كيفية استخدامها وذلك 

من خالل تصميم وتنفيذ دروس ووحدات تعليمية تعتمد على 
هذه النظريات وكذلك تدريب الطلبة على كيفية اعداد وتصميم 

المناهج التعليمية واالختبارات المختلفة التي تتناسب مع 
النظريات المختلفة في تعليم اللغة.

متطلب/مقرر سابق
EDUC 313

EDUC 312
املناهج والتقييم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يدرس الطلبة في هذا المقرر   نظريات المنهج وتطبيقاتها 

ضمن نماذج متنوعة  توفر لهم الخبرة في مجال تصميم 
الدروس ، والوحدات، واساليب التقييم المختلفة  التي تعزز التعلم 

لجميع الطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة اإلبتدائية. 
وسيقوم الطلبة بتعلم طرق تخطيط برنامج تعليمي فعال من 

خالل تطبيق أفضل الممارسات، واالستجابة  الحتياجات 
المجتمع المتنوعة. كما يتضمن المقرر   على تعريف الطلبة 
لم بمعايير مناهج دولة قطر، كما يشمل المقرر على تطبيًقا 

ميدانًيا.

EDUC 313
تطور اللغة لدى االطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن تاريخ وتطور نظريات اكتساب 

اللغة وتعلمها  كما يتناول أهمية األدب في تطور اللغة عند 
األطفال. ويتضمن المقرر أيًضا عمليات اختيار وتصميم المواد 

التعليمية وتحويلها الى دروس ووحدات تعليمية قابلة للتطبيق 
الصفي وخاصة في مجال استثمار األدب بفروعه المختلفة في 

مناهج التدريس 

متطلب/مقرر سابق
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EDUC 315

EDUC 314
التكنولوجيا لألطفال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل إلى عمليات الحاسوب والتكنولوجيا 
األساسية في تكنولوجيا التعليم،  وذلك باستخدام البرمجيات 

األساسية، والوصول إلى البيانات وحفظها، واستخدام األطفال 
لجداول البيانات األساسية، وقواعد البيانات ومعالجة النصوص. 
وسيقوم الطلبة بالتعلم  على  االستخدام المناسب للتكنولوجيا مع 
األطفال، وكيفية تقييم واختيار األجهزة والبرمجيات لدعم برامج 

مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة االبتدائية.

EDUC 315
منو وتعلم الطفل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األدبيات الخاصة بالجوانب البيولوجية، 

والحركية لألطفال، باالضافة لإلدراك الحسي والمعرفي )بما في 
ذلك الذكاء( واللغة، والتطور العاطفي واالجتماعي.  ويناقش 
المقرر  نظريات نمو وتطور الطفل،فضاًل عن تأثير األسرة، 

واألقران، ووسائل اإلعالم والمدرسة على تكوين شخصية الطفل 
ونموه

EDUC 316
اإلدارة الصفية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يتعرف الطلبة في هذا المقرر على طرق   خلق بيئة إيجابية 

في صفوف المرحلة االبتدائية،  وكيفية تكوين فلسفة التعليم 
جراءات روتينية تؤدي إلى التعلم  وما يتوائم معها من أدوار واإ

الفعال والسالمة لجميع الطلبة. وسوف يدرس المقرر النظريات 
واالستراتيجيات التي أثبتتها األبحاث إلدارة سلوكيات الطلبة، 

وذلك بهدف تعزيز التعلم وتحقيق إشراك أولياء األمور في 
تعزيز التعلم. ويشمل هذا المقرر تطبيًقا ميدانًيا.

متطلب/مقرر سابق
 EDUC أو EDUC 315( و EDUC 310 و EDUC 312 

)SPSC 349 320 أو

EDUC 317
الدمج في الصفوف 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالظروف النفسية، 

والبيئية، والثقافية التي تسهم في اإلعاقات الخفيفة والمعتدلة. 
وهو يغطي علم أسباب األمراض، والخصائص، والتطور، 

واستراتيجيات الوقاية والتدخل، والنظريات، والجوانب القانونية. 
ويتناول المقرر التطور في المجال األكاديمي، واالجتماعي، 

والسلوكي، والطبي، والنفسي، والجسدي، والصحي لألفراد الذين 
يعانون من اإلعاقات الخفيفة والمعتدلة. ويشمل هذا المقرر 

تطبيًقا ميدانًيا.

 
EDUC 318

توظيف الفنون البصرية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بكيفية دمج الفنون 
البصرية عبر المناهج الدراسية. وهو يعرف الطلبة بالنهج 

المتعدد التخصصات في التعليم، كما يتناول األدبيات التي 
تدعم دمج الفنون البصرية مع مواضيع أخرى. وهذا المقرر 

يتضمن جانًبا عمليا يقوم خالله الطلبة بتصميم وتنفيذ الدروس، 
والوحدات الموضوعية، وبأنشطة إلثبات فهمهم للمفاهيم وكذلك 

القدرة على تنفيذها في غرفة الصف المدرسي.

EDUC 320
النمو االنساني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر نظريات النمو من كافة جوانبها من ضمنها 
الجوانب البيولوجية، والحركية لألطفال، باالضافة لإلدراك 
الحسي والمعرفي )بما في ذلك الذكاء(، واللغة، والتطور 

العاطفي واالجتماعي، والنوع االجتماعي  وكيفية التعامل مع 
هذه المرحلة بوسائل تربوية تؤدي الى االستغالل األمثل لطاقات 

النمو في أنشطة تعليمية وتربوية هادفة. و يناقش المقرر 
المفاهيم الرئيسية، والنظريات، والبحوث المتعلقة بمرحلت النمو، 

فضاًل عن تأثير األسرة، واألقران، ووسائل اإلعالم، والتعليم. 

EDUC 481

التربية العملية / الطفولة املبكرة
الساعات الدراسية املعتمدة: 9

يعتمد هذا المقرر على المالحظة والتفّكر  والتوجيه المستمر 
خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين،والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقرر عدد من  الساعات العملية في الميدان.

EDUC 482
التربية العملية / الدراسات العربية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
يعتمد هذا المقرر على المالحظة والتفّكر  والتوجيه المستمر 

خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين،والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقررعدد من الساعات العملية في الميدان. 

EDUC 483
التربية العملية / الرياضيات والعلوم

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
يعتمد هذا المقرر على المالحظة والتفّكر  والتوجيه المستمر 

خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين،والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقررعدد من الساعات العملية في الميدان .

EDUC 484
التربية العملية / اللغة االجنليزية

الساعات الدراسية املعتمدة: 9
يعتمد هذا المقرر على المالحظة والتفّكر  والتوجيه المستمر 

خالل 10 أسابيع من التطبيق العملي  في تدريس الطلبة، 
يسبقها  أربعة أسابيع من التحضير  لمهام التدريس ضمن 
سيمنارات .  تشتمل موضوعاتها على كافة األمور  التي 

تشغل المتدربين، والتدريب على   المالحظات الصفية لمشرف 
الجامعة، واقتراحات المعلم الموجه. وسيتحمل المشاركون في 

هذا المقرر مسؤوليات معلم الصف في بيئة المدرسة. ويتطلب 
هذا المقرر عدد من الساعات العملية في الميدان .

ELEC 201
الدوائر الكهربائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية: كالجهد، والتيار، 

والطاقة، والجهد المستقل وغير المستقل، مصادر التيار. كما 
يتضمن تحليل الدوائر الكهربائية: قانون "أوم" وقوانين "كيرشوف" 
للتيار والجهد/الفولت، وتحويل المصدر، ونظريات الحد األقصى 

لنقل الطاقة، ونظريات نورتون، وتحليل الدوائر ذات التيار 
المتردد، وقيمة جذر متوسط المربعات ، وقوانين "كيرشوف" 

والدوائر المتسلسلة  و المتوازية و ذات التيار المتردد . ويتضمن 
المقرر إجراء التجارب لدعم المقرر بما في ذلك استخدام برامج 

الحاسوب لتحليل الدوائر الكهربائية.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 193 و  MATH 102

ELEC 202
الدوائر الكهربائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر الدوائر الكهربائية من الدرجة األولى 

والثانية،دوائر RC. RL. RLC  , المتوالية والمتوازية عديمة 
 RC، المصدر  واستجابة الخطوات للسلسلة والدوائر الموازية

RL وRLC .أساليب ونظريات تحليل الدوائر ذات التيار 
المتغير.  و. كذلك يتضمن تصحيح معامل القدرة: دوائر 

المرحلة "بولي"، والدوائر ثالثية المراحل المتوازنة وغير 
المتوازنة، والدوائر المغناطيسية والحث المتبادل، والمحوالت، 

والمرشحات السلبية، وتحليل "فوريير": استجابة الدوائر 
الكهربائية إلشارات غير الجيبية، وتحويل "البالس" وتطبيقه 
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على تحليل الدوائر من الدرجة األولى والثانية ضمن العديد من 
الموضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 201

ELEC 203
مختبر الدوائر الكهربائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر يتم إجراء تجارب مختارة، بما في ذلك ردود 

 ،RLC وسلسلة االستجابة الموازية لشبكات ،RL RC الدوائر
وقياس المتوسط وقيم rms، والتحليل الثابت باستخدام تقنيات 

الدوائر الكهربائية، ودوائر المراحل الثالث، وقياس الطاقة 
على ثالث مراحل، وتصحيح معامل القدرة ضمن العديد من 

الموضوعات األخرى .

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

ELEC 231
أساسيات اإللكترونيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مواد أشباه الموصالت، والدوائر الكهربائية 

"لزينر ديود" والنماذج، والتطبيقات، والترانزستور ثنائي القطب، 
وبنية الترانزستور، والتطبيقات األساسية للترانزستور: التبديل، 

والمنطق الرقمي، إلخ. كما يتناول مكبر الصوت في الترانزستور 
األساسي، والتصميم والتطبيقات، ومجال تأثير الترانزستور، 
وتحليل الدوائر، والتطبيقات األساسية، والبوابات المنطقية 
الرقمية، ومكبرات الصوت ضمن العديد من الموضوعات 

األخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 201

ELEC 232
مختبر اإللكترونيات 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يتضمن هذا المقرر تجارب معملية مختارة لوصف الثنائيات 
والترانزستورات، وتصميم واختبار الدوائر اإللكترونية التي 

تستخدم الثنائيات، والدوائر المتكاملة منخفضة المقاومة ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 234

ELEC 234
اإللكترونيات 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يتضمن هذا المقرر مراجعة لفيزياء أشباه الموصالت، 

وتقاطعات PN، والدوائر التي تستخدم الثنائيات، والثنائيات 
الخاصة، تقاطع الترانزستور ثنائي القطبين، وتحليل إشارة 

 DC وتحليل نضوب ،BJT، MOSFETS صغيرة من دوائر
وتعزيز دوائر MOSFET،وتحليل اإلشارة الصغيرة للدوائر 

المتكاملة منخفضة المقاومة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 201

ELEC 261
تصميم النظم الرقمية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يتضمن هذا المقرر نظم األعداد، ومنطقية الجبر، وتصميم 

المنطق التوافقي، وتقنيات تقليل المنطق، وسلسلة تصميم 
المنطق، ومتتابعة تنفيذ الدائرة، ومدخل لتصميم الحاسوب ضمن 

موضوعات أخرى.

ELEC 262
مختبر تصميم النظم الرقمية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

 يتضمن هذا المقرر تجارب مختارة لفحص األجهزة والدوائر 
الكهربائية، بما في ذلك تصميم المشروع النهائي، ويرافق 

هذا المقرر ويكمل مقرر المحاضرات الخاص بتصميم النظم 
الرقمية. 

متطلب/مقرر سابق
ELEC 261

ELEC 263
تصميم وتنظيم احلاسوب 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مدخل ونظرة عامة تاريخية على تصميم 
وتنظيم الحاسوب، والمكونات الكالسيكية الخمسة للحاسوب، 

ومقاييس األداء ألجهزة الحاسوب، ووصف وحدة CPU على 
 ،CPU وتصميم ،CPU وأنواع ،CPU مستوى التعليم. وتنظيم
وتعلم األجهزة التجارية ذات 8 بت للمعالجات الدقيقة )مثل إنتل 

8088(، وذاكرة الحاسوب، وأجهزة اإلدخال واإلخراج ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 261

ELEC 299
ندوة الهندسة الكهربائية الدراسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 
يتضمن هذا المقرر ندوات أسبوعية انتقائية يقدمها أعضاء 

هيئة التدريس والمتحدثين المدعوين من هذه الصناعة. وتشمل 
موضوعات المقرر القضايا الهندسية المعاصرة، والقضايا 

األخالقية، والمهارات الهندسية، ومختلف القضايا األخرى التي 
تساعد الطلبة في حياتهم المهنية في المستقبل.

ELEC 311
الكهرومغناطيسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر الظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات 
الحديثة، بما في ذلك االتصاالت، والدوائر، وأنظمة الطاقة، 

والحاسوب، والرادار، وأجهزة االستشعار. كما يتضمن المفاهيم 
األساسية التالية: األشكال التفاضلية والتكاملية لمعادالت 

ماكسويل ومعانيها المادية، وحل معادالت ماكسويل لحقول 
الوقت غير المتعارض، وحل معادالت ماكسويل لحقول 

الوقت المتفاوتة، وخطوط النقل، ودليل الموجات، واإلشعاع 
الكهرومغناطيسي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 385 و  PHYS 193 و  MATH 217

ELEC 312
اآلالت الكهربائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الدوائر المغناطيسية قياًسا على الدوائر 

الكهربائية، والخسائر، وحسابات الدوائر المغناطيسية الخطية 
وغير الخطية، والمحوالت: محوالت المرحلة الواحدة، ومبدأ 

العملية، والدائرة المعادلة، ومحوالت المراحل الثالث، ووصالت 
المحوالت، والتوافقيات. مبادئ تشغيل آالت DC، وأجهزة 

تحويل الطاقة الكهروميكانيكية للطاقة، ومبدأ تخزين وتحويل 
نتاج عزم الدوران في اآلالت الدوارة.  الطاقة والقوة واإلنتاج، واإ

كما يتضمن المقرر اآلالت المتزامنة: البناء، ونظرية التشغيل، 
والدائرة المكافئة وتدفق الطاقة، وخصائص القوة وعزم الدوران، 

والتزامن، ومراقبة السرعة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

ELEC 313
مختبر اآلالت الكهربائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر المحوالت: اختبارات الدائرة الكهربائية 
المفتوحة والقصيرة، واختبار القطبية، وخصائص التحميل 

للكفاءة وعزم التنظيم، وآالت DC: اختبارات التشغيل والتحميل، 
واآلالت المتزامنة: اختبارات الدوائر الكهربائية بدون تحميل 

والقصيرة، واختبار التزامن. وسوف يتم استخدام دليل الحاسوب 
للتعامل مع العمليات الحسابية الطويلة الناشئة في بعض 

التجارب اآلالت الكهربائية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 312

ELEC 321
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حتليل نظم الطاقة
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتناول هذا المقرر مكونات نظام الطاقة، ووضع نماذج النظام 
ومخططات المقاومة، وخط التردد/البث: حسابات المعلمات 

) R، L، C ( وتشغيل الحالة المستقرة، والتعويض التفاعلي، 
وتمثيل نماذج مختلفة؛ والطوابير طويلة المدى والقصيرة 

والمتوسطة، ومعلمات ABCD. كما يتضمن المقرر تدفقات 
الطاقة: مصفوفة دخول الحافالت، ومعادالت تدفق الطاقة، 

وحل معادالت تدفق الطاقة، والتحكم في تدفق الطاقة، وحساب 
تيار الدوائر الكهربائية القصيرة، وقدراتها ضمن موضوعات 

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 202

ELEC 333
هندسة اإللكترونيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تصميم مكبرات الصوت التشغيلية وتطبيقاتها، 

ومكبرات الصوت متعددة المراحل التفاضلية، واستجابة التردد 
وتصميم مكبرات الصوت التفاضلية، وتحليل الفالتر وتصميم 
وتطبيقات مكبرات الصوت، وتحليل وتصميم مولدات اإلشارة 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 231

ELEC 334
مختبر هندسة اإللكترونيات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر تجارب مختارة تقوم بدراسة تصميم دوائر 
المكبرات التشغيلية وتطبيقاتها، وأساسيات ومفاهيم تصميم 

الدوائر اإللكترونية بما في ذلك المرشحات/الفالتر، ومؤشرات 
التذبذب، ومكبرات الطاقة، واستخدام المحاكاة الحاسوبية لتحليل 

وتصميم الدوائر اإللكترونية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

ELEC 333

ELEC 341
هندسة االتصاالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا مقرر تمهيدي ألنظمة االتصاالت الرقمية والتناظرية، 

والتردد، ومرحلة تشكيل النظام، ومضاعفة تقسيم التردد، وأخذ 
العينات، وتحديد الكميات، ومضاعفة تقسيم الوقت. كما يتناول 

المقرر االتصاالت الرقمية القاعدية، واالتصاالت الرقمية 
الخاصة بموجة التمرير؛ والسعة، ومرحلة التردد والتحول، وأبراج 
اإلشارة، والعمليات العشوائية، واإلشارات العشوائية والضوضاء 

ضمن موضوعات عديدة أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200 و  ELEC 351

ELEC 342
مختبر هندسة االتصاالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر بناء واختبار التناظرية والتشكيل الرقمي 

للدوائر الكهربائية، والتركيز على التحليل الطيفي، ومتطلبات 
النطاق الترددي، واالعتبارات العملية األخرى. وتحويرات 
المرحلة والترددات، وأخذ العينات ووضع الكميات ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 341

ELEC 351
اإلشارات والنظم

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تمثيل الوقت المستمر والمتقطع لإلشارات 

والنظم، وخصائص اإلشارات والنظم، ونمذجة النظم، وتحويل 
"البالس" ووظائف النقل، وسلسلة "فورييه" وتحويل "فورييه" 

واستجابة الترددات ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

ELEC 201

ELEC 352
أنظمة التحكم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر أمثلة من نظم التحكم اآللي، ومخططات 

خفض الكتلة، وخصائص نظم التغذية المرتدة، وتحليل المجال 
الزمني ألنظمة الدرجة الثانية، ومواصفات األداء: االستقرار، 

واالستجابة العابرة، وأخطاء الحالة المستقرة، ومعيار "نيكويست" 
لالستقرار، وهوامش الزيادة والمرحلة، والتعويض، وتصميم 

موضع القطب ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 217 و  ELEC 351

ELEC 364
املعاجلات الدقيقة/ مايكروبروسيسور

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المعالجات الدقيقة وتطور وحدات التحكم 

الجزئي، وهندسة معالج دقيق قدرته 8 بت )على سبيل المثال 
المعالج 8088 (، ولغة التجميع وأدوات تطوير البرامج الخاصة 

بها، وحركة البيانات، والحساب، والمنطق، وتعليمات التحكم 
بالبرنامج. كذلك يتناول المقرر قطع أجهزة المعالجات الدقيقة 

المحددة، وواجهة الذاكرة وفك العناوين، وواجهة البرمجة 
الطرفية، وواجهة المقاطعة األساسية والوصول المباشر للذاكرة 

)DMA ( ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 263

ELEC 365
مختبر املعاجلات الدقيقة / مايكروبروسيسور

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر مجموعة من التجارب للتأكيد على ممارسة 
برمجة لغة التجميع، وتقنية البرمجيات للحصول على البيانات، 

واألجهزة ألنظمة الحصول على البيانات .

متطلب/مقرر سابق
ELEC 364

ELEC 366
األنظمة املدمجة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخل لهندسة التحكم في المعالجات 
الدقيقة، ومجموعات التعليم، واألجهزة الطرفية للتحكم في 

المعالجات الدقيقة، وتصميم األنظمة المدمجة، ودراسة 
حاالت األنظمة التي يتحكم بها المعالجات الدقيقة، والمحاكاة 
والمضاهاة لبعض المعالجات الدقيقة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 106 و  ELEC 262 و  ELEC 261

ELEC 367
مختبر األنظمة املدمجة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر تجارب مختارة ومشروع المقرر الذي يكمل 

المقرر النظري ELEC364. كما يتضمن تشغيل المعالجات 
الدقيقة، وتواصل المعالجات الدقيقة مع األنظمة الحقيقية، 

وتصميم حلول األنظمة المدمجة باستخدام المعالجات الدقيقة، 
واستخدام المحاكاة الحاسوبية لتحليل وتصميم النظم القائمة على 

المعالجات الدقيقة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 366

ELEC 371
أجهزة االستشعار وأجهزة القياس

الساعات الدراسية املعتمدة:0 أو 3
يتضمن هذا المقرر نظم القياس: المكونات والسلوك. القياس 

والخطأ: الدقة، والتحليل اإلحصائي، والمعايرة، والمقاومة 
وقياس السعة، وأجهزة االستشعار الصناعية لقياس الكميات 

الفيزيائية المختلفة )مثل درجة الحرارة، والسرعة والتسارع والقوة 
والضغط، والضوء(. كما يتناول المقرر تقنيات معالجة اإلشارات 

وتطبيقاتها على أنظمة أجهزة االستشعار ضمن موضوعات 
أخرى. ويشمل المقرر العمل في المختبر بما يقدم خلفية أساسية 
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في القياسات وأجهزة القياس، وأجهزة االستشعار التقليدية 
. وتستخدم أدوات تحليل CADفي الحصول على البيانات 

وعرضها.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 333

ELEC 375
الهندسة الطبية الحيوية

الساعات الدراسية املعتمدة:0 أو 3
يتضمن هذا المقرر الجزء 1 الذي يتناول: الطب الحيوي 

والهندسة الكهربائية، وعلم وظائف األعضاء البشرية وعلم 
التشريح، وعلم وظائف األعضاء، والنمذجة، والهندسة 

والحواس البشرية، ودراسات الدماغ EEG )النشاط الكهربائي 
واالضطرابات(، والقلب وتخطيط القلب، والعين واإلدراك 

ومعالجة الصور، وجسم اإلنسان كنظام اتصاالت )الجهاز 
السمعي، واللغة وتحليل الخطاب(. ويتضمن الجزء 2 ما يلي: 

العمليات والنظم الطبية الحيوية، وكشف الطب الحيوي عن 
الحدث، والتوصيف والتشخيص التلقائي، وتصنيف نمط وقرار 

التشخيص ضمن موضوعات أخرى. ويتضمن هذا المقرر 
التجارب المعملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 371 و  ELEC 351

ELEC 399
التدريب العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
فترة التدريب في هذا المقرر هي 8 أسابيع تحت اإلشراف 

األكاديمي في أي مجال هام للهندسة )االستشارات والمقاوالت، 
والمجاالت الصناعية، والحكومة(. ويتهدف المقرر إلى تزويد 

الطلبة بالتدريب العملي والخبرة في مكان العمل. ويستند التقييم 
على األداء اليومي، وتقييمات المشرفين، وتقرير الطالب، 

والعرض التقديمي القصير.

ELEC 415
الكترونيات ومحركات الطاقة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 AC / يتناول هذا المقرر أجهزة أشباه الموصالت والمحوالت

DC، والمروحيات، وعناصر المحركات الكهربائية، والمحركات 
بما في ذلك التقليدية، والحديثة، ومحركات AC بما في ذلك 

المحركات المتزامنة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 333 و  ELEC 312

ELEC 416
موضوعات مختارة في مجال اآلالت واحملركات 

الكهربائية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر مواضيع مختارة في مجال اآلالت 
والمحركات الكهربائية التي تتعامل مع االتجاهات الجديدة 

والقضايا العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 312

ELEC 422
حتليل نظام الطاقة املتقدم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر حسابات الشبكة، والمكونات المتناظرة 

وشبكات التسلسل، واألخطاء غير المتماثلة، واستقرار أنظمة 
الطاقة: االستقرار المستمر للحالة، واالستقرار العابر، واستقرار 
التيار الكهربائي، وتفاعل الطاقة، والسيطرة على الفولت ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 423
أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر خصائص التحميل، ومحوالت التوزيع، 

والكابالت تحت األرض، ونظم التوزيع األولي والثانوي، وخسائر 
الطاقة وتنظيم الجهد، وتراجع الجهد نظًرا لتشغيل المحرك، 

وتعويض الطاقة التفاعلية، وتوليد التوزيعن. وتعريفة الكهرباء. 
كما يتضمن المقرر مدخل لجودة الطاقة.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 424
تشغيل أنظمة الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تنبؤات التحميل الكهربائي، والتقنيات 

المستخدمة للتنبؤ، والتنبؤ بالتحميل على المدى القصير، والتنبؤ 
بالتحميل على المدى الطويل، والخطأ الخوارزمي األقل، وتقدير 
الحالة، ونظام التحكم الكهربائي، وضبط تردد األحمال، والتحكم 

التلقائي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 425
موضوعات مختارة في أنظمة الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر موضوعات مختارة تتعامل مع االتجاهات 
والقضايا الجديدة في نظام الطاقة وهندسة الجهد الكهربائي 

العالي.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 321

ELEC 438
موضوعات مختارة في اإللكترونيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر موضوعات مختارة في مجال اإللكترونيات 
التي تتعامل مع االتجاهات النظرية الجديدة والمسائل العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 333

ELEC 444
االتصاالت الرقمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر نظرية وتقنيات نظم االتصاالت الرقمية 

الحديثة. كما يتضمن مصادر المعلومات وترميز المصدر، 
والبث الرقمي عبر قنوات AWGN، وقنوات البث المحدودة، 

وقدرة القناة، ورموز تصحيح الخطأ، وتقنيات النفاذ المتعدد 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200 و  ELEC 341

ELEC 446
موضوعات مختارة في هندسة االتصاالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مواضيع مختارة في مجال هندسة االتصاالت 

التي تتعامل مع االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 341

ELEC 447
االتصاالت الالسلكية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مدخاًل لنظم االتصاالت الالسلكية الحديثة، 
وأساسيات الراديو الخلوية، ومفهوم التصميم الخلوي، والتشويش 

عادة استخدام التردد، وتقسيم  والقدرات، والهندسة الخلوية، واإ
الخاليا، ونماذج الكابالت وتقييم المرور. كما يتناول المقرر 
انتشار الراديو النقال: التقنيات على نطاق صغير، التالشى 

والتنوع على نطاق واسع. كذلك يتناول الشبكة السلكية األمثل: 
تخصيص القنوات، واستراتيجيات التسليم، والسيطرة على 

الطاقة، وتقنيات الترميز الحديثة ألنظمة االتصاالت الالسلكية، 
وتقنيات النفاذ المتعدد، وآليات أمن الشبكات الالسلكية، 
والشبكات الالسلكية المشتركة ضمن موضوعات أخرى.
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متطلب/مقرر سابق
ELEC 341

ELEC 453
أنظمة التحكم املتطورة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر حل المعادلة الخطية، والقابلية للتحكم، 

والقابلية للمالحظة، وتصميم مراقبة الحالة، وضبط التصميم 
الخطي األمثل، وخصائص األنظمة غير الخطية، واستقرار 

"يابونوف" وتصميم نظام التحكم غير الخطي، والتحكم الذكي 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352

ELEC 456
معاجلة اإلشارات الرقمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مراجعة األساسيات )اإلشارات والنظم 

المنفصلة؛ أخذ العينات وتحديد الكميات، وتحويل "فورييه" 
وتحويل Z (، مدخل لتصميم الفالتر، وتحويل "فورييه" 

المنفصل، وتحويل "فورييه” السريع، وااللتفاف الخطي والدائري، 
والمرشحات الرقمية، ومرشحات آي آي آر الرقمية، والتحليل 

الطيفي الرقمي، وتحليل الوقت والتردد الطيفي، وتعزيز اإلشارة، 
والتطبيقات على تحليل الصوت و EEG وECG، ومدخل 

لإلشارات والصور ثنائية األبعاد ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 351

ELEC 457
موضوعات مختارة في مجال التحكم ومعاجلة 

اإلشارات 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة في مجال التحكم 
ومعالجة اإلشارات التي تتعامل مع االتجاهات الجديدة والقضايا 

العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352

ELEC 469
شبكات احلاسوب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تصنيفات الشبكة، وهندستها والطبولوجيا 

)دراسة تخطيط( ونماذج الطبقات المرجعية، والوصف الوظيفي 
للطبقات، والتحويل والتوجيه، وبروتوكوالت الشبكة، والتحكم 
في الشبكة: إدارة المرور واالزدحام. كذلك يتضمن أساسيات 

تحليل أداء الشبكة، وأمثلة على الشبكات مثل اإلنترنت، وأجهزة 
الصراف اآللي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 106 و  ELEC 341

ELEC 471
موضوعات مختارة في هندسة احلاسوب 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مواضيع مختارة في مجال هندسة الحاسوب 

التي تتعامل مع االتجاهات الجديدة والقضايا العملية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 364

ELEC 472
الشبكات الالسلكية وتطبيقاتها

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر نظرة عامة على التطبيقات النقالة، 
واألعمال النقالة، وشبكة اإلنترنت الالسلكية، والتقنيات 

الالسلكية، واإلرسال الالسلكي، والشبكات الالسلكية، وأنظمة 
القمر الصناعي، والشبكة المحلية الالسلكية، وتقنية بلوتوث، 

وبروتوكول التطبيقات الالسلكية ) WAP (. كما يتضمن لغات 
 C # : برمجة األجهزة النقالة وأدوات التطوير بما في ذلك

NET، ASP NET، Mobile.NET، وبيئة التطوير المتكاملة 

)IDE ( واالستوديو البصري NET، ولغة التوصيف الموسعة 
)XML (، ومصفوفة الشبكة وتطوير التطبيقات لألجهزة 

الالسلكية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 106 و  ELEC 341

ELEC 481
إلكترونيات الطاقة والطاقة املتجددة
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتضمن هذا المقرر مدخاًل إلى االلكترونيات والكهرباء، 
ومصادر الطاقة المتجددة وأثرها على البيئة. ويتناول قوة 

األجهزة شبه الموصلة، ومفهوم محوالت التشغيل، والتصميم، 
والتطبيقات، والمفاهيم والسيطرة. كذلك يتناول مصادر الطاقة 

المتجددة: الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الريحية، وخاليا 
الوقود، ونمذجة مصادر الطاقة المتجددة والتفاعل، ومصادر 

الطاقة المتجددة في األوضاع المتصلة بالشبكة. ويتضمن 
المقرر العديد من التجارب المعملية والتمارين التي تعتمد على 
الحاسوب لتعزيز وترسيخ فهم االلكترونيات والكهرباء ومبادئ 

الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 312 و  ELEC 333

ELEC 482
موضوعات مختارة في الطاقة الكهربائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة في مجال االلكترونيات 
والكهرباء التي تتعامل مع االتجاهات والتطبيقات الجديدة، بما 

يلقي الضوء على القضايا العملية المتعلقة بتطبيقات معينة. 
ويتضمن هذا المقرر إجراء العديد من التجارب المختارة في 

المختبر، وتمارين الحاسوب، ومختبرات المحاكاة الرقمية لتعزيز 
وترسيخ فهم المبادئ والتطبيقات المتقدمة لاللكترونيات ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

ELEC 312 و ELEC 333

ELEC 483
احملركات الكهربائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مدخاًل إلى أنظمة المحرك الكهربائي، 

وديناميات نظم المحرك الكهربائي، والخصائص المشتركة لعزم 
الدوران، وسرعة المحركات الكهربائية واألحمال الميكانيكية، 

وخصائص السرعة، وعزم دوران المحركات الكهربائية. كذلك 
يتضمن نمذجة أنظمة المحركات الكهربائية، والتحكم في 

سرعة المحركات، وتصميم نظام مراقبة ردود فعل المحركات 
الكهربائية، والتحكم في سرعة المحرك، والمبادئ األساسية 

لتحديد السرعة والسيطرة على الجهد/التردد، واستعادة الطاقة، 
وتحديد السرعة الحالية، ومكابح المحركات الكهربائية ضمن 
موضوعات أخرى . ويتم إجراء العديد من التجارب المعملية 

والتمارين التي تعتمد على الحاسوب لتعزيز وترسيخ فهم مبادئ 
وتطبيقات المحركات الكهربائية.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352 و  ELEC 312

ELEC 484
التحكم الصناعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالمفهوم األساسي لألتمتة/

الميكنة الصناعية، والنمذجة، والتحكم في العمليات الصناعية. 
ويغطي المقرر نمذجة العمليات الصناعية من خالل المبادئ 
الفيزيائية، وكذلك تحديدها باستخدام تقنيات الوقت ومجاالت 

التذبذب، وضبط وحدات التحكم الصناعية مثل PID. كما يتم 
تناول النظم الهيدروليكية والهوائية في األتمتة الصناعية، كما 

يتم إدخال وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة )PLC ( ويتم 
شرح األجهزة والبرامج الخاصة بهم ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 352

ELEC 485
مدخل إلى الروبوتات 
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الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
الغرض من هذا المقرر هو التعريف بأساسيات النمذجة 
الرياضية، والتصميم، والتخطيط، والسيطرة على أنظمة 

الروبوت. في هذا المقرر سوف يتعلم الطالب من النتائج ذات 
الصلة بالتحول الجامد لألجسام والهندسة، والحركيات العكسية 
لى األمام، وتصميم الروبوت، وتشغيل أجهزة االستشعار عن  واإ

بعد ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 361  أو  ELEC 352

ELEC 486
هندسة النظم الطبية احليوية املتقدمة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
الغرض من هذا المقرر هو استعراض التطبيقات الطبية 

الحيوية، وعلم نقل األكسجين وفسيولوجيا مخرجات القلب، 
ورصد تخطيط القلب والكشف عن المشاكل، والكشف عن 

سرطان عنق الرحم وسرطان الثدين وأنواع البيانات ومعالجات 
اإلشارات الرقمية، والمراقبة الطبية، واالبتكار في الصناعة 

الطبية، والتطبيقات والتجارب المعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 375

ELEC 487
موضوعات مختارة في الهندسة الطبية احليوية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة خاصة بمجال الهندسة 

الطبية الحيوية، وهي تغطي نطاًقا واسًعا من المواضيع 
المتخصصة بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر التصميم 
الهندسي الحيوي، وااللكترونيات الطبية الحيوية، والتصوير 

الطبي الحيوي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
375 LEC

ELEC 488

أنظمة التصوير الطبي
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتناول هذا المقرر في الجزء األول: التصوير بالرنين 
المغناطيسي )MRI (، وتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، 
ولفائف ودوائر الترددات الالسلكية، وتجارب المحاكاة. ويتناول 

المقرر في الجزء الثاني: الموجات فوق الصوتية، ومحول 
الكهرضغطية، وبرامج المحاكاة، وأنظمة الموجات فوق 

الصوتية. أما في الجزء الثالث فيتناول المقرر: األشعة السينية، 
وأنبوب األشعة السينية، والماسحات الضوئية، والتصوير 
المقطعي . ويتناول الجزء الرابع: الطب النووي، والنشاط 

اإلشعاعي األساسي، وتصميم ومحاكاة التجارب، ومعالجة 
الصور الطبية، والنظرية ومختبر التجارب. ويتناول الجزء الثالث 
تفسير الصور الطبية والتشخيص، بما في ذلك التصميم والعمل 

في المختبر ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
ELEC 375

ELEC 495
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
جراء أبحاث خاصة، أو المشاركة  يتضمن هذا المقرر دراسة واإ

في مشروع بحث داخلي أو خارجي.

ELEC 498
تصميم مشروع التخرج األول 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
 الهدف الرئيسي من المشروع هو تدريب الطلبة على كيفية 
معالجة موضوع متخصص في مجال الهندسة الكهربائية. 

ويتم اختيار الموضوعات عادة من قبل أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم. ويطلب من الطلبة إثبات قدرتهم على : إجراء مسح 

لألدبيات المتوفرة، وأداء العمليات الحسابية ذات الصلة، 
وتنفيذ تصاميمهم. ويتوجب عليهم تقديم تقرير في نهاية 

المشروع يوضح الخلفية النظرية، والتصميم، والنتائج النظرية، 
واالستنتاجات، والتوصيات.

ELEC 499
تصميم مشروع التخرج الثاني

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
ELEC 498 هذا المقرر هو استمرار لمقرر

متطلب/مقرر سابق
ELEC 498

ENGL 099
املهارات اللغوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يهدف هذا المقرر إلى تطوير قدرات الطلبة على االستماع، 

واالستيعاب، والنطق ومهارات التحدث، وهو يهدف إلى زيادة 
مهارات الطالب لتمكينه من التعامل مع اإلستماع والتحدث 

بطالقة، ودقة وثقة.

ENGL 100
املهارات اللغوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
هذا المقرر هو استمرار لمقرر المهارات اللغوية 1، ويوفر 
تمارين على االستماع واالستيعاب ومهارات التحدث على 

مستوى أكثر تقدًما.

ENGL 110
لغة إجنليزية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على عملية القراءة 
والتواصل الشفهي، وهو يوفر للطلبة مجموعة واسعة من 

مهارات/استراتيجيات القراءة والتواصل الشفهي التي تساعدهم 
على أن يصبحوا قراء ومتحدثين أكفاء في اللغة اإلنجليزية. 

ويركز المقرر على القراءة بهدف االستيعاب وتنمية المفردات 
في سياق محدد، واالستماع لالستيعاب، والنطق ومهارات 

التحدث. وسوف يتم اختيار المواد الدراسية والكتب لتعكس 
المحتوى التعليمي للمقرر.

ENGL 111
لغة إجنليزية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
هذا المقرر هو استمرار لمقرر اللغة اإلنجليزية )1(، وهو يركز 

على تطوير المهارات نفسها على مستوى أكثر تقدًما، ويظل 
التركيز على استخدام الطلبة العملي للغة اإلنجليزية، ويتم إيالء 

بعض االهتمام لالختالفات بين الكتابة والتحدث باالنجليزية 
)بهدف القضاء على األخطاء الناتجة عن الخلط بين الوضعين( 

وكذلك شرح أساسيات عالمات الترقيم.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 202 أو ENGL 110

ENGL 112
النحو 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على قواعد النحو 

األساسية وأجزاء المحادثة، والمقرر يولي اهتماًما كبيًرا للتعبير 
عن الوقت، والجانب الصوتي ولتطوير فهم الطلبة لكيفية 

استخدام ذلك بشكل مناسب في السياق. 

ENGL 113
النحو 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يكمل هذا المقرر دراسة مقرر النحو )1(، باإلضافة ألنه يتطرق 

إلى األنماط، والنفي، واستخدام محددات وخصائص نحوية 
رئيسية ألشباه الجمل الفعلية. ويتم تشجيع الطلبة أيًضا على 

التمرن على صياغة السؤال.

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 124 أو ENGL 112

ENGL 114
الكتابة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
الهدف من هذا المقرر هو كتابة الفقرات، وسيتعلم الطلبة تكوين 

الجمل والربط بين الجمل، مع إيالء اهتمام إضافي لعالمات 
الترقيم واإلمالء، كما سيعملون أيًضا على كتابة األفكار 

وتنظيمها في فقرات تظهر المواضيع بشكل واضح.

ENGL 115
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الكتابة 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 2

بنًاء على مهارات كتابة الفقرات في مقرر الكتابة )1(، يركز هذا 
المقرر على المقاالت القصيرة المكونة من ثالث فقرات، ويساعد 
هذا المقرر الطلبة على تطوير قدراتهم في بناء مزيد من الجمل 

األكثر تعقيًدا والجمع بينها باستخدام أدوات الربط المناسبة، 
وبطبيعة الحال سوف يتناول هذا المقرر مواضيع أو أغراض 

محددة. 

متطلب/مقرر سابق
ENGL 127 أو  ENGL 114

ENGL 150
كتابة املقال 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يشرح هذا المقرر كيفية كتابة المقاالت األكاديمية على المستوى 

الجامعي، ويتم التركيز على كتابة مقدمات وفقرات ختامية، 
وكتابة بيان واضح للرسالة البحثية وقوة صياغة الفقرات، 

وسوف يساعد المقرر الطلبة على تعلم كيفية البحث، والتقييم، 
واستخدام واالستشهاد بالمصادر وتعلم مجموعة متنوعة من 
التقنيات لصياغة الكتابة الخاصة بهم من خالل نشاطين: 
الكتابة الخاصة بهم وتحليل كتابات اآلخرين. وسوف يتعلم 

الطلبة كيفية التلخيص، وذلك باستخدام إشارات النقل/الفقرات، 
عادة الصياغة باستخدام أنواع مختلفة من المقتبسات وتصحيح  واإ

األخطاء الشائعة في الجملة. وتستند كل المواد على معايير 
.)MLA( الكتابة التي وضعتها جمعية اللغات الحديثة

ENGL 151
القراءة المتقدمة

االستيعاب القرائي المتقدم 
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بمجموعة واسعة من 

النصوص األصلية من مصادر مختلفة بما في ذلك الصحف 
ومقاالت المجالت ومقتطفات من أعمال الكتاب الحديثين، 

وسوف تختلف النصوص في الطول والصعوبة، وقد تم 
تصميم المهام لتشمل المهارات المختلفة للطلبة مثل تلخيص 
الفكرة الرئيسية للنص، وتدوين المالحظات التفصيلية، وانتقاد 

النصوص، ومقارنة النصوص مع دراسة الميزات المختلفة 
التي تجعل النصوص متماسكة، باإلضافة لإلجابة على أسئلة 

مشابهة ألسئلة االمتحان.

ENGL 152
حتليل اجلمل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطلبة بفهم لطريقة تكوين الكلمات 
والجمل، وسوف يتناول القضايا األساسية لتحليل الجملة، مثل : 
أنواع الكلمات، وشبه الجملة، وأقسام شبه الجملة، وشبه الجملة 
المطلقة والمحدودة، والتمييز بين الشكل والوظيفة. ويتم استخدام 
الطرق المختلفة للتحليل، ويتم التركيز على القواعد التقليدية للغة 
وعلى التحليل الوظيفي، ومن المتوقع أن يتعلم الطلبة تحليالت 

مختلفة لجمل تبدو متطابقة بهدف شرح الغموض.

ENGL 153
كتابة مقال 2 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يواصل هذا المقرر ما تم في مقرر كتابة المقال )1( وهو 

يتعامل بمزيد من التفصيل مع األنواع المختلفة من المقاالت، 
بعضها له أهمية مباشرة لعمل الطلبة في مقررات أخرى مثل 

أنواع المقال التحليلي والجدلي، ويعرف هذا المقرر الطلبة 
بالتفكير النقدي ويطور مهاراتهم التحليلية. وسوف يمكن هذا 
المقرر الطلبة من تعلم كيفية البحث، وكيفية وضع الخطوط 
العريضة للمقاالت وكتابة المقاالت كما سيمكنهم أيًضا من 

الحكم على مقاالت اآلخرين.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 203 أو ENGL 150

ENGL 155
مقدمة في اللغة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو مدخل للدراسة العامة للغة، ويتناول هذا المقرر 

أصل وطبيعة ووظيفة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية فريدة. 
ويتضمن المقرر مواضيع مثل اللغة ودورها في المجتمع، 

وكيف يتم تعلمها. ويناقش المقرر الظواهر اللسانية وصالتها 
بالتخصصات األخرى مثل الذكاء االصطناعي، وعلم النفس، 

والمجتمع، والثقافة، والعقل.

ENGL 156
مقدمة في األدب 1 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر المسرحيات والقصائد الروائية لشكسبير، وسوف 
تشمل المناقشات الصفية التحليل الدقيق للغة شكسبير، وثقافته، 

ومختلف القضايا األخالقية والسياسية والجمالية التي أثيرت 
في المسرحيات والشعر. وسوف تعطى األولوية للمواضيع ال 

للترتيب الزمني بحيث يمكن للطلبة إكتساب معلومات عن 
الملك، والقرابة، والنوع االجتماعي، والحب، والصداقة، وااللتزام 

المتبادل، واالنتقام، والتضحية.

ENGL 157
مقدمة في اللسانيات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر يتعرف الطلبة على المفاهيم األساسية لعلم 

األصوات، والصرف، وتكوين الجملة، وعلم الدالالت، وكذلك 
على بعض فروع اللغويات األخرى، مثل اللغويات النفسية، 

واللغويات االجتماعية واللغويات التاريخية. وتستخدم البيانات 
واألمثلة من عدة اللغات، وبخاصة اللغتين اإلنجليزية والعربية، 
لتوضيح هذه المفاهيم. ويساعد المقرر الطلبة على التعامل مع 

اللغة بطريقة علمية.

ENGL 158
مقدمة في األدب 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبني هذا المقرر على المعارف والمهارات المعتمدة من مقرر 
ENGL156. وهو يستعرض األدب من القرن الثامن عشر 
حتى الوقت الحاضر. وسيتعرف الطلبة على التقاليد الدينية 
وكيف استجاب لها كل جيل من الكتاب، وسيساعد المقرر 
الطلبة على تعلم المناهج النظرية األساسية وغرس بعض 

المهارات الدراسية األساسية التي يحتاجون إليها في برنامج 
البكالوريوس.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو  ENGL 156

ENGL 200

لغة إجنليزية 1 لآلداب والشريعة والتربية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

تم تصميم هذا المقرر لتمكين الطلبة الذين أنهوا المرحلة الثانوية 
اإلنجليزية من تعزيز مهارات التواصل األساسية تحدثًا وكتابة. 

ويتم تشجيع الطلبة ليتمكنوا من تعلم اللغة بشكل مستقل، 
وتطبيق مهارات التفكير الناقد تجاه مجموعة متنوعة من 

المواضيع المحفزة. وتشمل األنشطة االستماع لحوارات حقيقية، 
واكتساب المفردات، والمناقشات الجماعية، وكتابة الفقرات أو 

النصوص.

ENGL 201
لغة إجنليزية 2 لآلداب والشريعة والتربية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتمكين الطلبة الذين أتموا مقرر 

English 200 الخاص باستخدام اللغة اإلنجليزية بشكل فعال 
ألغراض التواصل، وهو يوفر الفرصة للطلبة لمواصلة تطوير 

مهاراتهم اللغوية في مجاالت االستماع والتحدث والقراءة، 
والكتابة بطريقة منهجية. ويتم تشجيع الطلبة في هذا المقرر 

على تطبيق مهارات التفكير النقدي وأن يصبحوا متعلمين 
مستقلين للغة. كما يوفر المقرر أيًضا التمارين في النحو 

والمفردات، والنطق، وتدوين المالحظات، والنقاش الجماعي، 
جراء الحوارات، والعرض التقديمي الشفهي. واإ

متطلب/مقرر سابق
ENGL 200

ENGL 202
لغة إجنليزية 1 - ما بعد التأسيسي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتحسين قدرات الطلبة على الكتابة 

عدادهم للكتابة والمهارات البحثية األكثر تقدًما  األكاديمية، واإ
في اللغة اإلنجليزية 2. ويتم التركيز على فهم المعلومات من 
النصوص األصلية. كما يتم تدريس المفردات األكاديمية من 

خالل االستدالل والسياق، وتشجيع بيئة العمل التعاوني، حيث 
يتعلم الطلبة تقديم و قبول التعليقات من زمالؤهم. ويقوم الطلبة 

طوال الفصل الدراسي بإنشاء وتطوير محفظة إلكترونية.

متطلب/مقرر سابق
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 ENGL 004 OR ) )ENGL 040 OR ENGL C002
 OR Total for Integrated Core 400 ( AND )

 OR ESL Reading ENGL 041 OR ENGL R002
 Skills 100 ( AND ) ENGL 042 OR ENGL W002

 OR APL for Writing Workshop 225( ( OR
 TOEFL_ Inst Testing Prog 500 OR Int Eng Lang
 OR TOEFL Internet-based 5.5 Test Syst-IELTS
 Test 061 OR TOEFL Computer-based Test 173

 OR )Total for Integrated Core 400 AND ESL
 AND ESL Reading Skills 100 Language Use

.)100

ENGL 203
لغة إجنليزية 2 - ما بعد التأسيسي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الكتابة األكاديمية المتقدمة التي توفر فرصة 

للطلبة لتعلم وممارسة المهارات الالزمة لكتابة بحث على 
المستوى الجامعي األكاديمي في مجال دراستهم، ويؤكد المقرر 
على تطوير مهارات الكتابة األكاديمية، فضاًل عن القدرة على 

القراءة والتفكير النقدي. كما يتعلم الطلبة استخدام المكتبة 
والموارد المناسبة على االنترنت إليجاد وتقييم المصادر الخاصة 

بتطوير ودعم أفكارهم في كتابة البحث.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 202

ENGL 208
النقد األدبي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم النقد األدبي، وتاريخ النظريات 

األدبية، ووجهات النظر المختلفة حول دور األدب وعالقته 
بالحياة والمجتمع، ويتناول المقرر تاريخ هذه المحاوالت بدًءا 

من أفالطون وحتى الوقت الحاضر، باإلضافة لظهور النظرية 
األدبية. كذلك، يتناول المدارس الرئيسية للنقد، ويدمج االنتقادات 

العملية عبر استخدام النص المشترك لترسيخ معرفة السياق 
األدبي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو  ENGL 158

ENGL 209
اللغة واجملتمع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر لتزويد الطلبة بنظرة عامة عن الدور الذي 
تلعبه اللغة في نسيج المجتمع على المستويين الكلي والجزئي 

على حد سواء، وال سيما دور اللغة في توحيد الفصائل. ويشمل 
هذا المقرر موضوعات من علم النفس االجتماعي، واالتصال، 

والرموز، والبراغماتية، والتخطيط اللغوي. ويهدف هذا النهج 
االنتقائي لتزويد الطلبة بنظرة شاملة عن اللغة باعتبارها عملية 
اجتماعية ونتاًجا اجتماعًيا. وسوف يتعرف الطلبة على العالقة 
بين األبعاد المنهجية والوظيفية لدراسة اللغة، كما يتم تعريض 

الطلبة للمشاكل والقضايا المتعلقة بالتنوع اللغوي مع اإلشارة إلى 
المجتمع القطري.

ENGL 213
اللغة والثقافة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف من هذا المقرر هو دراسة مفهوم اللغة كعامل في 

صياغة والحفاظ على ونقل الثقافة بين المجتمعات، وتنبع أهمية 
هذا المقرر من التناقص المطرد لدور الثقافات المحلية في 

ضوء عملية العولمة السائدة، حيث أن استنزاف اللغة يقود إلى 
االستنزاف الثقافي. ويتبنى المقرر نهًجا متعدد التخصصات 
ويعتمد على خلفيات متنوعة مثل النظرية اللغوية، ومنهجية 

تدريس اللغة والدراسات اإلعالمية واألدب ما بعد االستعمار في 
اللغة اإلنجليزية.

ويؤكد المقرر على أهمية الحفاظ على اللغة كوسيلة لنقل 
التراث الثقافي  لألقليات، وتتم االشارة إلى الدعوة إلى تبني 

اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة مشتركة دولية. كذلك، يتم تدريس 
دور التعليم، واإلعالم، والسياسات اللغوية كوسيلة للحفاظ على 

الثقافة، وعرض دراسات الحالة للمجتمعات اللغوية المختلفة. 
كما تتم اإلشارة بوجه خاص إلى العالم العربي بشكل عام 

والمجتمع القطري على وجه الخصوص.

ENGL 216
علم االصوات و األصوات الكالمية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالصوتيات وعلم األصوات 

العام من الناحية النظرية، ويتم تعريف الطلبة بنظرية الصوت 
والخصائص اللفظية ألصوات الكالم من وجهات النظر 

الصوتية، وسيتطرق الطلبة إلى موضوع الصوتيات السمعية. 
ويتم التعامل مع مواضيع مثل تباينات النطق )االختالف 
اللفظي( والقواعد الصوتية، وستتم مناقشة األطر النظرية 

الرئيسية مثل الهندسة الصوتية ومواصفاتها، باإلضافة إلى 
العناصر األساسية للنظرية المثالية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو  ENGL 157

ENGL 220
األدب األمريكي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالسياقات والنصوص 

في األدب األمريكي بدًءا من القرن الثامن عشر وحتى القرن 
العشرين، وسيبحث المقرر في النسخ المختلفة للهوية األمريكية 

التي تطورت عبر الزمن وذلك من خالل السرد النثري، والشعر، 
والدراما. ويتناول المقرر والت ويتمان وتفاخره بالشخصية 

األمريكية في "أغنية نفسي" )1855( وصواًل إلى نضال سيلفيا 
بالث مع ما يعنيه أن تكون االمرأة أمريكية، باإلضافة إلى 
الموضوعات الرئيسية في األدب األمريكي، وسوف تشمل 

رثها، وخلق هوية وطنية، والنوع  تلك الموضوعات العبودية واإ
االجتماعي في أمريكا، وفكرة الحدود والقوطية األمريكية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 226
تاريخ اللغة اإلجنليزية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف تعريف الطلبة على تاريخ اللغة 
اإلنجليزية، مع التركيز على أصولها وتطورها في مجاالت 

الصوت )حروف العلة والحروف الساكنة(، والتهجئة، وتكوين 
الجملة. وسوف يغطي المقرر اللغة اإلنجليزية القديمة، واللغة 
اإلنجليزية في العصور الوسطى واللغة اإلنجليزية في العصور 

الحديثة. كما سيقوم المقرر أيًضا بتعريف الطلبة باألساليب 
المستخدمة من قبل اللغويين لتقصي ووصف وتحليل التغييرات 

التي تطرأ على اللغة.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو  ENGL 157

ENGL 230
الكتابة الفنية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم البالغية األساسية التي تساعد 

الطلبة على الكتابة بشكل محترف، وبشكل مناسب وفًقا 
للجمهور المستهدف، وضمن مجموعة متنوعة من السياقات 

المهنية. وسوف يتعلم الطلبة تخطيط، وتنظيم، وتقديم كتابات 
األعمال التجارية الفاعلة، بما في ذلك الرسائل الرسمية، 

والمذكرات، والمقترحات، والتقارير، والعروض، والسير الذاتية. 
ويتم تشجيع الطلبة على التركيز على المشاريع الدراسية والمهنية 
المستقبلية، من خالل المشاريع التعاونية والفردية على حد سواء، 

سوف يتعامل الطلبة مع المشاكل العملية والنظرية الخاصة 
بالتواصل في البيئات المهنية المعقدة في القرن 21.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 153

ENGL 233
اللغة و احلاسوب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالعالقة األساسية بين 

علم اللسانيات، والحوسبة، والعلوم المعرفية. ويتم تعريف 
الطلبة بالمفاهيم المتعلقة بالبرمجة اللغوية، وخاصة النماذج 

الحسابية المتعلقة ببنية ووظيفة اللغة، واستخداماتها، وستتوفر 
للطلبة أيًضا فرصة لدراسة المنطق وراء العديد من تطبيقات 
الحاسوب التي يستخدمونها بما في ذلك التعرف على الكالم 
وتوليد األلفاظ، وتتم دراسة المشاكل المتعلقة بالمعاجم والنحو 
بشكل متعمق، كما يتم تسليط الضوء على صعوبات البرمجة 

اللغوية. ويتضمن المقرر تطبيقات  أخرى مثل التدقيق اإلمالئي 
والنحوي، وتحويل النص إلى كالم والكالم إلى نص، والتحليل، 

والترجمة اآللية، وال يتطلب هذا المقرر أي خبرة في مجال 
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البرمجة ولكن معرفة واحدة أو أكثر من لغات البرمجة سيكون 
مفيًدا. وهذا المقرر مناسب لطلبة اللسانيات الذين يهدفون 

إلى إثراء خلفياتهم في مجال الحوسبة، فضاًل عن طلبة علوم 
الحاسوب الذين يحاولون فهم البرمجة اللغوية على نحو أكثر 

عمًقا. كما يمكن للمقرر أن يجذب اهتمام الطلبة الذين يهتمون 
بموضوع تعليم اللغة بمساعدة الحاسوب )CALL(، والذكاء 

.)AI( االصطناعي

ENGL 234
اللغة و النوع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على تأثير الحياة االجتماعية للمرأة والرجل 

مع أساليب اللغة، وكيفية تشكيلها، وتعلمها واستخدامها، وكيفية 
التحدث مع الجنس اآلخر وجًها لوجه، وكيف نقرأ ونكتب، 
وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها الفروق بين الجنسين 

)النوع االجتماعي( في األشكال اللغوية، وأنماط التواصل غير 
اللفظي وأساليب التخاطب، ويتناول المقرر أيًضا طرق تأثير 

النوع االجتماعي على البنين والبنات وهم يتعلمون الكالم. ويتم 
النظر في هذه القضايا من حيث الرؤى النظرية والتاريخية. 
ويتم الرجوع إلى دراسات في علم اللغة وخاصة علم اللغة 

االجتماعي، وعلم اإلنسان "األنثروبولوجيا"، وعلم االجتماع، 
وعلم النفس ودراسات المرأة. 

ENGL 246
الصوتيات وعلم األصوات في اللغة االجنليزية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على المستويات العملية 

والوصفية لنظام الصوت باللغة اإلنجليزية وبلغات أخرى. وفيما 
يتعلق بالصوتيات، يغطي هذا المقرر كيفية استخدام اإلنسان 

للجهاز اللفظي في إنتاج األصوات باللغة اإلنجليزية، ويتم 
تصنيف الحروف الساكنة والمتحركة وفًقا لطريقة نطقها، و يتم 

تعليم الطلبة األساليب الصوتية، ويولى هذا المقرر اهتماًما 
للمشاكل التي يواجهها المتحدثين باللغة العربية فيما يتعلق 

باتقان النطق باللغة اإلنجليزية. أما بخصوص علم األصوات، 
يدرس الطلبة األصوات الهامة في اللغات والعمليات الفونولوجية 

التي يتأثر بها نطق هذه األصوات عندما يتم نطقها بالتسلسل 
مع األصوات األخرى - واالختالفات الال فونولوجية. كما 

يتضمن المقرر دروس عن حروف العلة والحروف الساكنة، 
وسوف يتناول المقرر توزيع األصوات وبناء المقاطع، وتفخيم 

الحروف.

ENGL 249
الكتابة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على أسس كتابة المقال 

باللغة اإلنجليزية، وسوف يتعلم الطلبة ويمارسون كيفية صياغة 
وكتابة جمل ناجحة، وكيف ينظمون هذه الجمل في فقرات 
متماسكة. وسوف تتضمن النشاطات الصفية للطلبة عملية 

الكتابة، بما في ذلك الجانب اإلبداعي، وكيفية تطوير موضوع 
ضافة التفاصيل ذات الصلة، وكتابة وتحرير الفقرات.  محدد، واإ

وسوف يشارك الطلبة في األنشطة بهدف تعلم مجموعة من 
تقنيات الكتابة، وتحفيز مهارات التفكير النقدي.

ENGL 250
اللغة اإلجنليزية للتواصل 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر فرصة للطلبة لمواصلة إجادة اللغة اإلنجليزية 
ولكن مع إيالء اهتمام كبير لمهارات القراءة والكتابة، وتشمل 

القراءة مجموعة متنوعة من المواد من النصوص األصيلة بحيث 
يتم تطوير التفكير النقدي، واستراتيجيات القراءة، والطالقة 

اللغوية. ويتم دمج مهارات الكتابة بأنواعها، سواء الرسمية وغير 
طالع  الرسمية، في الكتابة حتى يصبح الطلبة على دراية واإ

بالنصوص المطلوبة للدراسة الجامعية والتخصصات الرئيسية 
المختلفة. ويتم توسيع استخدام المفردات، والنحو واالستماع 

والتحدث من خالل األنشطة التكاملية، باستخدام استراتيجيات 
تفاعلية وتعاونية، وكذلك أدوات التواصل القائمة على 

التكنولوجيا. وقد صممت جميع الصفوف لتحقيق مبادئ التعلم 
والممارسات المتمحورة حول الطالب.

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 203TOEFL_Inst Testing أو ENGL 111

 5.5 Int Eng Lang Test Syst-IELTS  أو Prog 500
 TOEFL  أ TOEFL Computer-based Test 173  أو

 Internet-based Test 061

ENGL 251
اللغة اإلجنليزية للتواصل 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر تكميلي لمقرر English 250، وهو مقرر المهارات 

المتقدمة للتواصل باللغة اإلنجليزية، مع تركيز رئيسي على 
القراءة والكتابة. وهو يزود الطلبة بفرصة تعلم وممارسة مستوى 
أعلى من مهارات القراءة والكتابة إلعدادهم لكل من متطلبات 

الكلية ومتطلبات العمل في المستقبل، ويتم تعريفهم على نماذج 
أكاديمية أصيلة ومتنوعة، ويبلغ المقرر ذروته بكتابة الطلبة 
لورقة البحث. وفي هذا المقرر يكتسب الطلبة مهارات تعلم 
القراءة والكتابة الوظيفية، واالعتراف بالمصادر األكاديمية 
واحترام الملكية الفكرية عند القيام بالمهام األكاديمية. ويتم 

تعلم المفردات، وقوعد النحو، واالستماع والتحدث من خالل 
أنشطة شاملة باستخدام جلسات تفاعلية بما في ذلك المناقشات، 

واستخدام التكنولوجيا. وقد صممت جميع الصفوف لتحقيق 
مبادئ التعلم والممارسات المتمحورة حول الطالب.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 250

ENGL 301
علم النحو في اللغة اإلجنليزية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر نظرية بناء الجملة في اللغة وأساليب التحليل 
النحوي. ويبدأ بالنظر في المفاهيم اللغوية النظرية األساسية 
حول شكل اللغة والمفاهيم النحوية العامة، وتحديد وتصنيف 

الوحدات النحوية: الكلمات، والعبارات والفقرات. وبطبيعة الحال 
يتطرق أيًضا لمفهوم الجملة، وكيف يتم تشكيلها، ووظيفتها 

واختبارها. كما يقوم المقرر بفحص العمليات النحوية الرئيسية، 
وتكون المحاضرات والمناقشات والعروض التقديمية والتمارين 

هي األساليب الرئيسية للتعلم في هذا المقرر.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 302
األدب املقارن 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
األدب المقارن هو دراسة نقدية لألدب تتعامل مع أنواع اآلداب 
المختلفة في المنشأ الثقافي أو اللغوي أو الوطني، ويهدف هذا 

المقرر إلى تعريف الطلبة على النظرية والممارسة فضاًل عن 
آخرالتطورات في هذا المجال، باإلضافة إلى تعزيز قدراتهم من 

خالل مناقشة التطورات الجديدة في النظرية النقدية. ويمكن 
هذا المقرر الطلبة من نقل المهارات التي تعلموها في األدب 

اإلنجليزي واألمريكي إلى اآلداب األخرى، وبشكل خاص األدب 
العربي.

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 248 أو  ENGL 158

ENGL 303
علم اللغة االجتماعي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتيح هذا المقرر الفرصة للطلبة لدراسة اللغة في سياقها 

االجتماعي، مع التركيز على االستخدامات. وهو يجيب على 
عدد من األسئلة المتعلقة باللغة والمجتمع، بما في ذلك ما يلي 

: أ( من الذي يستخدم أشكال و/أو أصناف لغوية مختلفة؟ 
ب( مع ماذا يستخدمونها؟ ج( لماذا "تهيمن" بعض األشكال 
أو اللغات على البعض اآلخر؟ وتشمل الموضوعات التباين 

االجتماعي اللغوي، والكياسة، وبناء الهوية االجتماعية، 
واالتصال اللغوي.

متطلب/مقرر سابق
  ENGL 373 أو ENGL 157

 ENGL 304
شكسبير

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة بالمسرحيات والقصائد الروائية 
الخاصة بمسار شكسبير المهني ككاتب درامي رئيسي لـ 

"رجال اللورد تشامبرلين"، وفي وقت الحق، "رجال الملك". 
وسوف تشمل المناقشات الصفية التحليل الدقيق للغة شكسبير، 
وثقافته، ومختلف القضايا األخالقية والسياسية والجمالية التي 

أثيرت في مسرحياته وشعره. ويعتمد الصف الدراسي على 
النهج المواضيعي عوًضا عن الترتيب الزمني للقراءة، بحيث 
يمكن الطلبة من معرفة معلومات عن الملك والقرابة، والنوع 

االجتماعي، والحب، والصداقة، وااللتزام المتبادل. كذلك، يناقش 
الصف الدراسي مواضيع تتعلق باالستبداد الداخلي، والسياسي، 
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واالنتقام والتضحية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 305
اكتساب اللغة األولى 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 157 أو ENGL 157

ENGL 306
أدب القرون الوسطى 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا الُمقرر األعمال الدينية الرئيسية من فترة القرون 

الوسطى )حوالي القرن 12- 15 (، وكذلك الخلفية التاريخية 
الالزمة - كالمعلومات الدينية واالجتماعية والثقافية- لمثل هذه 
األعمال. ويتم التركيز على النوع الشعري كأسطورة الملك آرثر، 

وتشوسر، مع إشارة سريعة ألنواع أخرى مثل دراما األخالق 
وأدب الرحالت )رحالت ماندفيل (. النصوص المختارة للدراسة 

ستكون من الترجمة الحديثة.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 307
علم اللغة النفسي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا الُمقرر دراسة اللغة وعالقتها بالعقل، وهو يغطي 

المجاالت الرئيسية لهذا الحقل الفرعي: مثل تطور اللغة، 
وأصولها وطبيعة العقل كوسيلة للتحدث. ويتناول هذا 

المقرر الطرق التي يتم تنظيم فيها أنواع مختلفة من األدلة 
لدعم النماذج العقلية المختلفة لكيفية تمثيل البيانات اللغوية 

ومعالجتها. ويتم تناول أدلة اللغة والعقل فيما يتعلق بتنظيم وبناء 
اللغة، ووظيفتها، وأقسامها.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 308
من عصر النهضة الى االصالح 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على أدب التغيير في القرن السابع عشر، 
من المسرح اإلنفعالي ألمثال بن جونسون، وتوماس ميدلتون 

إلى كتابات النثر الثورية ألمثال جون ميلتون ومن النساء 
أمثال أفرا بيهن. ويأخذنا النصف األول من هذا المقرر إلى 

فترة الثالثينيات من القرن 16، ويركز النصف الثاني على فترة 
ستعادة الحكم، وسوف يشمل نظرات في الجدل الديني،  الثورة واإ

والمنشورات السياسية وتاريخ لندن الحديثة.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 309
اكتساب اللغة الثانية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على الخطوط العريضة ويناقش الجوانب 

النظرية والتجريبية الخاصة بتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، 
ويناقش بعض االعتبارات األساسية لطبيعة اللغة وتعلم اللغة. 

وتتم دراسة األفكار والبحوث في إطار اكتساب اللغة االنجليزية 
كلغة ثانية، كما تتم تغطية جوانب أخرى من اللغة االنجليزية 

كلغة ثانية، ومناقشتها من أجل مواصلة المساهمة في تعلم اللغة 
األجنبية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 314
من العصر االغسطسي إلى الرومانسي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر دراسة لألدب اإلنجليزي من استعادة تشارلز 

الثاني عرش إنجلترا في 1660 وتنتهي مع تولي الملكة فيكتوريا 
العرش في عام 1837. وكانت هذه الفترة قد شهدت بدايات 

الوعي التنويري، وتوسع اإلمبراطورية البريطانية، والثورات التي 
رسخت النظام السياسي الحديث. وسيتم التأكيد على االنتقال 

من التعبير الساخر إلى االستقراء المتعمق، والتطور التاريخي 
والثقافي من "األوغسطية التقليدية الحديثة " إلى "الرومانسية ".

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 319
علم الداللة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف من هذا المقرر هو دراسة طبيعة ونطاق علم دالالت 

األلفاظ. وسيتم االهتمام بمواضيع مثل السياق، والمراجع، 
وعلم دالالت األلفاظ والنحو، ومعانى الكلمات المنطوقة، وعلم 
دالالت األلفاظ والمنطق. وسوف يتم تناول معظم النصوص 

في شكل مناقشة مبدأ عام ينطبق على بعض النصوص، يليها 
عدد من التدريبات. وسيتم توضيح النقاط بأمثلة من اللغتين 

اإلنجليزية والعربية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 324
االدب الفكتوري 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يدرس هذا المقرر اإلنتاج األدبي في العصر الفيكتوري، وتتم 
مناقشة الخلفية الثقافية والفكرية العامة للمرحلة الفيكتورية لفهم 
التغيرات االجتماعية والسياسية السريعة مثل الثورة الصناعية، 

والتحضر، واإلصالح السياسي، وصعود الطبقة الوسطى والتقدم 
العلمي، واإلنتاج الضخم، والتحول إلى الحداثة، وعدد من 

التغييرات األخرى. بشكل عام، يتناول المقرر األدب في سياقه 
األدبي والتاريخي المتمثلة في النصف الثاني من القرن 19.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 326

الشعر
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر التعريف بالشروط األساسية الالزمة لتحليل 
الشعر، ويدرس الطلبة الشعر المكتوب باللغة اإلنجليزية 

في إنجلترا وأيرلندا والواليات المتحدة األمريكية والخارج، من 
العصور الوسطى وعبر الفترة الرومانسية، وحتى الوقت الحالي. 
ويشمل مناقشة عدد من األنواع الشعرية والتأثيرات التي تحدث 

عند إلتقاء الشعر مع األنواع األدبية األخرى. ويتم تحليل 
المواطن الفنية كاللوحات لضمان التنافسية، ويتعمق المقرر في 
القصائد ضمن سياقاتها االجتماعية والتاريخية، ويقدم تحليالت 

مبتكرة، كما يقدم لمحة عامة عن النهج الفلسفي الحالي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

 
ENGL 327

حتليل اخلطاب
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

تحليل الخطاب هو دراسة الستخدامات اللغة المنطوقة أو 
المكتوبة التي تحدث بشكل طبيعي، في حين أن الكثير من 

علم اللسانيات يركز على البنية اللغوية المجردة، سوف يركز 
هذا المقرر على األشياء التي نفعلها باللغة، بما في ذلك رواية 
جراء المحادثات، وأشكال التفاعل ألنواع معينة من  القصص، واإ

اللقاءات االجتماعية )مثل المحاكمات، وتشاور المريض مع 
الطبيب، والتفاعل الصفي، والبرنامج الحواري اإلذاعي(. 

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 373 أو ENGL 157

 

ENGL 328
الدراما 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يطلع هذا المقرر الطلبة على أنواع الدراما وخصائصها 

األساسية، بدًءا من نموذج المأساة اليونانية والدراسة الشعرية 
ألرسطو، كذلك يتناول مراحل تطور وارتقاء الدراما االنجليزية 
األكثر أهمية. وسوف يدرس الطلبة كيف تعكس المسرحيات 
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المراحل المختلفة للمجتمع وستتمثل الموضوعات الرئيسية 
لمناقشة اإلنسان والمصير، وكذلك اإلنسان والمجتمع.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 330
القصة القصيرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتعريف الطلبة على القصة القصيرة 

وأنواعها المختلفة، ويتم اختيار النصوص من أعمال معروفة 
نجليز ، تختلف في الطول، والفكرة،  لمؤلفين أمريكين واإ

واألسلوب الفني. ويتم تطبيق القراءة والتحليل المتعمق للقصص 
بهدف تعزيز معرفة وخبرات الطلبة، ومهاراتهم في نقد النص 

النثري الخيالي، وتتضمن مكونات المقرر العناصر األدبية 
للقصة القصيرة، وموجز لتاريخ القصة القصيرة، وكتابة المقاالت 

التحليلية. ويطلب من الطلبة قراءة النصوص األصلية بشكل 
كامل تقريًبا من 18 إلى 20 قصة وتطبيق التفكير النقدي في 
الدراسة والمناقشات، وينبغي أن تتضمن المجموعة اختيارات 

متنوعة من القصص القصيرة.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 332
الرواية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على الروايات اإلنجليزية 
كنوع أدبي، ويستكشف ليس فقط العناصر المختلفة التي تشكل 

الرواية )الحبكة، والتوصيف، والوقت، والصوت أو المنظور 
السردي، وتقنيات السرد، والفكرة.. إلخ(، ولكن أيًضا التطور 

التاريخي والسياقات الثقافية والموضوعية للرواية. ويقوم الطلبة 
أيًضا بدراسة الجانب المعنوي واألخالقي التي تم طرحها 

في الروايات من قبل الروائيين الكبار. وبعد تقديم الروايات 
اإلنجليزية وتطورها، يركز المقرر على حقبة الروايات اإلنجليزية 

الكبيرة، ال سيما في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويوفر 
للطلبة قراءة متعمقة للروايات المختارة، وعند استكشاف قصص 
هذه الكتب من خالل عيون رواة القصص، سوف نتعلم المزيد 

عن كل من القصص نفسها و "وجهة نظر الرواة أنفسهم، أو 
ببساطة العدسة التي يرون العالم من خاللها".

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 370
األدب األمريكي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالمواضيع واألفكار 

الرئيسية في األدب األمريكي وكذلك بكبار المؤلفين األمريكيين، 
وسوف تشمل القضايا التي يتم التعامل معها قضية العبودية، 
وفكرة الحدود وتطور الهوية الوطنية، ويتم تناول أمثلة الشعر 
والنثر في القرنين 19 و 20 من مؤلفين مثل ديكنسون، توين، 

هوثورن، إدجار اآلن بو، فيتزجيرالد، ويتمان، وميلفيل.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 156 أو  ENGL 215 أو ENGL 248

ENGL 373
مدخل إلى علم اللسانيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول المقرر مستويات التحليل اللغوي: الصوتيات، علم 

األصوات، الصرف، وتكوين الجملة، وعلم دالالت األلفاظ. 
وتستخدم بيانات العديد من اللغات لتعريف الطلبة على طرق 
التحليل في علم األصوات والتشكل، ولكن يتم استخدام اللغة 

اإلنجليزية لتجسيد التحليالت والفرضيات النحوية، وداللية 
المفاهيم. وتساعد التمارين المكثفة الطلبة على فهم المفاهيم 

النظرية وتعلم كيفية التعامل مع اللغة بطريقة علمية.

ENGL 375
الشعر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر له هدفان: تعريف الطلبة بالشروط األساسية 
المطلوبة لتحليل الشعر وتعريفهم بالشعر المكتوب باللغة 
اإلنجليزية من القرون الوسطى وحتى الفترة الرومانسية. 

ويتضمن المقرر مناقشات ألنواع الشعر، مثل األغنية الشعبية 

واألدبية، والنثر الغنائي، والسوناتة "قصيدة تتألف من 14 بيت" 
والهجاء والقصيدة الغنائية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 156 أو ENGL 248

ENGL 390
علم اللسانيات االجتماعي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر المقرر مدخاًل للغة ودراستها في سياقها االجتماعي، مع 

التركيز على االستخدامات ومستخدمي اللغة، وتشمل المواضيع: 
الطبقة االجتماعية، أو العرق، أو الجنس، والمواقف اللغوية، 

وثنائية اللغة، واالتصال واللغة، واللهجات.

ENGL 400
األدب النسوي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر دراسة استقصائية للكتابات النسائية الرئيسية من 
فترة العصور الوسطى حتى القرن العشرين، وينطوي أيًضا على 
مناقشة ودراسة الموضوعات النسوية، وتشمل قضايا مثل صورة 

الذات عند المرأة وتحقيق ذاتها، وتعريفات الهوية األنثوية، 
وتحدي النظام الذكوري والثقافة التقليدية، ودور النوع االجتماعي 

في إنتاج األدب، والخصائص األدبية لكتابات المرأة، وظهور 
النقد النسوي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو  ENGL 158

ENGL 401
علوم الكالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا مقرر شامل يعلم المواد األساسية للمجاالت الثالثة لعلم 

الكالم: التحدث، واالستماع، وفهم الكالم. ويبدأ المقرر بوحدة 
تتعلق باألبحاث الخاصة بالمهارات األساسية، والتقنيات، 

واإلحصاءات األساسية. ثم ينتقل إلى وحدة التحدث، التي 
تتناول شرح وظائف الكالم. ويوفر هذا المقرر للطلبة الخبرات 

الالزمة للعمل في المختبرات المتخصصة، أو للشروع في مقرر 
رئيسي شامل في علوم الكالم.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 216

ENGL 402
النص والفيلم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر دراسة متخصصة في األدب واألفالم، وهو 
يتناول العالقات في سياق الكلمة والصورة، والفن، ونظريات 

التكيف واالتجاهات النظرية في العلوم اإلنسانية، ومشكلة تحويل 
النصوص إلى صور تتحرك. وهناك مقدمة نظرية لمسائل 

التمثيل وقضايا الرمزية، ويبحث المقرر االستراتيجيات المختلفة 
للتكيف والتحول السردي، والخيارات المتاحة لصناعة األفالم.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 403
أساليب البحث امليداني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعطي هذا المقرر خبرة مباشرة للطلبة في العمل الميداني 

والتدريب اللغوي، بما في ذلك أرشفة البيانات، وتجهيز البيانات، 
والتحليل اللغوي للغة غير العربية. ويغطي المقرر تقنيات البحث 

األساسية في شكل جلسات االستنباط في الصف مع مستشار 
اللغة الذي يحمل جنسية اللغة األصلية للدراسة، ويتم تحديد 

وتحليل الهياكل الصوتية، والنحوية، أو دالالت األلفاظ من قبل 
الطلبة في ورقة البحث التي تقدم في نهاية المقرر.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 404
احلداثة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتعريف الطلبة على الشعر والنثر 
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الحديث، ويتناول المقرر مفهوم الحداثة في شكل أدبي له صلة 
بالسياق التاريخي والتحليل الرسمي. ويأخذ المقرر منظور دولي، 

مما يعكس كونيته الخاصة في الحداثة. وذلك بدًءا من أنواع 
الشعر المختلفة في القرن التاسع عشر، ويتيح المقرر للطلبة 

تتبع الثورات في التعبير الشعري طوال القرن العشرين، وكيف 
تعكس األيديولوجيات المتغيرة لتلك الفترة.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أبو ENGL 158

ENGL 406
ما بعد احلداثة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل إلى فترة ما بعد الحداثة ونقادها، مع 

التركيز على الروايات واألفالم. كما يتضمن تعلم المفاهيم 
ظهار آثارها البالغية  والتقنيات المنتشرة في الروايات واألفالم، واإ

والبصرية. وسيشمل المقرر مناقشة عدد من المفاهيم األدبية 
مثل التداخل النصي، وما وراء الخيال، والفعل المنعكس الذاتي، 

والمحاكاة الساخرة، والمعارضة األدبية. ويتناول أيًضا كيفية 
تتبع مفاهيم وتقنيات ما بعد الحداثة في التخصصات األخرى 

مثل الهندسة المعمارية، والفنون البصرية، واألفالم، واالبتكارات 
التكنولوجية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 408
أدب ما بعد االستعمار

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر تعريًفا واضًحا ألدب ما بعد االستعمار وسرًدا 
تاريخًيا لتطوره، ويقوم بتطبيق هذا األسلوب من التحليل على 

أعمال مختارة من األدب االستعماري وأدب مرحلة ما بعد 
االستعمار. ويهدف المقرر إلى تعريف الطلبة بالتحول من 

التاريخ إلى الجغرافيا، والذي يركز بدوره على مسألة السلطة 
والهيمنة والتمثيل، ويشمل أيًضا المقارنة بين أنواع مختلفة من 

الفنون.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 423
ندوة في علم اللغة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر للطلبة الفرصة لقراءة ومناقشة المقاالت 

والبحوث األولية بشكل تفصيلي، وذلك حول موضوع جديد 
لم تتم مناقشته في مقررات اللغويات األخرى. وسوف يختار 

األستاذ الموضوع. وسيقوم الطلبة بقراءة ومناقشة المواد المتعلقة 
بالموضوع الذي تم اختياره من قبل األستاذ، وسوف يستند تقييم 

الطلبة على تقاريرهم األساسية للمادة ومستوى مشاركتهم في 
مناقشات المقرر.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 424
الدراما احلديثة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل المسرحيات الحديثة من أواخر 19 

والقرن 20، وتتم دراسة النصوص المختارة من الدراما األوروبية 
ليس فقط لسماتها الجمالية ولكن أيًضا لما تحويه من عناصر 

االبتكار، وأيًضا مناقشة أهم أزمات هذه الفترة وهي انهيار 
التقاليد التي تحدد األفراد وعالقاتهم بالمجتمع والثقافة، وتوضح 

الدراما الحديثة خيبة األمل الفردية مع الُمثل العليا والمعنى 
التاريخي لذلك. وبالتالي يتم النظر فيما تقدمه الدراما على وجه 

الخصوص في الحاضر والمستقبل.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو ENGL 158

ENGL 425
مواضيع في اللسانيات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالقضايا الخاصة و/

أو االتجاهات الجديدة في دراسة اللغة على المستويين الرسمي 
والوظيفي. وهذا هو المقصود بمواكبة التطورات الجديدة في 

مجال علم اللسانيات دون الحاجة إلى تغيير أو تعديل خطة 
الدراسة، ومن المفترض أيًضا أن يوفر هذا المقرر للطلبة فرصة 
لمتابعة الموضوعات ذات الصلة بإهتماماتهم األكاديمية. ويتبنى 

هذا المقرر نهًجا متعمًقا حيث يتم تقديم المعلومات وعرض 
القضية ومناقشتها بشكل مماثل للمقررات األخرى في البرنامج. 

على الرغم من أنه يتم تقديم هذا المقرر تحت عنوان "قضايا 
علم اللسانيات"، فهناك موضوع محدد تتم مناقشته في كل مرة. 

ويوفر األستاذ األساس المنطقي الختيار موضوع معين، وأهميته 
بالنسبة للبرنامج وإلهتمامات الطلبة. وتتم مراجعة مجموعة من 
المواضيع المقترحة سنوًيا من قبل القسم، وعندما تتم الموافقة 

على الموضوع إلدراجه في الدورات التدريبية، يتعين على 
األستاذ أن يقدم وصًفا كاماًل للمقرر كما هو الحال مع المقررات 

األخرى في البرنامج.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 373 أو ENGL 157

ENGL 426
أدب األطفال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطلبة على مجموعة واسعة 
من أدب األطفال، بما في ذلك الشعر، والمسرحيات، والكتب 
المصورة والنثر. وينظر المقرر في أصول أدب األطفال في 

القصص الخيالية، والتقاليد الشعبية واإليقاعات المنطوقة ألغاني 
األطفال. سيقوم الطلبة بدراسة المناهج المختلفة لعلم النفس، 

والثقافة والتنمية الفردية الموجودة في أدب األطفال.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو  ENGL 158

ENGL 428
مواضيع في األدب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطلبة على االتجاهات 

الجديدة أو الخاصة في المجال األدبي، وسيكون لدى الطلبة 
الفرصة لمتابعة الموضوعات ذات الصلة بإهتماماتهم األكاديمية 

التي ال يتم تقديمها في المقررات العادية في البرنامج. على 
الرغم من أنه يتم تقديم هذه المقرر تحت باب "مواضيع في 

األدب"، إال إنه يتم مناقشة موضوع محدد في كل مرة يتم 
تدريسه.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248 أو  ENGL 158

ENGL 441
التركيب النحوي في اللغة اإلجنليزية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على األقسام والتراكيب 
األساسية لبناء الجملة اإلنجليزية، ويستعرض المقرر تشكيل 
الكلمات، ولكن يركز على تراكيب العبارات والجمل. كذلك، 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على طرق التحليل النحوية 
ويوفر لهم تمارين عملية واسعة الستيعاب المفاهيم النظرية 

وتعلم كيفية التعامل مع النظم النحوية للغة اإلنجليزية بطريقة 
علمية.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 310 أو ENGL 373

ENGL 442
مقرر الدراسات العليا )املهارات املتكاملة(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مقدمة في تحليل النصوص المنطوقة والمكتوبة 

وعالقتها بالسياق، ويتم تشجيع الطلبة على جمع وتدوين 
وتحليل مالمح األحاديث والمحاضرات، والتفسيرات، والمقابالت، 

والمستندات، و أنواع أخرى من النصوص المكتوبة والمنطوقة 
أثناء قراءة ومناقشة المفاهيم النظرية األساسية في استخدام 

اللغة اإلنجليزية، وتحديد خصائص الترابط، والمشاركة، والبناء، 
واإليقاع، وعلم العروض وغيرها.

ENGL 444
ندوة في اللغة وعلم اللسانيات
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

هذا المقرر يتيح للطلبة التخصص في إحدى مجاالت الدراسة: 
اللغة وعلم اللسانيات. ويقدم التدريب المشترك في تصحيح 
وعرض البيانات لورقة البحث، مع دراسة الطلبة للنماذج 
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واستكمالهم للتدريبات. و الجزء األخير من المقرر يأخذ شكل 
مجموعات تعليمية، والعروض التقديمية، وفًقا للتخصص.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 310 أو ENGL 373

ENGL 445
مواضيع في علم اللسانيات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر معلومات عن بعض المجاالت في علم 

اللسانيات التي تقع خارج المجاالت األساسية للهياكل اللغوية، 
وتشمل هذه اللسانيات التاريخية: تاريخ اللغة والتغيير، ومقارنة 
اللغات، وعلم اللسانيات االجتماعية: اختالفات اللغة واالتصال 

اللغوي، وعلم اللسانيات الحاسوبية: أجهزة الحاسب اآللي وتحليل 
اللغة، والترجمة. وقد يتعامل مع التطورات األخيرة في النظرية 

اللغوية والقضايا األكثر تقدًما في التحليل اللغوي.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 310 أو ENGL 373

ENGL 446
علم دالالت األلفاظ

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف من هذا المقرر هو دراسة طبيعة ونطاق دالالت األلفاظ، 

وسيولى المقرر اهتماًما لمواضيع مثل السياق، والمرجعية 
والداللة، والداللة المعجمية: المجاالت والتجميع، والعالقات 
المنطقية، وعلم دالالت األلفاظ والنحو، ومعنى األلفاظ وعلم 

دالالت األلفاظ والمنطق. وسوف يتم التعامل مع النصوص في 
شكل مناقشة المبادئ العامة المطبقة على بعض البيانات، يليها 

عدد من التدريبات.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 310 أو ENGL 373

ENGL 448
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3

دراسات يتم ترتيبها مع األستاذ لتمكين الطالب من التعويض 
عن عدم كفاية عدد الساعات الدراسية املعتمدة والمطلوبة 

للتخرج.

ENGL 449
مقرر الدراسات العليا )املهارات املتكاملة(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يأخذ الطلبة هذا المقرر في الفصل الدراسي األول أو الثاني 
من سنة التخرج في برنامج DELL. وفي هذا المقرر، يشرع 

الطلبة في مشروع بحثي تحت إشراف أساتذتهم. ولتعزيز 
مهارات التعاون بينهم، يمكن ألكثر من طالب العمل مًعا في 

مشروع واحد، وعلى الرغم من إعطاء الطلبة الحرية في اختيار 
مشروع جماعي أو فردي، إال أن موافقة وتوجيهات المدربين 
مطلوبة. وعلى وجه التحديد، يفترض في مشروع التخرج أن 

يعكس المهارات والتدريباب التي تتم في برنامج DELL. ومن 
المفترض أن يعكس أداء الطلبة، باإلضافة إلى الكتابة المهنية 
ومهارات العروض التقديمية، القدرة على إجراء بحوث منهجية 

موجهة نحو هدف محدد. على وجه التحديد، يتم تسليط الضوء 
على مسألة بحثية، والهدف، والمنهجية، والتحليل النقدي للنتائج.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 318 أو ENGL 375

ENGL 451
الدراما احلديثة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على الدراما بدًءا من القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين، ويتم دراسة النصوص المختارة األوروبية، واإلنجليزية، 
والدراما األمريكية ليس فقط لسماتها الجمالية ولكن أيًضا ألنها 
توضح األزمات الثقافية. وأهم هذه األزمات هو انهيار التقاليد 

التي تحدد األفراد وعالقاتهم مع المجتمع والثقافة. وتوضح 
الدراما الحديثة خيبة األمل الفردية مع الُمثل العليا والمعانى 

التاريخية لذلك.

متطلب/مقرر سابق
ENGL 313 أو  ENGL 377

ENGL 453
تاريخ األدب اإلجنليزي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر التطورات في األدب اإلنجليزي حتى 

العصر الحديث، ويتعلق بمختلف االتجاهات والحركات في 
األدب اإلنجليزي ضمن السياقات االجتماعية والثقافية. ويوفر 

هذا المقرر مجموعة واسعة من المعلومات األساسية الهامة 
والتاريخية ذات الصلة بدراسات األدب اإلنجليزي.

ENGL 490
شكسبير

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الهدف األكبر من هذا المقرر هو قراءة مسرحيات شكسبير من 

أجل معالجة المسائل النظرية والعملية، وذلك ضمن الحوار 
مع ولكن ليس مقيًدا بآفاق عالم شكسبير. ويتم تعريف الطلبة 

بمسرحيات شكسبير الغامضة، وباستخدام النقد المعاصر، يبين 
هذا المقرر كيف ولماذا تنتشر مسألة الشر في جميع أعمال 

شكسبير. فاليوجد كاتب تفوق على شكسبير في التقاط جوهر 
الشر. واألشرار في روايات شكسبير، مثل ياغو في مسرحية 

دموند في الملك لير، وماكبث وكلوديوس في مسرحية  عطيل، واإ
هاملت يمتازون بكونهم بشًرا يعيشون معركة بين الخير والشر. 
ومحاولة اإلجابة على "مسألة الشر في كتابات شكسبير" توفر 

فرصة للدخول في قلب الحالة اإلنسانية.
وتتم دراسة المسرحيات على أساس كونها نصوص لألداء 

المسرحي، خاصة وقد تم تقديم العديد منهم على شاشة السينما. 
ويهدف المقرر لتقديم تحليل مبتكر ومتعدد التخصصات ألعمال 
شكسبير وكذلك لمحة عامة عن النهج الفلسفية الحالية. أخيًرا، 
يتناول المقرر أهمية التفكير بأسلوب شكسبير اآلن. وبالتالي 

يأخذ في االعتبار ما يمكن لشكسبير تقديمه للحاضر والمستقبل 
وكيف أن ماضينا ال يزال يوفر المعلومات لحاضرنا والعكس 

بالعكس. ويشمل المقرر مسرحيات ماكبث، وعطيل، وهاملت، 
والملك لير، باإلضافة لقراءات في النقد الشكسبيري وفي النظرية 

المعاصرة.
 

متطلب/مقرر سابق
ENGL 248

ENGL 499

مشروع تخرج )املهارات املتكاملة(
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يأخذ الطلبة هذا المقرر في الفصل الدراسي األول أو الثاني 
من سنة التخرج في برنامج DELL. في هذا المقرر، يشرع 

الطلبة في مشروع بحثي تحت إشراف أساتذتهم، ولتعزيز 
مهارات التعاون بينهم، يمكن ألكثر من طالب العمل مًعا في 

مشروع واحد. وعلى الرغم من إعطاء الطلبة الحرية في اختيار 
مشروع جماعي أو فردي، إال أن موافقة وتوجيهات المدربين 
مطلوبة. وعلى وجه التحديد، يفترض في مشروع التخرج أن 

يعكس المهارات والتدريبات التي تتم في برنامج DELL. ومن 
المفترض أن يعكس أداء الطلبة، باإلضافة إلى الكتابة المهنية 
ومهارات العروض التقديمية، والقدرة على إجراء بحوث منهجية 

موجهة نحو هدف محدد.  ويتم تسليط الضوء على مسألة 
بحثية، وهدفها ومنهجيتها، والتحليل النقدي للنتائج.

EPSY 201
مدخل الى علم النفس

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المعرفة والمهارات التمهيدية الخاصة بالمبادئ 

األساسية ومناهج ومجاالت علم النفس، مثل التعلم، والذاكرة، 
والعاطفة، واإلدراك، والجوانب الفسيولوجية، والتنموية، والفكرية 

واالجتماعية االساسية. والهدف من هذا المقرر هو تزويد الطلبة  
بمدخل عام الى علم النفس والعلوم   السلوكية ومساعدتهم على 

تطوير المزيد من الفهم الشامل والدقيق للجوانب السلوكية.

 EPSY 205
علم النفس اال جتماعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
علم النفس االجتماعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تتأثر 
فيها أفكار ومشاعر وسلوكيات األشخاص من خالل مشاعر 
حقيقية أو متوهمة لألشخاص اآلخرين. وسيركز هذا المقرر 

على ثالث مجاالت رئيسية هي: )أ( التفكير في الذات و 
اآلخرين، و )ب( تقييم األشخاص و العالقات، و )ج( التفاعل 

مع األشخاص اآلخرين. وينطوي التفكير في الذات، وتقييم 
األشخاص والعالقات على المواقف، وتغير المواقف والتحيز، 

واإلنجذاب بين األشخاص، وقوة العالقات بين األشخاص 
والمجموعات.

FINA 114
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مبادئ املالية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية والتقنيات المتعلقة بتحديد 
االحتياجات المالية لألعمال ومصادرها، مع التركيز بوجه 

خاص على التحليل المالي، والتخطيط والرقابة، وكذلك القرارات 
االستثمارية المتعلقة برأس المال العامل.

متطلب/مقرر سابق
ACCT 111  و  STAT 222 و  MAGT 112

FINA 201
مبادئ التمويل

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على قرارات االستثمار والتمويل لإلدارة المالية، 

ويغطي المقرر الموضوعات المتعلقة بالتحليل والتخطيط 
والرقابة المالية، ومفهوم القيمة الزمنية للنقود، وتقييم السندات 

دارة رأس المال العامل، والعائد  واألسهم والموازنة الرأسمالية، واإ
والمخاطرة، وتكلفة رأس المال.

متطلب/مقرر سابق
 MAGT 101 OR MAGT 112 OR INTA 100( AND (

)) MATH 119 OR MATH 101

FINA 301
التمويل املؤسسي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل القرارات المالية المتعلقة باالستثمار في 
األصول الرأسمالية واختيار مصادر التمويل الداخلية والخارجية. 
من أهم الموضوعات التي يغطيها المقرر: تقييم مشاريع الموازنة 

الرأسمالية في ظل الخطر، هيكل رأس المال وسياسات توزيع 
األرباح وقرارات االستحواذ واالندماج.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

FINA 302

االستثمار
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على التعريف بأدوات االستثمار المختلفة ومن 
بين الموضوعات التي يغطيها المقرر العائد والمخاطرة ونماذج 
تسعير األصول الرأسمالية واختيار محفظة االستثمار وتحليل 
وتقييم السندات واألسهم والخيارات وعقود المستقبل أو تبادل 

العمالت ودراسة اإلجراءات المنظمة لها.

متطلب/مقرر سابق
)STAT 155 أو  STAT 220( و  FINA 201

FINA 303
األسواق واملؤسسات املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى دراسة هيكل النظام المالي وتحليل آلياته 

وعملياته وذلك بالتركيز على البنوك التجارية والمؤسسات المالية 
وغير البنكية وأسواق النقد ورأس المال وأثر السياسة النقدية 

على المؤسسات المالية باإلضافة إلى مقدمة عن النظام المالي 
الدولي.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

FINA 304
التمويل الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دارة المحفظة  يهتم هذا المقرر بدراسة أساليب تحليل االستثمار واإ

على المستوى العالمي مع التركيز على الموضوعات التالية: 
المؤسسات النقدية الدولية والبيئة التي تعمل فيها، ومحددات 

دارة المخاطر، وتحليل وتقويم األسهم  أسعار الصرف األجنبي، واإ
والسندات العالمية واالستثمارات األجنبية.

متطلب/مقرر سابق
 MAGT و FINA 201( أو  MAGT 306 أو  FINA 302

) 304

FINA 305

تطبيقات املالية العامة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر الوظائف المالية لإلدارة العامة على مستوى 
الدولة. ويقدم عرًضا تحليلًيا لعملية صنع القرارات المالية، 
والتخطيط المالي، والرعاية المالية. وتحليل الهيكل المالي 

للمصادر الداخلية والخارجية على حد سواء، وتطبيق مؤشرات 
جراءات التحليل المالي لزيادة الكفاءة المالية للدولة. واإ

FINA 307
إدارة املؤسسات املالية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفاهيم إدارة المؤسسات المالية، والمجاالت 

الرئيسية لصنع القرار وأساليب تقييم مسارات بديلة للعمل. 
وسوف يتم تناول البنوك التجارية وشركات التأمين.

FINA 308
اإلدارة املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر بعض المواضيع المتقدمة في مجاالت 

التحليل المالي، وقرارات استثمار رأس المال، واألصول الثابتة، 
والهيكل المالي، واألوراق المالية وطرق تحليل المحافظ المالية.

FINA 323
إدارة الشركات املالية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النهج والسياسات التي اعتمدتها المؤسسات 

المالية: مثل البنوك التجارية، والبنوك اإلسالمية، وشركات 
التأمين وصناديق االستثمار. ويركز المقرر بشكل خاص على 

إدارة الشركات المالية العاملة في دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

FINA 324
العمليات املصرفية الدولية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الجوانب اإلدارية للنظام المصرفي الدولي، 

واألنشطة المصرفية الدولية، والشكل التنظيمي للمصارف 
دارة مخاطر الصرف األجنبي، والمحفظة الدولية  الدولية، واإ

ودور الشركات متعددة الجنسيات.

متطلب/مقرر سابق
FINA 411

FINA 401
إدارة محفظة االستثمار

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مواضيع مختلفة تتعلق بإدارة محفظة 

االستثمار. وتشمل الموضوعات: التنويع االستثماري، ونظرية 
دارتها  المحفظة، وسوق رأس المال، وطرق اختيار المحفظة واإ
والسندات. كما يتناول المقرر إدارة المحافظ المالية: محفظة 
دارة المخاطر مع األوراق  األسهم ومحفظة الدخل الثابت، واإ

المالية، وتقييم األداء، وواجبات مدير المحفظة المالية 
دارة المحافظ المالية. ومسؤولياته، ودمج المشتقات المالية، واإ

متطلب/مقرر سابق
FINA 302

FINA 402
التمويل الشخصي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة 
بالتمويل الشخصي. من أهم الموضوعات التي يغطيها المقرر: 

أنواع االستثمارات المالية، وأساليب التخطيط المالي في مجاالت 
التقاعد واالستثمار العقاري والتأمين والموازنة واالئتمان والتوفير.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201

FINA 403
التأمني وإدارة اخملاطر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دارتها، والمبادئ والتقنيات  يتناول هذا المقرر نظرية المخاطر واإ
األساسية إلدارة المخاطر االبتدائية. وتشمل موضوعات المقرر 
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التأمين على الحياة، والتأمين على الممتلكات، والتأمين الصحي، 
وبرامج التأمين االجتماعي المختارة، ويركز المقرر أيًضا على 
دراسة دور شركات التأمين، والمبادئ التوجيهية للشراء الكفء 

وإلستخدام منتجات التأمين. ويولى المقرر اهتماًما خاًصا لدراسة 
اتجاه المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودور 

شركات التأمين كمؤسسات مالية غير مصرفية.

متطلب/مقرر سابق
STAT 222  و  FINA 201

FINA 404
مصارف اسالمية ومتويل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول دذا المقرر خصائص االقتصاد اإلسالمي واالختالفات 

الرئيسة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية التي تتعامل 
بالربا، وعالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي، ودور األسواق 
المالية في االقتصاد اإلسالمي، يتضمن المقرر دراسة وتحليل 

أدوات االستثمار والتمويل التي تستخدمدا البنوك اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق
 )STAT 155 أو  STAT 220( و FINA 201

FINA 405
املشتقات املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر بصورة أساسية دراسة أسواق الخيارات وعقود 

المستقبل، وفي هذا الصدد يركز المقرر على استراتيجيات 
إدارة االستثمارات والمخاطر باستخدام المشتقات المالية وتسعير 

الخيارات وعقود المستقبل عالوة على ذلك يغطي المقرر اتفاقات 
تبادل العمالة والخيارات المتعلقة بها.

متطلب/مقرر سابق
FINA 302

FINA 410
متويل املشاريع الريادية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تحليل القضايا والمسائل المالية الفريدة 
التي تواجهها مؤسسات مبادرات األعمال ، كما يركز أيًضا 
على تطوير مجموعة المهارات التي لها تطبيقات واسعة في 

هذا المجال. ويغطي المقرر مواضيع مثل صناعة رأس المال 
االستثماري وأطرافها، ومصادر التمويل، والجوانب القانونية 
لرأس المال االستثماري، وتكلفة رأس المال والتقييم، ويشمل 
أيًضا على دراسات جدوى االستثمار، والمقارنات التحليلية، 

والخيارات الحقيقية ، ونظرية اللعبة )اتخاذ القرارات التفاعلية(.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 303

FINA 411
اإلدارة املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التخطيط المالي والرقابة، فضاًل عن 

قرارات استثمار رأس المال في ظل عدم اليقين، باإلضافة إلى 
السياسات المالية الرئيسية التي تتبناها الشركة، وهيكل رأس 

المال.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

FINA 416
حتليل احملفظة املالية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة بنظرية المحفظة 

المالية الحديثة، وخصائص األوراق المالية، وتحليل واختيار 
المحفظة المالية، ونموذج تسعير األصول، ونموذج التوازن 

وتقييم األوراق المالية.

متطلب/مقرر سابق
FINA 114

FINA 429
التأمني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر نموذج "الهيكل- السلوك- األداء" لصناعة 
التأمين، وعقد التأمين، وبوالص التأمين ألنواع التأمين المختلفة 
، وأقساط التأمين واالحتياطيات. ويولى المقرر اهتماًما خاًصا 
لمواقف المستهلكين تجاه التأمين على الحياة والتأمين العام في 

دول مجلس التعاون الخليجي، ودور شركات التأمين كمؤسسات 
مالية غير مصرفية. كما سيتم تناول مستقبل صناعة التأمين.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و  FINA 411

FINA 432
أسواق املال ورأس املال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة حول األسواق المالية قصيرة األجل 

وطويلة األجل، والمؤسسات المالية وغير المالية، والتنظيم 
المصرفي، وأسواق األسهم الخليجية، وأسعار أسواق المال، 

وعوائد األسهم المشتركة، والتحركات العشوائية لسوق األوراق 
المالية، ونظرية تسعير المراجحة، وأسواق األسهم الدولية.

متطلب/مقرر سابق
STAT 222  و  ECON 112

FINA 455
األعمال المصرفية والتمويل اإلسالمي /  مصارف إسالمية 

وتمويل
 الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول دذا المقرر خصائص االقتصاد اإلسالمي واالختالفات 
الرئيسة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية التي تتعامل 

بالربا، وعالقة البنوك اإلسالمية بالبنك المركزي، ودور األسواق 
المالية في االقتصاد اإلسالمي، يتضمن المقرر دراسة وتحليل 

أدوات االستثمار والتمويل التي تستخدمدا البنوك اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 331

FINA 461
التمويل الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر أسواق االئتمان الدولية، وأسواق األسهم 
وأسواق الصرف األجنبي، والعولمة، والتمييز بين العوائد 

الحقيقية واالقتصادية وأسواق األصول. كما يتناول مدارس الفكر 
الخاصة باالقتصاد الكلي ونظام المدفوعات الدولية.

متطلب/مقرر سابق
ECON 212

FIQH 101
مدخل إلى الفقه

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالشريعة اإلسالمية، 
ومصادرها، ومصطلحاتها، ومجالها، وقواعدها، ومراحل 

تطورها... إلخ. وهو يقدم تعريفات للشريعة والفقه ويوضح 
صفات كل منهما والعالقة بينهما. كما يشرح أيًضا عالقة 

الشريعة بالنظم القانونية السابقة والقانون الوضعي. ويتناول هذا 
المقرر تاريخ الفقه اإلسالمي، وتطور مدارس الفكر القانوني، 

وكتب النصوص والمصطلحات، وتدوين الفقه اإلسالمي، 
وتعريف مبادئ الشريعة اإلسالمية، وأهم األدلة القانونية المتفق 

عليها، واالختالفات، وبعض النظريات القانونية.

FIQH 210
الفقه التجاري 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف المبيعات، وشروط العقود، 

والخيارات والمبيعات المحظورة. كما يتناول أيًضا كل نوع من 
لغاء المبيعات، وبيع  أنواع البيع المحظورة وأسباب الحظر، واإ

العملة والمال، وأسواق السلع وأسواق البورصة، والبيع المشروط 
وقواعده. ويتناول هذا المقرر أيًضا حق الشفعة: معناها، 

وشروطها، وأدلتها، وقانونها في الميراث. كما يتناول الرهن 
العقاري : قواعده، وأنواع الرهن العقاري، والرهن العقاري في 
الحيازة والرهن العقاري في الكفالة، والرهون العقارية المقبولة 

وغير المقبولة، ورهن السندات واألسهم.

FIQH 212
فقه األحوال الشخصية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى رفع مستوى الوعي لدى األجيال 
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الجديدة حول مخاطر االنفصال عن األسرة والمجتمع على 
حد سواء، وتوضيح أنواع االنفصال مثل الطالق والحكمة من 

وراء تشريعه. ويفسر هذا المقرر أنواع الطالق، واإلنابة في 
الطالق )الطالق مقابل تعويض نقدي(، واالنفصال نتيجة لسوء 

المعاملة، واالنفصال نتيجة للعوز، واالنفصال نتيجة للردة، 
وعواقب كل ذلك كالنفقة، والسكن، وشرعية النسب، واالرضاع 
والحضانة والنفقات المترتبة عليها. ويقارن المقرر كل ما سبق 

مع قانون األحوال الشخصية القطري ) قانون األسرة (.

FIQH 214
الفقه التجاري 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يشمل هذا المقرر : عقود اإليجار للهيئات االعتبارية والمرافق، 
وطبيعة عقد اإليجار، وأساسه، وشروطه، وقواعده، والتطبيقات 
الحديثة. ويشمل هذا المقرر أيًضا "عقود اآلجلة"، وعقود البناء، 

وعقود التصنيع. كما يتضمن عقود الحقوق التجارية، والعقود 
المنافسة، والمنح، وعقود القروض، وعقود الهبات، وعقود 

استخدام القروض.
FIQH 215

مدخل إلى عقود امللكية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يشمل هذا المقرر: تعريف المال والمرافق، وتقسيماتهم، وتعريف 
الملكية وأسبابها، وملكية المرافق العامة، والفوائد، والحقوق، 

وحقوق الملكية الفكرية، وملكية المعادن والبقايا األثرية والكنوز، 
والقيود على الملكية، وتعاريف الملكية، تعريف العقد : وأسسه، 
رادة  وشروطه وأنوعه، والمشاكل المتعلقة بالرضا، والخيارات واإ

الفرد.

FIQH 219
فقه العبادة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تلبية احتياجات النفس في مجال الزكاة 

والحج. ويتضمن المقرر فقه الزكاة، مما يمكن الطلبة من معرفة 
شرعية الزكاة، وشروطها، وأنواع الممتلكات التي تخضع للزكاة، 

مثل المنتجات الزراعية والذهب والفضة وما إلى ذلك. ويفسر 
المقرر للطلبة أيًضا مجاالت إنفاق الزكاة وتطبيقاتها الحديثة، 
وزكاة األسهم والسندات، وكيفية استثمار عائدات الزكاة. كما 

يتعرف الطلبة على زكاة الفطر وأحكامها، وتعريف الحج والعمرة 

والحكمة منهما، باالضافة ألنواعها وقواعد أدائها.

FIQH 303
الزكاة واألوقاف

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يشمل هذا المقرر األحكام القانونية للزكاة، وشرعيتها، وظروفها 
العامة، وأنواع الثروات التي تستوجب الزكاة، وقواعد الزكاة في 

السلع، والمجوهرات، والمعادن، واألسهم والسندات، والبنوك، 
وقواعد الوقف ودوره في التكافل والتأمين اإلسالمي.

FIQH 304
احلكم الشرعي والدالالت 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األحكام الشرعية من حيث تعريفها، 

وتقسيماتها، والفعل، والموضوع. كما يدرس طرق تفسير 
النصوص، مثل كلمة )العام(، وكلمة )الخاص(، والكلمة غير 

المحددة ) المطلق(، وكلمة )مقيد(، والمعنى الواضح )منطوق(، 
والمعنى الضمني )مفهوم(، والمعنى البسيط للنص ) عبارة 

النص (، وداللة النص ) اشتراط النص (، وضمنية النص ) 
داللة النص (، واالقتضاء واإلبطال.

FIQH 305
املدخل للفقه اإلسالمي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر كمدخل للفقه اإلسالمي، بحيث يوضح 
خصائصه، وأهميته، ومراحله التاريخية المختلفة، ومصادره، 
ومدارسه الفكرية، ومختلف المصطلحات الفقهية. كما يتناول 

أيًضا أهم النظريات الفقهية، والتحديات التي يواجهها الفقه 
اإلسالمي في الوقت الحاضر، وكذلك كيفية تطويره وتعزيزه.

FIQH 313
عقود التبرعات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

FIQH 314
فقه العقوبات 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بطريقة اإلسالم في الحفاظ 
على حياة اإلنسان وذلك بإصدار العقوبات، وذلك من خالل 

دراسة مفهوم الجناية في الشريعة والقانون. ويشرح المقرر 
أنواع الجنايات ضد الذات، مثل القتل العمد والقتل الخطأ ) 

القتل العرضي( وأساس كل منهما. ويتعرف الطلبة على مفهوم 
القصاص والجناية ضد األخر والعواقب المترتبة على ذلك. 

ويتناول المقرر الدية والكفارة، وأنظمتهما الشرعية وشروطهما، 
كما يقوم بمقارنة ذلك مع القانون الوضعي.

FIQH 315
املعامالت املالية املعاصرة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يتناول هذا المقرر المعامالت المالية الحديثة التي لم تكن 

معروفة في الماضي. وتشمل هذه المعامالت: الحقوق المعنوية 
وأنواع مختلفة من التأمين، ) التأمين التجاري، والتأمين 

عادة التأمين ( والبديل اإلسالمي للتأمين التجاري.  التعاوني، واإ
ويتناول المقرر أيًضا مشاكل النقود، ومشاكل التضخم، 

واألسواق المالية الدولية، وأسواق األوراق المالية )البورصة( 
وقواعدها. كما يتضمن المقرر معامالت المصارف اإلسالمية 
مثل الودائع والتحويالت المالية، وخطابات الضمان وخطابات 

االعتماد، وتقاسم األرباح من أجل الشراء وخفض مستويات 
الشراكة.

FIQH 317
الفقه التجاري 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر تعريف الكمبياالت، ومدى شرعيتها، وأسسها، 

وشروط صحتها، وتطبيقاتها الحديثة. ويقوم المقرر أيًضا 
بالتعريف باألوراق المالية، وأساسها، واألمن الذاتي، وأمن 

الممتلكات وتطبيقاتها الحديثة.

FIQH 318
قضايا فقهية معاصرة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يتناول هذا المقرر الحلول التي توفرها الشريعة للقضايا الحديثة. 

كما يحتوي على موقف اإلسالم من العلوم، وأهداف الشريعة 
في الطب. ويتناول المقرر الطب النبوي ومكانته كتشريع أو 

غير ذلك. كما يوضح أيًضا كيف ينظر اإلسالم لمسائل العالج 

الطبي، والحجر الصحي، والوقاية من العدوى، والفحص الطبي 
لغاء حظر األدوية واألغذية.  زالة النجاسة، واإ قبل الزواج، واإ
كذلك، يتناول هذا المقرر األحكام المتعلقة بالعالج الجيني، 

والبصمة الوراثية، واالستنساخ، والتلقيح االصطناعي، وتحديد 
النسل، وأطفال األنابيب، واإلجهاض، والتحكم في جنس الجنين، 

وبنوك الحليب، والموت السريري، ونقل األعضاء، وتشريح 
الجثة.

FIQH 319
فقه اإلجراءات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتوضيح مفهوم القضاء في اإلسالم، 

ونظرية العدالة، وأخالق  القاضي، وتاريخ القضاء في اإلسالم. 
ويتعامل المقرر مع أهم الكتب في هذا المجال، ويلقي الضوء 

على عناصر وشروط القضية، والمدعي والمدعى عليه، ووضع 
القاضي.

FIQH 320
النظرية القانونية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعزيز قدرة الطلبة على الربط القياسى 

بين القواعد الثانوية والمبادئ في الحاالت التي ال يوجد 
فيها نص صريح. ويمكن المقرر الطلبة من معرفة طريقة 

االستدالل باستخدام األدلة غير التوافقية. وسوف يتمكن الطلبة 
من تحديد القياس القانوني وشرح أسسه وتقسيماته الفرعية، 

وشروط صحته. ويتناول المقرر المصادر التي يفتقر إدعاؤها 
للسلطة إلى إجماع الفقهاء. هذه المصادر هي قواعد "المصالح 
المرسلة"،و"العادات"، و"العدالة"، و"المصلحة العامة" وافتراض 

االستمرارية.

FIQH 321
النظرية القانونية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعميق معرفة الطلبة بالمصادر الدينية 

ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك بتحليل النصوص وربط الفروع 
بالجذور. ويعزز هذا المقرر إتقان الطلبة للتحليل اللغوي وصواًل 

إلى دقة الحكم، وذلك من خالل دراسة القرآن الكريم والسنة 
الشريفة ومعرفة األوامر والنواهي والعام والخاص. ويمكن هذا 
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المقرر الطلبة من معرفة دالالت الكالم عبر التعبير، ومن 
خالل اإلشارة والمضمون. ويعزز هذا المقرر قدرات الطلبة على 

دراسة قوة اإلجماع، وأنواع اإلجماع، وكيف يتم التبليغ عنها. 

FIQH 325
فلسفة الشريعة اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر معنى فلسفة التشريع مع التوسع في إنشاء 
القواعد اإلسالمية على األقوال المأثورة، واألسباب واألهداف. 
ويقوم بدراسة مسألة العبادة في التشريع، وبتسليط الضوء على 

فلسفة التشريع ككل وكذلك ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية.

FIQH 402
فقه الشركات واملواثيق والتبرعات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر طبيعة الشركات ونظامها العام، وأنواع 

مختلفة لها مثل شركة األعمال، وشركة المضاربة، والشركة 
المساهمة، والشركة المتضامنة وطبيعة المصادقة مثل الرهن، 
والكفالة، والحوالة، وطبيعة التبرعات مثل الهبات واالقتراض، 

واألوقاف، والقروض.

FIQH 403
فقه الفرائض

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
وضع هذا المقرر بهدف دراسة النظام اإلسالمي للميراث 

وأسبابه وعوائقه. ويتناول موضوعات الورثة، والحجب، والرد، 
واأليلولة... إلخ. كما يتناول ميراث الحوامل، واألشخاص 
المفقودين والسجناء. ويحقق هذا المقرر في معنى اإلرادة، 
وعناصرها، والظروف والشروط وفعل ترك أكثر من وصية 

والوصايا اإللزامية.

FIQH 415
القانون اإلسالمي الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر تعريف القانون الدولي، ومزاياه، وموضوعاته، 

ونشوئه، وتطوره، والمقارنة بين القانون الدولي اإلسالمي 
والقانون الدولي المعاصر، ووضع العالقات الدولية في اإلسالم 
في حاالت الحرب والسلم، كما يلقي الضوء على الحياد والعزلة.

FIQH 416
نظريات الفقه

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر أهمية وجود النظرية القانونية، ومفهومها، 
وتطورها، وتاريخها وخصائصها. كما يتناول المقرر نظرية 

الضرورة، ونظرية الحق، ونظرية المعايير، ونظرية التعسف في 
استعمال الحق، ونظريات العجز واالختالل.

FIQH 417
القسم، والنذر، والكفارة والغذاء

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأحكام االلتزامات التي 
يفرضها اإلنسان على نفسه )مثل القسم والنذر(. كما يتناول 

هذا المقرر أيًضا أحكام الشريعة الخاصة بالطعام المسموح منه 
والمحظور. كما يعطي المقرر خلفية لكل من المواضيع المذكورة 

أعاله.

FIQH 418
فقه االجتهاد املعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر اإلجتهاد )االشتقاق من األحكام( من حيث 

تعريفه وعناصره وشروطه، وظهوره، وأهميته. كما يتناول 
مختلف درجات وفئات المجتهدين. ويغطي المقرر أيًضا 

االجتهاد الفردي والجماعي، واالجتهاد الجزئي، وتدوين الشريعة 
اإلسالمية، ومسألة الفتوى والتقليد، والمجامع الفقهية في جميع 

أنحاء العالم.

FIQH 419
فقه املواريث والوصايا

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بنظام اإلرث والوصايا 
في الشريعة، ووضع مقارنات مع أنظمة اإلرث والوصايا في 

النظم القانونية األخرى، مع بعض التركيز على القانون القطري. 
ويعطي هذا المقرر الخبرة العملية للطلبة من أجل حل مشاكل 
الميراث من خالل معرفة من الذي يحق له ) ومن ال يحق له( 

الميراث وطرق إحتساب اإلرث وفًقا لذلك.

FIQH 421
فقه اإلثبات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تسليط الضوء على مفهوم األدلة، 

وأساليبها ووسائلها في الشريعة اإلسالمية، ودراسة صالحية هذه 
مكانية استخدام وسائل اإلثبات المعاصرة، والمقارنة  الوسائل واإ

بين هذه الوسائل في الشريعة اإلسالمية وتلك الموجودة في 
القوانين من صنع البشر.

FIQH 425
القياس 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف القياس، وسلطته، وعناصره 

وشروطه، وأنواعه المختلفة. ويسلط المقرر الضوء على العقل 
والحكمة، والوسائل المناسبة التي من خاللها يمكن اكتشاف 

المنطق، كما يركز على المجاالت التي ينطبق عليها القياس.

FREN 100

أساسيات اللغة الفرنسية الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يعطي هذا المقرر مقدمة في التواصل باللغة الفرنسية مع 
التركيز على مهارات التحدث والفهم. وسوف يتعلم الطالب 
المفردات الرئيسة والتراكيب النحوية األساسية للغة الفرنسية 

وكذلك كيفية فهمها من خالل قراءة موضوعات مألوفة 
واالستماع لها. ولتعزيز مهارات االستماع، سيستخدم الطالب 

العديد من المواد السمعية-البصرية.

FREN 101
لغة فرنسية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر للطلبة الذين يرغبون في بدء تعلم اللغة 
الفرنسية،  بهدف مساعدتهم على تعلم أسس اللغة الفرنسية، 
وتطوير المهارات اللغوية األساسية األربع: القراءة، والكتابة، 

واالستماع والتحدث.

FREN 110

اللغة الفرنسية – المستوى المتوسط 1 الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يزود هذا المقرر الطالب بأسس متينة في المهارات اللغوية 
األربع: القراءة والكتابة والتحدث واالستماع. كما يعطي فكرة 

عن الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية بصفة عامة. وبمساعدة أحدث 
البرامج التعليمية سيمارس الطالب اللغة الفرنسية ألغراض 

عملية مثل التواصل في المواقف االجتماعية األساسية وتلبية 
احتياجات السفر الروتينية والقيام بالمعامالت  البسيطة. 

كما يزود المقرر الطالب بمقدمة عن ثقافات و اداب الدول 
الناطقة بالفرنسية وسوف يتعلم الطالب أيضا كتابة رسائل 

قصيرة وجمل عن مواضيع مألوفة. ومع نهاية المقرر ُيتوقع 
أن يصبح لدى الطالب وعٌي بثقافات للدول الناطقة بالفرنسية.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 111

اللغة الفرنسية – المستوى المتوسط 2  الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

هذا المقرر يعزز المهارات اللغوية المعتمدة في مقرر اللغة 
الفرنسية للمستوى المتوسط 1 لمساعدة الطالب على رفع 

كفاءتهم  في المهارات األربع: القراءة والكتابة والتحدث 
واالستماع . ويهدف المقرر كذلك إلى زيادة إجادة الطالب 
للمهارات اللغوية وتوسيع مجال فهمهم لثقافات واداب الدول 

الناطقة بالفرنسية. ويتوقع من الطالب معرفة المزيد من مفردات 
الفهم )في االستماع والقراءة(  ومفردات التحدث والكتابة. 

ويركز المقرر على استخدام اللغة في السياق وبالتالي سوف 
يشمل قراءة النصوص ومشاهدة مقاطع من األفالم بالفرنسية 

ومناقشتها.

متطلب/مقرر سابق
FREN 110

FREN 200

اللغة والثقافة والمجتمع  الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يقدم هذا المقرر دراسة تاريخ فرنسا مع التركيز على الجوانب 

السياسية واالجتماعية والفكرية والفنية  للحضارة الفرنسية. 
ويتضمن تحليال متنوعًا لدور فرنسا على الساحة الدولية 

بالإلضافة إلى دراسة مقاالت من الصحافة الفرنسية وأحدث 



378379

األفالم واألخبار التلفزيونية الفرنسية. وسوف يتعلم الطالب 
كذلك كيفية عرض التسلسل الزمني للحضارة الفرنسية وتحديد 

الحركات الفكرية والفنية الرئيسية وخصائصها وبيئتها. كما سيتم 
إعطاء الطالب لمحة عامة عن أهم األدباء الفرنسيين ووضعهم 
في سياق ثقافي وتاريخي هادف. وسيتم تدريس الطالب كيفية 

يجاد روابط بين األحداث والحركات واألفكار في  تحليل واإ
مختلف الفترات الزمنية التي يشملها هذا المقرر

FREN 201
لغة فرنسية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سيواصل الطلبة تطوير معرفتهم وفهمهم للغة الفرنسية من خالل 
المهارات األربعة: االستماع، والتحدث، والقراءة والكتابة، وسوف 

يمكن هذا المقرر الطلبة من التواصل باللغة الفرنسية على 
مستوى أساسي في مجموعة متنوعة من مواقف الحياة اليومية.

متطلب/مقرر سابق
FREN 101

FREN 210

اللغة الفرنسية- االتصال الشفوي 1  الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

هذا المقرر يطور قدرة الطالب على التحدث باللغة الفرنسية 
من خالل توفير فرص لممارسة المحادثة . وسيكون التركيز 

الرئيسي على ممارسة التواصل الشفوي مع االهتمام بقواعد اللغة  
والكتابة والعرض إلى جانب مناقشة مختلف الموضوعات ذات 
االرتباط العام  باللغة الفرنسية. وسوف يتعلم الطالب ممارسة 

الفرنسية ألغراض عملية مثل التواصل في المواقف االجتماعية 
األساسية وتلبية احتياجات السفر الروتينية والحصول على 

عطاء تفاصيل عن  الغذاء والسكن والقيام بالمعامالت البسيطة واإ
السيرة الذاتية. كما سيتم استخدام مختبر اللغات لتعزيز تجربة 

التعلم لدى الطالب من خالل تدريبات الدراسة الذاتية والتي 
تهدف إلى تقوية مهارات االتصال.

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 211

للغة الفرنسية – االتصال الشفوي  2 الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تطوير المفردات العملية والتعبيرات 
االصطالحية والمصطلحات المهنية والتعامالت الثقافية 

وتطيبيقها على مجموعة متنوعة من المواضيع مثل نوعية اللغة 
الخاصة بمختلف المهن. وسوف يحسن المقرر قدرة الطالب 

على استخدام اللغة الفرنسية في مواقف الحياة الفعلية وألغراضها 
الحقيقية، وسوف يركز كذلك على بعض المواضيع الخاصة، 

واألحداث والقضايا الثقافية المطروحة حاليا في اإلعالم. 
وسوف يقدم المقرر لمحة عامة عن الثقافة الفرنسية المعاصرة 

والتعامالت التجارية، وتوجيه الطالب من خالل ممارسات 
عملية مثل تنظيم السفر والسياحة في فرنسا، واستكشاف النظم 

االجتماعية والبيروقراطية الفرنسية ، والتفاعل مع الفرنسيين.

متطلب/مقرر سابق
FREN 210

FREN 221

اللغة الفرنسية – الكتابة 1 الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يطور هذا المقرر قدرة الطالب على الكتابة والتحدث باللغة 
الفرنسية من خالل نماذج األساليب التعبيرية، وقواعد النحو 

المرتبطة بها، وك1لك من خالل تدريبات علي الكتابة 
واستغالل اإلنترنت. كما أنه يدعم المهارات اللغوية المقدمة 

في المقررين )اللغة الفرنسية – المستوى المتوسط1 و2 ( من 
خالل مراجعة مكثفة لقواعد النحو والتدريبات الكتابية والبدء 

ثراء المفردات  ومهارات التحدث. ويتم  في بناء الموضوعات واإ
تطوير الفهم والتحدث لدى الطالب من خالل السينما والموسيقى 

والمحادثات وغيرها من أدوات التطوير التكنولوجي. ومع نهاية 
المقرر سيكون الطالب قادرين على تركيب جمل مفصلة في 

اللغة الفرنسية ووضعها في فقرات ونصوص كاملة.

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 222

اللغة الفرنسية – الكتابة 2 الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يطور ويصقل التعبير الكتابي من خالل مراجعة 

الهياكل النحوية المعقدة والتعابير االصطالحية ويدرب الطالب 
على الكتابة في  مواضيع معينة والكتابة اإلبداعية واستخدام 

تقنيات التقارير اإلخبارية والنماذج األدبية. وسيقوم الطالب 
كذلك بتحسين مستواهم في الكتابة باللغة الفرنسية والحصول 
على تدريب متقدم في قواعد النحو المقارن والتراكيب. وسيتم 

تقييم الطالب على قدرتهم على الكتابة بطالقة باللغة الفرنسية 
من خالل مجموعة متنوعة من النصوص )على سبيل المثال، 

المذكرات اليومية، والنثر والسرد، والخطابات ورسائل البريد 
اإللكتروني(. وفضال عن طالقة استخدام اللغة في الكتابة يركز 

المقرر أيضا على التمييز بين األساليب المنطوقة والمكتوبة.

متطلب/مقرر سابق
FREN 221

FREN 301
لغة فرنسية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في نهاية هذا المقرر سوف يكون الطلبة قادرين على التعامل 
مع معظم األوضاع وقادرين على وصف التجارب واألحداث 

الماضية والمستقبلية. ويحصلون أيضًا على مفردات كافية 
عطاء رأيهم، ثم  للتعبير عن أنفسهم في موضوعات المقاالت واإ

يتمكنون من التعامل مع أوضاع الحياة اليومية. ويتم قضاء 
وقت التدريس في اإلجابة عن األسئلة، وفي ممارسة التمارين 

التي توفرها التدريبات في الكتاب.

FREN 310

اللغة الفرنسية – الصوتيات  الساعات الدراسية املعتمدة: 
3

يعّد هذا المقرر مقدمة ألصوات اللغة الفرنسية، مع إعطاء 
اهتمام وثيق لمخارجها وكيفية نطقها )الصوتيات(، وكذلك 

العالقة بين أنماطها  وتأثرها بالعوامل المورفولوجية والنحوية 
)علم األصوات(. ويقوم المقرر بتعليم الطالب القواعد الصوتية 
األساسية للغة الفرنسية، بما في ذلك األبجديات وكيفية نطقها 

. كما سيتم االستعانة بالتمارين اللغوية لتصحيح اخطاء النطق 
لدى الطالب ومنحهم فهم أفضل للفروق بين أنظمة الصوت 

الفرنسية واإلنجليزية.

متطلب/مقرر سابق
FREN 100

FREN 311

مقدمة في األدب الفرنسي  الساعات الدراسية املعتمدة: 3

متطلب/مقرر سابق
FREN 110

FREN 321
 اللغة الفرنسية لألعمال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على إدخال مهارات اللغة الوظيفية في عالم 

عطاء الطالب المزيد من الفرص  التجارة وثقافة األعمال واإ
لممارسة التواصل الشفوي والكتابي المتخصص و تطوير 

المفردات التجارية المستخدمة في األنشطة المتنوعة للشركات 
التجارية )على سبيل المثال اإلعالنات والنقل والخدمات 

المصرفية( و يوفر المقرر للطالب محاكاة مواقف حقيقية من 
عالم األعمال وما تستلزمه من أدوات التحدث. وهذا باإلضافة 

إلى تعليمهم قواعد وصياغة المراسالت الرسمية الخاصة بمجال 
األعمال. كما سيقوم الطالب بدراسة البيئة االقتصادية والتجارية 

وتعلم المصطلحات التقنية الرئيسية والتعبيرات االصطالحية 
الضرورية.

متطلب/مقرر سابق
FREN 110

GENG 106
برمجة احلاسب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يقدم هذا المقرر للطلبة مفاهيم الحاسب، وهياكل المراقبة، 

والوظائف، والمصفوفات: المنفردة ومتعددة األبعاد. ويتضمن 
المقرر أيًضا بيانات اإلدخال / اإلخراج بما في ذلك ملف 

البيانات I / O، والحساب، وعوامل المقارنة المنطقية ضمن 
موضوعات أخرى.

GENG 107
املهارات الهندسية واألخالق

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
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يتضمن هذا المقرر مدخاًل إلى الهندسة والتخصصات الهندسية، 
واألخالق والهندسة، ومهارات التواصل، ومهارات الدراسة 

ومهارات حل المشاكل، ومدخاًل للتصميم ضمن موضوعات 
أخرى.

GENG 111
الرسومات الهندسية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يناقش هذا المقرر المفاهيم األساسية للرسومات الهندسية. كما 

يوفر مدخل لرسومات الحاسوب باستخدام برامج CAD. ويتناول 
المقرر المواضيع التالية: أسس الرسم مثل المعايير، وأنواع 

الخط وأبعاده، ورسم األسطح المنحنية، ورسم أقسام كاملة، ورسم 
الصور )متساوية القياس والمنحرفة( ضمن موضوعات أخرى.

GENG 200
االحتماالت واإلحصاء للمهندسني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تصنيف البيانات وتمثيلها بالرسوم، 
والوصف الحسابي، ونظرية االحتماالت، واحتمال وقوع 

الحدث واألحداث المركبة. كما يتضمن أحكام الجمع وقاعدة 
الضرب، واألحداث المستقلة، والمتغيرات العشوائية والتوزيعات 

االحتمالية، والقيم المتوقعة، والمتغيرات العشوائية المستمرة 
والمتقطعة، والتوزيع الطبيعي، وتوزيع "بواسون" والتوزيعات 

االحتمالية المشتركة والهامشية، واستقالل المتغيرات العشوائية، 
وأخذ العينات العشوائية، والفترات اإلحصائية ضمن موضوعات 

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

GENG 210
علم السكون والتحريك 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مبادئ الميكانيكا، ومبادئ توازن الجسيمات 

واألجسام الصلبة، والمفاهيم األساسية للحركيات، وحركة 
األجسام الصلبة، والحركة المستقيمة والمنحنية للجسيمات، 

وقانون نيوتن الثاني، وديناميات نظام الجسيمات ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 191 و  MATH 101

GENG 221
ميكانيكا الهندسة 1 :علم السكون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية ومبادئ الميكانيكا، 

والناقالت، ونظم القوة. والنقاط الوسطى ومراكز الثقل/الجاذبية، 
ولحظات الجمود. كما يتناول مفاهيم الجسم المخطط الحر، 

ومبادئ توازن الجسيمات واألجسام الصلبة ثنائية وثالثية األبعاد 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

GENG 222
ميكانيكا الهندسة 2: علم التحريك 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية للحركيات مع تطبيق 

الجسيمات وحركة األجسام الصلبة، والحركة المستقيمة والمنحنية 
للجسيمات، وقانون نيوتن الثاني، واالندفاع والزخم، وديناميات 
نظم الجسيمات، وحركات األجسام الصلبة ضمن موضوعات 

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 191 و PHYS 191 و  GENG 221

GENG 231
علوم املواد

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر دراسة العالقات بين بنية وخصائص 

المواد، والتركيب الذري، والهياكل البلورية والجزيئية ونقائصها، 
والخواص الميكانيكية للمعادن والسبائك والبوليمرات، والمواد 

المركبة، والخواص الكهربائية للمواد، وأشباه الموصالت والكسر 
والتآكل في المعادن، والتجارب المعملية ضمن موضوعات 

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 101و  MATH 101

GENG 300
األساليب العددية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
ينطوي مقرر األساليب العددية على حل المشاكل الهندسية 

المستمدة من كافة مجاالت الهندسة. وتشمل األساليب العددية: 
تحليل األخطاء، وجذور المعادالت الجبرية غير الخطية، وحل 
المعادالت الخطية في وقت واحد، والتكامل والتفاضل العددي، 
وحل المعادالت 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 املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مبادئ االقتصاد الهندسي، والتكافؤ وصيغة 
الفائدة المركبة، ونموذج الدفعة الواحدة، ونموذج الدفع الموحد، 
ونموذج الدفع التدرجي. كذلك يتضمن معايير القرارات للبدائل 

الواحدة والمتعددة: القيمة الحالية، والقيمة السنوية، والقيمة 
المستقبلية، ومعدل العوائد الداخلية، ونسبة التكاليف والفوائد، 

وتحليل الضرائب القبلي والبعدي ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

GEOG 110
اجلغرافيا العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سوف يدرس هذا المقرر مبادئ الجغرافيا العامة: التفكير 

الجغرافي، وتعريف الفروع واالهتمامات الجغرافية والمنهجيات؛ 

وحقائق واقعية عن كوكب األرض - الحقائق الكونية والرياضية 
حول كوكب األرض، باإلضافة لمناخ كوكب األرض والبيئة 
البيولوجية، والجغرافية اإلنسانية واإلقتصادية مثل السكان، 

ونوع السكان، والجماعة السياسية، والموارد الطبيعية واألنشطة 
االقتصادية المختلفة.

GEOG 204
اجلغرافيا االقتصادية العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر دراسة الجوانب االقتصادية الجغرافية 

وخصائصها على النحو التالي: - تعريف الجغرافيا االقتصادية 
وعالقاتها وروابطها مع الفروع الجغرافية األخرى، وتقييم 
مخرجات منهجية البحث. ويتضمن ذلك دراسة الموارد 

االقتصادية، معناها ومكانتها، ومنظوراتها المكانية والعصرية، 
وتقسيم وتصنيف الموارد. كذلك، تحليل الموارد المادية 

وخصائص اإلنتاج االقتصادي التي ينظر إليها في: توزيع المياه 
واألراضي، والتشكيل الجيولوجي، وتوزيع الصخور والمعادن، 

والسمات السطحية وعوامل الطقس، والنباتات الطبيعية، 
والحيوانات، وموارد المياه. كما يتضمن فهم الموارد البشرية 
مثل: السكان وتوزيعهم، والمستويات االقتصادية والمعيشية، 
والتقدم التكنولوجي، واالستراتيجيات والسياسات الحكومية، 

والميزات االجتماعية مثل التقاليد، والمعتقدات، والعادات، وأخيًرا 
استراتيجية إدارة الموارد. وسيتناول المقرر شرح بعض األنشطة 

االقتصادية ومراحل تطورها مثل: الغابات، وصيد األسماك، 
والزراعة، والتصنيع، والخدمات، والنقل. وهناك دراسة عملية 
عن حالة االقتصاد في دول الخليج و إمكانية تحقيق عالقة 

اقتصادية كاملة بينهم.

GEOG 242
الطقس واملناخ

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول المنهج الحالي دراسة المناخ من منظور جغرافي، 

ويركز هذا المنهج على تقديم التحليل الجغرافي للبيئة البشرية، 
ومساهمتها كالبناء الرئيسي للعديد من العلوم اإلنسانية. 

وبالتالي، سيكون من الممكن شرح الظاهرة اإلنسانية المتنوعة 
في العالم. وكذلك سيتناول المنهج معلومات عن غطاء الغالف 

الجوي: األصل، والمكونات، والطبقات، ومصادر التلوث 
في المستقبل، وعناصر المناخ الرئيسية: اإلشعاع الشمسي 

واألرضي، ودرجة الحرارة، والضغط الجوي، والرياح، والتبخر، 
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والتكثيف الحراري، وهطول األمطار، والكتل الهوائية، وانخفاض 
الهواء، واألعاصير المدارية. التصنيفات والمناطق المناخية. 

المناخ في دولة قطر.

GEOG 243
مقدمة في االستشعار عن بعد 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يغطي المقرر المواضيع 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 غير الملونة، وأفالم األشعة تحت 

الحمراء، واألفالم الملونة العادية، وأفالم األشعة تحت الحمراء 
الملونة( والوسط غير الفوتوغرافي. كما يتناول التصوير الجوي 

)األدوات البسيطة، والمعالجة بدون ألوان، واأللوان، وأفالم 
األشعة تحت الحمراء(. ويتناول أقمار االستشعار عن بعد: 

الماسحة متعددة األطياف، الماسحات الحرارية، ورسم الخرائط 
الموضوعية. أجهزة استشعار الموجات الدقيقة )بما في ذلك 

الرادار واإلشعاع(. ورياضيات التصوير الجوي : قياس االرتفاع 
من الصور المقترنة/المتداخلة، وتفسير الصور الجوية.

متطلب/مقرر سابق
GEOG 239 أو GEOG 240

GEOG 300
جغرافية العالم العربي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يشمل هذا المقرر مدخاًل إلى العالم العربي، وهو يغطي دراسة 

العالم العربي، ويقدم مدخاًل لموقعه الجغرافي وخصائصه 
المكانية، والوضع الجيوسياسي الدولي، والجيولوجيا التركيبية، 

والتضاريس والمناخ اإلقليمي والنباتات الطبيعية وتوزيعها، 
وكذلك التربة. كما يغطي اقتصاديات العالم العربي: كاإلنتاج 
الزراعي، وعناصر الوجود المادية والبشرية والموارد البيولوجية 
والمياه والموارد المعدنية ومصادر الطاقة، والتوزيع الجغرافي 

إلنتاج البترول واستهالكه وتجارته، والصناعة، والنقل، 
والشركات االقتصادية العربية، والمشاكل التي تواجه العالم 

العربي وتطبيق حاالت دراسية من بعض الدول العربية.

   

GEOG 344
جغرافيا سياسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تعريفات الجغرافيا السياسية، ومقارنتها مع 
العلوم السياسية واالقتصادية، والجيوسياسية، وأساليب البحث 
في الجغرافيا السياسية، وقضايا الجغرافيا السياسية الجديدة، 
كما يتناول مفهوم "الدولة" في الجغرافيا السياسية، ومكونات 

الدولة )المادية والبشرية(، ومفهوم "مساحة" الدولة، والعواصم، 
والسياسات المحلية والدولية، والحدود السياسية: كإقامة الحدود 
والتطورات منذ ظهور الدولة القومية، والحدود البحرية، والحدود 

اإلقليمية، والحدود وعالقتها مع الظواهر البشرية، ودراسات 
الحالة في الحدود السياسية، و مفهوم الكتل السياسية وعالقته 

مع تخطي القوميات. 
مالحظة: ينبغي لجميع دراسات الحاالت والممارسات النظر في 

أمثلة من العالم العربي والشرق األوسط.

GEOG 346
مقدمة في نظم املعلومات اجلغرافية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
ينقسم هذا المقرر إلى قسمين: القسم النظري والجوانب 

العملية. القسم النظري يغطي المواضيع التالية: مفهوم نظم 
المعلومات الجغرافية )GIS(: تعريف نظم المعلومات الجغرافية 

والتقنيات ذات الصلة بهذا النظام، ومجاالت تطبيق نظم 
المعلومات الجغرافية، ومكونات نظم المعلومات الجغرافية 
والتي تشمل خمسة عناصر هي: األجهزة )أجهزة الحاسب 
اآللي، وحدات تخزين البيانات، المدخالت والمخرجات(، 

والبرمجيات، والمستخدمين )بما في ذلك اإلدارة المهنية ومختلف 
المستخدمين( والبيانات )مصادرها(، وتطبيقات نظم المعلومات 

الجغرافية. والوظائف األساسية لنظم المعلومات الجغرافية: 
دارة البيانات، ومعالجة البيانات وتحليلها،  إدخال البيانات، واإ

خراج البيانات. وأنواع البيانات الجغرافية وتنظيمها: الرئيسية  واإ
نوعين من البيانات )النقطية والبيانات الموجهة(، وتصميم وتنفيذ 

قواعد البيانات الجغرافية. وطرق لتخطيط وتنفيذ مشروع نظام 
المعلومات الجغرافية الناجح باستخدام أحد أنظمة المعلومات 

الجغرافية المتوفرة في القسم.
القسم العملي: تدريب الطلبة على إعداد محطة عمل كاملة 

لنظم المعلومات الجغرافية، وتطوير قدرة الطالب على تحليل 
ومقارنة نظم المعلومات الجغرافية المختلفة المتاحة في القسم 

للتعرف على مواطن القوة والضعف فيها. وخبرات التدريب 

العملي على الطرق المختلفة لتصميم قاعدة البيانات الجغرافية 
لتسجيل البيانات الجغرافية للمشروع. تدريب الطلبة على آليات 

تبادل البيانات وتحويل البيانات )يرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم 
بيانات نظم المعلومات الجغرافية توضع في صيغ مختلفة(. 

إجراء جميع مراحل مشروع نظم المعلومات الجغرافية مع 
السيناريوهات المحلية باستخدام واحدة من حزم برمجيات نظم 

المعلومات الجغرافية المتاحة.

GEOG 357
جغرافيا العالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

GEOG 441
جغرافية قطر 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بنظرة متعمقة للعوامل 
المؤثرة في جغرافية دولة قطر، وأساليب التحقيق والتحليل، 
وهناك هدف إضافي يتمثل في تسليط الضوء على العالقة 

المتبادلة بين العناصر الطبيعية والبشرية واالقتصادية التي تؤثر 
على جغرافية دولة قطر وكيف يمكن لهذه العناصر المختلفة أن 

تتداخل لتخلق ميزات فريدة لجغرافية دولة قطر.
ويتضمن المقرر المواضيع التالية:

العناصر الطبيعية التي تضم دراسة المناخ والتربة   -
والموائل الطبيعية والموارد المائية.

العناصر البشرية والتي تشمل دراسة السكان.  -
العناصر االقتصادية التي تركز على اإلنتاج الزراعي   -

نتاج الغاز والنفط، والتنمية الصناعية، والتجارة، والنقل،  واإ
والسياحة، ودراسة تحليلية للمنظور المستقبلي للتنمية الصناعية 
وانتاج الغاز مع بعض التركيز على األزمة السكانية ودور دول 

مجلس التعاون الخليجي.

GEOG 442
البيئة والتلوث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى دراسة األنظمة البيئية العالمية والخلل 

الذي تواجهه هذه األنظمة. ويتضمن المقرر ثالثة أجزاء:
الجزء األول: مقدمة للنظم البيئية لألرض والعالقة   -

المتبادلة بين المكونات البيئية وأنواع الكائنات الحية.

الجزء الثاني: دراسة اآلثار السلبية لألنشطة البشرية   -
واختالل التوازن البيئي.

الجزء الثالث: يركز على أنواع مختلفة من التلوث   -
البيئي وتلوث الهواء وآثاره مثل المطر الحمضي وتدهور طبقة 

األوزون، والتلوث اإلشعاعي والتلوث الضوضائي والتلوث 
البحري.

GEOG 448
جغرافيا املياه 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر جغرافيا المياه بنظرة شمولية، وتشكل موارد 
المياه مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم نظًرا لضرورة 
المياه في حياتنا اليومية، هذا هو السبب في أن هذا المقرر 

سوف يتعامل مع هذه المسألة وجوانبها المتنوعة: مثل المياه: 
الغرض، والفروع، والتطور، وخصائص المياه، والتصنيف، 

والدورة الهيدرولوجية العامة. المياه القارية: األنهار والبحيرات 
والمستنقعات، والمياه الجوفية. البحار والمحيطات وموارد مياه 
الشرب: تحلية المياه المالحة، المياه المعاد تدويرها، واستيراد 

المياه، والمياه المعبأة في زجاجات، استمطار السحب والضباب، 
الجبال الجليدية. ندرة المياه: األسباب وسبل تعويضها. طرق 
السيطرة على الطلب على المياه: الوسائل القانونية، واألدوات 

التقنية، واألدوات االقتصادية واألدوات االجتماعية وصنع القرار 
واإلدارة. ومناقشة تلوث المياه وطرق التصفية، وأساليب ونهج 
إدارة المياه الصالحة للشرب. والتنمية المستدامة لمياه الشرب، 

والموارد المائية في دولة قطر.

GEOL 101
مبادئ اجليولوجيا العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مقدمة في الجيولوجيا وعلوم األرض، تطور علم الجيولوجيا 
ومساهمة علماء العرب والمسلمين في ذلك، عالقة األرض 

بالكون والكواكب األخرى، أصل وتطور األرض، طبقات 
األرض وخصائصها الرئيسية، مكونات القشرة األرضية )المعادن 

والبلورات والصخور واألحافير الجيولوجية(. العمليات الداخلية 
والخارجية ونظرية الصفائح التكتونية، مقدمة عن الجيولوجيا 
التاريخية، ملخص حول جيولوجية قطر ومواردها الطبيعية.

متطلب/مقرر سابق
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 OR Total for ENGL 040 OR ENGL C002 ( (
 Integrated Core 400( AND )ENGL 041 OR
 OR ESL Reading Skills 100( ENGL R002

 OR APL AND )ENGL 042 OR ENGL W002
 for Writing Workshop 225( ( OR ) Total for

 Integrated Core 400 AND ESL Reading Skills
OR TOEFL_ )100 100 AND ESL Language Use

Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-
 based Test 061 OR TOEFL Computer-based

 5.5 Test 173 OR Int Eng Lang Test Syst-IELTS
 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 المقرر مقدمة في علم الحفريات الالفقارية  كما 
يتناول تعريف واألساليب الطبقية في الجيولوجيا التاريخية، 
وطرق علم الحفريات، وتعريف الحفريات وطرق التحجر، 

والدراسات الحفرية من البروتوزوا )المنخربات( واإلسفنج، والحياة 
العامة لحقب الحياة القديمة، والحياة في الحقب الوسيطة وحقب 

الحياة الحديثة

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 303
الرواسب والترسيب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مقدمة، الدورات الرسوبية، الصخور الفتاتية، 

الصخور الجيرية، المتبخرات، والصخور الرسوبية، الرواسب 
السليكيه، الفوسفات بيئات الترسيب: قارية، بحرية، خليط 

من القارية والبحرية، األحواض الرسوبية، الصخور الرسوبية 
التكتونية، الرواسب المعدنية االقتصادية

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 321
اجليولوجيا البنائية والتكتونية اجلغرافية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تطور األرض عبر األزمان الجيولوجية، 
والبنية الداخلية لألرض، ونظرية االنجراف القاري، وتيارات 
الحمل الحراري، وتضاريس قاع البحر، والصفائح التكتونية، 
واالنتشار في قاع المحيطات، والطيات والفواصل ، وحدود 

الصفائح الكبرى، واآلثار االقتصادية.

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 322
املسح امليداني واجليولوجيا 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مقدمة، المفاهيم الرئيسية للعمل الميداني، 
المالحظات الميدانية وجمع العينات والبيانات، مبادئ المسح 
باستخدام مختلف األساليب والتقنيات وأدوات خاصة لقياس 

المسافات والزوايا األفقية والرأسية، واستخدام البوصلة، ومستوى 
اليد للمسح الجيولوجي و رسم الخرائط، وتحديد الهياكل 

الجيولوجية في هذا المجال

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 332
اجليوفيزياء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر الخواص الفيزيائية للصخور، الطريقة 

الزلزالية، الخواص الميكانيكية والمعدات وطريقة التفسير النوعي 
للبيانات، طريقة االنكسار وتحليل البيانات وتفسيرها، طريقة 
الجاذبية، ومجال جاذبية األرض، المعدات والمسح الميداني 

والتفسير الكيفي. 
.

متطلب/مقرر سابق

GEOL 101

GEOL 401
الكيمياء اجلغرافية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر محاور األرض، والنيازك، وتوزيع العناصر،   
و بنية األرض، جيوكيمياء الصخور النارية والصخور المتحولة 

والصخور الرسوبية، جيوكيمياء البيئة المائية..

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 403
اجليولوجيا االقتصادية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر التصنيف، وخامات الصخور النارية، 

والخامات من الصخور المتحولة، ومعادن الصخور الرسوبية، 
وتقنيات االستكشاف، والثروة المعدنية.

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 411
جيولوجيا اجلزيرة العربية وقطر

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تعريف بجيولوجية المملكة العربية السعودية 

وقطر وعمان، جيولوجية صخور الكمبري في الجزء الغربي 
من المملكة العربية السعودية، التراكيب الهيكلية لشبه الجزيرة 

العربية، التسميات الطبقية في شبه الجزيرة العربية وقطر )لحقب 
الحياة القديمة(، والمعادن والبترول والموارد الطبيعية.  

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 421
اجليولوجيا التصويرية واالستشعار عن بعد 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة في مبادئ ومعدات ومواد وأساليب 

اقتناء الصور الجوية، والطيف الكهرومغناطيسي، والخصائص 
الطيفية األساسية لمالمح األرض، والتفاعل في الغالف الجوي، 

وهندسة الصور الجوية ورسم الخرائط.

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 432
جيولوجيا البترول

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة وخلفية تاريخية، عالقة جيولوجيا 

البترول بالعلوم األخرى، الخواص الفيزيائية والكيميائية للنفط، 
تكون وهجرة النفط، وخزان، والفخاخ والسداد، وتقدير االحتياطي

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

GEOL 434
اجليولوجيا املائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مقدمه عن المياه الجوفية، البخر، هطول األمطار، والجريان 

السطحي وتدفق المجاري المائية، ورطوبة التربة، المياه الجوفية، 
ومبادئ تدفق المياه الجوفية. جيولوجية تكون المياه الجوفية 
وجيولوجية تدفق المياه الجوفية إلى اآلبار والتدفق اإلقليمي 

للمياه الجوفية، كيمياء المياه، ونوعية المياه وتلوث المياه 
دارة المياه الجوفية.   الجوفية، وتطوير واإ

متطلب/مقرر سابق
GEOL 101

HIST 103
مقدمة في التاريخ

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الموضوعات األساسية لعلم التاريخ ، ويشرح 
مفهوم التاريخ ومعناه ، ممكنًا الطلبة من تطوير مهارات النقد 
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الفكري والتحليل ،  و ذلك من خالل دراسة المصادر األولية 
والثانوية، و عمليات البحث والكتابة، التي تشمل الطرائق 

المختلفة للكتابة التاريخية ، والمقاالت الحوارية، والعروض 
الشفوية والمناقشات الصفية .

HIST 111
تاريخ العالم اإلسالمي 1 ) 600 1187- (

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرض هذا المقرر نشأة المجتمع اإلسالمي من عهد النبي 

محمد )صلى اهلل عليه وسلم( وتطوره إلى نهاية القرن الثاني 
عشر. وتشمل الموضوعات التي يتناولها المقرر ظهور 

اإلسالم وانتشاره، والدولة اإلسالمية في ظل الخلفاء األمويين 
يران  والعباسيين، وظهور الكيانات اإلسالمية من أفغانستان واإ
سبانيا. وينتهي المقرر باألحداث  الشرقية إلى شمال أفريقيا واإ

التي مهدت لتحرير القدس عام 1187، ثم يوّضح بنية 
المؤسسات االجتماعية والسياسية في العالم االسالمي، وتبدل 

نظام الخالفة.

HIST 121
تاريخ قطر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا  المقرر  إلى تعريف الطلبة  بتاريخ قطر عبر 

العصور التاريخية، مركزًا على نشأة إمارة قطر وتطورها في 
ظل التنافس العثماني-البريطاني في الخليج العربي. كما 

يتناول المقرر الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية  قبل 
ظهور النفط والغاز، وبعدهما. ويدرس أيضًا التطورات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية التي  شهدتها دولة قطر حتى عهد 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني..

HIST 131
تاريخ العالم منذ 1300

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التحوالت الرئيسية في تاريخ العالم منذ  عام 
1300 م، التي تشمل الموضوعات المرتبطة بالتفاعالت المكثفة 

في نصف الكرة األرضية الشمالي ، وظهور العصر العالمي 
األول )1450-1770(، ونشأة السوق العالمي، ثم عصر 

الثورات، وظهور األنماط الحديثة في تاريخ العالم مثل الحداثة 

واالستعمار .. ويركز  المقرر على تشكيل المجتمعات الرئيسة 
ح بطريقة منهجية التفاعالت الثقافية  في العالم وتطورها ، ويوضِّ

والتحوالت التي كانت من أكثر عوامل التغيير في العالم منذ 
عام 1300م. ويمكَّن المقررالطلبة من تحسين مهارات التفكير 
النقدي والتحليل من خالل دارسة المصادر األولية والثانوية، 

عداد األبحاث العلمية، والعروض الشفوية والمناقشات الصفية. واإ

HIST 204
علم التأريخ

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يلقي هذا المقررالضوء  على ظهور علم التأريخ وتطوره منذ 

العصور القديمة إلى الفترة الحديثة، إضافة الى مناقشة المدارس 
التاريخية والفلسفات وأساليب تفسير التاريخ. كما يبحث في 

طبيعة المصادر األولية والثانوية ونقدها، وفي الكتابات التاريخية 
ومؤلفيها.  و يعرض لمحة منهجية من أساسيات و متطلبات 

الكتابة التاريخية، واألساليب والتقنيات التي يعتمدها المؤرخ في 
كتابة التاريخ.

متطلب/مقررسابق
  HIST 188 أو  HIST 103

HIST 212
تاريخ العالم اإلسالمي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعتبر هذا المقرر استمرارًا لمقرر تاريخ العلم االسالمي 1، و 
يهدف إلى تعريف الطلبة على األحداث السياسية والعسكرية 

واالقتصادية األبرز في العالم اإلسالمي من عام 583 
ه/1187م إلى عام 923 ه/1517م. ويبدأ هذا المقرر بعرض 

تحرير صالح الدين األيوبي للقدس، ثم يقوم بالتحليل النقدي 
ألحوال العالم اإلسالمي تحت حكم األيوبيين والمماليك والحكام 
اآلخرين. ويتناول المقرر أيًضا ظهور المغول وتدميرهم لبغداد 
عام 1285م، مما أدى إلى إنهاء الخالفة العباسية في بغداد. 
وينتهي المقرر بسقوط دولة المماليك على يد العثمانيين عام 

.1517
متطلب/مقررسابق

HIST 262 أو HIST 111

HIST 213

تاريخ العرب احلديث
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتتبع هذا المقرر التغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
والسياسية التي ساهمت في تشكيل أسس المجتمعات العربية 

الحديثة اليوم. ويعرض كذلك التغيرات التي طرأت على النخبة 
السياسية والتجار وأصحاب المحال التجارية والفالحين والقبائل 
وعلماء الدين، والنساء، فضاًل عن األقليات العرقية والدينية في 
عهد اإلمبراطورية العثمانية. ويسعى المقرر الى تدريب الطلبة 
على دراسة وتفسير المصادر األولية المتعلقة بالفترة التاريخية 

التي يغطيها.

HIST 217
احلضارة اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على مفهوم الحضارة اإلسالمية وظهورها، 

والظروف التاريخية التي ساعدت في تأسيس الحضارة اإلسالمية 
وترابطها مع الحضارات األخرى، ومساهماتها في الثقافة 

والتراث العالميين. ويناقش  هذا المقرر تأسيس الدولة اإلسالمية 
ومؤسساتها اإلدارية والمالية والقضائية واالجتماعية. باإلضافة 

إلى ذلك، يقوم المقرر بدراسة األنشطة االجتماعية واالقتصادية 
والفكرية للمسلمين وتأثيرها في الحضارات األخرى حتى القرن 

السادس عشر. يهتم هذا المقرر كذلك بتطوير قدرات الطلبة في 
جمع المعلومات، والتفكير النقدي والتحليلي، وتوظيف ذلك في 

مجال البحث العلمي

HIST 222
اخلليج في العصر احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات الالزمة 

التي تساعدهم على فهم التطورات التاريخية في دول الخليج 
خالل القرون الخمسة الماضية، فضاًل عن إطالعهم على 

المصادر الرئيسة لتاريخ الخليج. ويركز المقرر على التاريخ 
السياسي لمنطقة الخليج والظروف التي أدت إلى ظهور دول 

الخليج. ويتعرف الطلبة من خالل هذا المقرر على االستعمار 
البرتغالي والتنافس الدولي )الهولندي-البريطاني-الفرنسي( فى 
الخليج العربي، ونشأة وتطور دولتي اليعاربة والبوسعيديين فى 

عمان وظهور مشيخات الساحل العماني، ونشأة وتطور الكويت 
والبحرين وقطر، والقوى الجديدة فى الخليج العربى، مرورًا 

بالتطورات المهمة التى انتهت بتحقيق االستقالل لكل منها.

HIST 220
االمراض الوبائية في تاريخ العالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 تسببت االمراض على مر العصور في حصد حياة الماليين 

من البشر، ومما يالحظ أن اآلثار الطبية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية الناجمة عن هذه االمراض ال زالت مدار 

البحث والتحقيق من ِقبل الباحثين والعلماء. لذلك يركز  هذا 
المقرر على دراسة الجوانب التاريخية واالجتماعية والصحية 

الناجمة عن  بعض األمراض المختارة، إضافة الى الكيفية التي 
ساهمت بها هذه االمراض في تطوير طرق العالج والممارسة 

الطبية، وتشكيل الحياة االجتماعية والتاريخ، وكيف تأثرت 
المجتمعات في العصر الحديث بأمراض الماضي.

سيكون هذا المقرر متاحًا لجميع الطلبة الذين يخططون 
للتخصص في العلوم بشكل عام، أو العلوم االجتماعية، او 

العلوم الصحية، أو العلوم اإلنسانية. مع المالحظة، أن الطلبة 
الذين يسجلون في هذا المقرر ال يشترط عليهم توفر خلفية 

سابقة في العلوم أو الطب أو التاريخ.

HIST 231
أوروبا والعالم منذ عام 1500

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية األوروبية منذ عام 1500م وتأثيرها على بدايات تاريخ 
العالم الحديث والمعاصر. وتشمل الموضوعات التي يغطيها 

هذا المقرر: المساهمة الفكرية في عصر النهضة، واإلصالح 
والتنوير، والفنون، والفكر االجتماعي والسياسي، والثورة 

الصناعية، والمدارس الرومانسية، والواقعية، والقومية، والنسوية، 
واإلمبريالية، وكذلك االستعمار والحرب العالمية األولى والثانية 

والحرب الباردة.

HIST 240
تاريخ مصر القدمي وحضارتها

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر اكتشاف الحضارة المصرية القديمة، 

وخصائص التاريخ المصري القديم من عصر الدولة القديمة إلى 
الفتح المقدوني، وتوحيد مصر والمملكة القديمة والدولة الوسطى، 
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والدولة الحديثة )اإلمبراطورية(، والفترة الفارسية وسقوط الدولة 
الفرعونية، وأسس الحضارة المصرية القديمة والجوانب الرئيسية: 
اإلدارة، ونظام الحكم والحياة االقتصادية، واالجتماعية والفكرية.

HIST 241
تاريخ الشرق األدنى القدمي وحضارته 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تاريخ الشرق األدنى، وخصائص بالد 

ما بين النهرين خالل التاريخ السومري، والفترات األكادية، 
والبابلية، واآلشورية، وتأسيس الدولة البابلية الكلدانية وسقوطها، 
وخصائص تاريخ سوريا من األلفية الثالثة قبل الميالد إلى نهاية 
األلفية الثانية قبل الميالد، والعالقات الدولية خالل األلفية الثانية 
قبل الميالد، وعرض أحوال دول سوريا وفلسطين خالل األلفية 
األولى قبل الميالد، وصعود وسقوط الدولة الفارسية األخمينيية.

HIST 244
علم التأريخ ومنهج البحث التاريخي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم ومنهجية التاريخ كعلم، وكيفية إعداد 

المؤرخ علمًيا، وثقافًيا ومعنوًيا، والعلوم التي تدعم المؤرخ، 
ومصادر التاريخ الحديث والمعاصر، والنهج العلمي لبحوث 

الكتابة التاريخية، والقواعد الفنية لكتابة التاريخ، ومدارس تأويل 
التاريخ.

HIST 245
التاريخ اليوناني والروماني القدمي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التاريخ اليوناني والروماني، بدًءا من فترة 
هومر، واالستعمار اليوناني ونتائجه )في القرن 8 إلى القرن 

6 قبل الميالد(، تطوير المدينة/الدول اليونانية إلى نهاية القرن 
6 قبل الميالد )سبارطة والتحالف البيلوبونيسي، أثينا وتطور 
أنظمتها(، الفارسية، الحروب اليونانية، صعود اإلمبراطورية 
األثينية، الحروب البيلوبونيزية، األوضاع العامة في العالم 

اليوناني وحتى عصر اإلسكندر األكبر.
ويتناول أيًضا شعوب إيطاليا قبل تأسيس روما، روما خالل 

الحكم الملكي، ظهور الجمهورية، الوحدة اإليطالية وعاصمتها 
روما، التوسع الخارجي والصراع بين روما وقرطاج، السياسة 

الرومانية نحو المحافظات الشرقية، الثورة، الحرب األهلية 

وسقوط الجمهورية، أوغسطس وصعود اإلمبراطورية، الحكم 
الروماني في الشرق حتى فترة االستعمار المبكر.

HIST 248
تاريخ العرب قبل اإلسالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتناول هذا المقرر تاريخ العرب وأنسابهم، وشبه الجزيرة العربية 

وقبائلها القديمة، وعرب الجنوب ودولهم والممالك الشمالية 
)األنباط وبالميرا(، ومدن الحجاز )مكة المكرمة، الطائف 

ويثرب(، واإلمارات الحدودية )الغساسنة والمناذرة(، ومملكة 
كندة، واألوضاع العامة في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور 

اإلسالم.

HIST 314
التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم االسالمي

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعالم 

اإلسالمي ،  شاماًل تاريخ الزراعة )المحاصيل المزروع منها 
والمستورد(، والمحاصيل الغذائية والصناعية والري والتجارة. 

ويناقش المقرر النمو االقتصادي اإلسالمي وأثره على المناطق 
الريفية، والمعادن وغيرها من الصناعات، وشبكات الطرق 
التجارية والبحرية، والشركات واالحتكارات، والعالقة بين 

المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات التجارية األخرى، و دور 
المدينة اإلسالمية والريف. كما يتطرق هذا المقرر الى العادات 

والتقاليد، ودور المرأة. ويسعى  المقرر إلى تحسين التفكير 
النقدي والتحليلي لدى الطلبة من خالل المهام المطلوبة منهم 

مثل األبحاث والعروض الشفهية. .

HIST 318
تاريخ األندلس 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر تاريخ األندلس منذ القرن السادس حتى القرن 
الخامس عشر الميالدي، معالجًا العديد من الموضوعات ، مثل 

الفترة الرومانية المتأخرة، والفتح اإلسالمي، والدول اإلسالمية 
في األندلس، والمجتمع والثقافة، وحركة االسترداد المسيحي 

حتى سقوط األندلس في عام 1492. وأخيرًا، يلقي الضوء على 
العالقات بين دول المسلمين في شمال أفريقيا )المغرب العربي( 
والدولة اإلسالمية في األندلس بدًءا من الفتح االسالمي وانتهاًء 

الحكم اإلسالمي فيها. 

HIST 319
تاريخ الحروب الصليبية )غزو الفرنجة(

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر بشيء من التفصيل الحروب بين غرب أوروبا 
واإلسالم التي وقعت في األراضي المقدسة في وقت متأخر من 

القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر. يتم التركيز 
بشكل خاص على تحليل دوافع الحركة الصليبية وأسبابها ، 
والتغيرات األيديولوجية عند الصليبيين، ومواقف الجماعات 

والكيانات االسالمية من الهجمات العسكرية المسيحية، إضافة 
إلى الصحوة اإلسالمية ودورها في تحرير أراضي المسلمين. 

أخيًرا، يختتم المقرر بمناقشة النتائج والتأثيرات الثقافية للحروب 
الصليبية على أوروبا.

HIST 320
تاريخ الحركات و المذاهب اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة:3

يهدف هذا المقرر إلى دراسة التطورات االجتماعية واالقتصادية 
والفكرية والسياسية التي واكبت قيام الدولة اإلسالمية. كما 
يركز على انقسام األمة بعد "الفتنة  الكبرى" بين األعوام 
ثالثين وأربعين هجريًة. ويلقي المقرر الضوء على الدولة 

االسالمية ، وظهور الحركات االنفصالية في الدولة، ، وآراء 
أحزاب المعارضة السياسية والدينية تجاه القضايا االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، وموقف الدولة منها . كما يسعى إلى 
تعريف الطلبة بالمصادر  األولية والثانوية المتعلقة بالحركات 
والمذاهب االسالمية، و تطوير مهارات الطلبة على التفكير 

النقدي والتحليلي. 

HIST 322
إيران ودول الجوار 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يهدف هذا المقرر، إلى تعريف الطلبة بعالقة إيران مع الدول 

المجاورة في الفترة الحديثة، بدًءا من السالالت الفارسية المبكرة، 
مرورًا بالهيمنة على آسيا الوسطى، والصراع مع القوى المحلية 

واإلقليمية، وتأثير القوى العظمى مثل روسيا واالمبراطورية 
العثمانية، وبريطانيا، والبرتغال. ويتطرق المقرر أيًضا الى دراسة 

الوجود العربي في األجزاء الشرقية من الخليج وتأثيراته على 
إيران.

HIST 323
عالقات الخليج وجنوب آسيا في التاريخ الحديث والمعاصر 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يساعد هذا المقرر الطلبة على فهم طبيعة العالقة بين منطقة 

الخليج وجنوب آسيا، وخاصة الهند، واألبعاد االقتصادية 
واالجتماعية لهذه العالقة. يعرف الطلبة  على طرق االتصال 

بين المنطقتين منذ بدايات القرن السادس عشر من خالل 
التبادل التجاري واألنشطة االقتصادية المرتبطة بتجارة اللؤلؤ، 
والوجود الخليجي في الهند، وتأثير االستعمار األوروبي على 

العالقة بين المنطقتين.

HIST 324
التاريخ االقتصادي للخليج 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يسعى هذا المقرر الى تزويد الطلبة بالمعلومات الالزمة التي 
تساعدهم على فهم الموضوعات والقوى الرئيسة في االقتصاد 

السياسي في الخليج على المستويات المحلية واإلقليمية 
والعالمية، مع االهتمام الخاص بأثر النفط ، ومسألة اإليرادات، 

ونماذج التنمية وأسواق العمل المختلفة، والتكامل اإلقليمي، 
وموقع الخليج المتغير في ظل االقتصاد العالمي ومسألة 

اإلصالح االقتصادي .

HIST 331
اليونان وروما القديمة، 1200 قبل الميالد إلى 500 م 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر مختلف التطورات في اليونان القديمة وفي 

اإلمبراطورية الرومانية. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها: 
ظهور الدول- المدن اليونانية، والحروب البيلوبونيزية والفارسية، 

وحروب اإلسكندر األكبر، والتوسع في روما خالل الحروب 
القرطاجية، وقضايا التجارة والعدل والمواطنة، والضرائب، 
والصراعات الثقافية. وينتهي المقرر بدراسة موجزة لتراجع 

وانهيار النصف الغربي من اإلمبراطورية الرومانية خالل القرن 
الثالث الميالدي..

HIST 332
أوروبا في العصور الوسطى ، 500-1400 م 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يقدم المقرر لمحة عامة عن تاريخ أوروبا الغربية من سقوط 
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اإلمبراطورية الرومانية وصواًل إلى حرب المئة عام. ويتم التركيز 
على انهيار اإلمبراطورية الرومانية وصعود اإلقطاع، والبابوية، 

والثورة التجارية، وأصول الدول القومية. 

HIST 333
عصر النهضة واالصالح ، 1648-1400

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر التطورات الفكرية والثقافية في إيطاليا وشمال 

أوروبا خالل القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع 
عشر. يركز المقرر على أصول اإلصالح البروتستانتي 

وتأثيراته، ومناهضة اإلصالح، والتفاعل األوروبي مع أفريقيا 
وآسيا واألمريكتين، و تراجع اإلقطاع وظهور الدولة القومية، 

ستقالل ويستفاليا.  والحروب الدينية، واإ

HIST 334
الخليج العربي في العصور القديمة 
الساعات الدراسية املعتمدة:3

خالل العقود الخمسة الماضية، تراكمت األدلة األثرية من منطقة 
الخليج العربي نتيجة للتنقيب األجنبي وتكثيف الحفريات، والتي 

ال تزال مستمرة في العديد من المناطق في الخليج. لذا يوفر 
هذا المقرر المعارف األساسية في علم اآلثار في الخليج العربي 
من عصور ما قبل التاريخ إلى الفترة اإلسالمية. كما يستكشف 

هذا المقرر الدور الذي لعبته مجتمعات الخليج العربي في 
التجارة بين بالد ما بين النهرين والشرق، وال سيما خالل العصر 

البرونزي. سيتيح هذا المقرر للطالب فرصة قراءة وتحليل 
مصادر اولية وثانوية واالطالع على نماذج لتطبيقات شفهية 
ومكتوبة بهدف تطوير مهارات التحليل والتفكير الناقد لديهم.

HIST 336
المرأة في الشرق األدنى القديم 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
 ،)gender( يتناول هذا المقرر تاريخ أدوار النوع االجتماعي
والصور، والتجارب المتعلقة بها وربطها بالسياق االجتماعي، 

والسياسي، واالقتصادي والقانوني للمجتمعات القديمة مثل بالد 
ما بين النهرين، ومصر القديمة، وبالد فارس، وبالد الشام، 
والهند، والصين، واليمن القديمة، واليونان، وروما، وأفريقيا، 

وأمريكا الالتينية والجزيرة العربية. كما يتم التركيز، من خالل 
نهج حداثي، على مجموعة متنوعة من خبرات النساء القديمة. 

وتتضمن مواد القراءة لهذا المقرر ترجمات من المصادر األولية، 

وأدلة مصورة وأثرية يتم عرضها في إطار المناقشات الصفية. 
سيتيح هذا المقرر للطالب فرصة قراءة وتحليل مصادر اولية 
وثانوية واالطالع على نماذج لتطبيقات شفهية ومكتوبة بهدف 

تطوير مهارات التحليل والتفكير الناقد لديهم.

HIST 337
عصر االستبداد والثورة من 1648 إلى 1815

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر االتجاهات الرئيسية في التاريخ السياسي، 

واالجتماعي، والفكري والثقافي في أوروبا خالل الفترة من 
1648-1815، بما في ذلك تطور الحكم المطلق في فرنسا 

وأماكن أخرى في أوروبا. ويتناول المقرر كذلك الحركة الثقافية 
المعروفة باسم التنوير، والثورات الليبرالية في إنجلترا وفرنسا، 

والنتائج المترتبة على تلك التطورات.

HIST 343
تاريخ الفاطميين، واأليوبيين والمماليك

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر البعثة اإلسماعيلية في المغرب، وظهور 
الدولة الفاطمية ومشاكلها الداخلية، وتسلسل األسرة الحاكمة 

الفاطمية، وتأسيس مسجد األزهر بالقاهرة، وأوجه الحياة 
السياسية، واالقتصادية واالجتماعية في مصر خالل العصر 
الفاطمي وصالح الدين األيوبي، و الجهود المبذولة إلنهاء 

الحكم الفاطمي وطائفة الشيعة في مصر، والشرق األدنى في 
القرن الحادي عشر، وصعود حكم األيوبيين وصالح الدين، 

وتوحيد القوى اإلسالمية، والصراع مع الصليبيين )معركة 
حطين(، وخلفاء صالح الدين، والنظم األيوبية، وظهور 

تأثير المماليك، وجهود المماليك البحرية الرامية إلى القضاء 
على الوجود الصليبي، وصد التهديدات المغولية، واالزدهار 
االقتصادي في القرن الثامن الهجري )القرن 14 ميالدًيا(، 

وتاريخ الشركس، والسالطين الرئيسيين، وتجدد التهديد المغولي، 
والتهديد البرتغالي، والصراع مع العثمانيين وسقوط حكم 

المماليك، والنظم الحضارية واإلنجازات.

HIST 344
تاريخ إيران وآسيا الوسطى الحديث والمعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر الظروف السياسية في بالد فارس من بدايات 

القرن 16، بدًءا من ظهور الدولة الحديثة: الصفوية، أفشاري، 

حكم زاندي وقاجار، الغزو األفغاني لفارس، واإلصالحات 
السياسية في بالد فارس في الدولة القاجارية واالمتيازات 

األجنبية، والثورة الدستورية، وصعود وسقوط الدولة البهلوية، 
والثورة اإلسالمية في إيران.

ويسرد أيًضا تاريخ أفغانستان والنزاعات القبلية، وظهور الدولة 
الحديثة في أفغانستان، والغزو الروسي، وحركة المجاهدين، 

وآسيا الوسطى، ومفهوم آسيا الوسطى، واالحتالل السوفياتي، 
وسقوط االتحاد السوفياتي وظهور الدول المستقلة.

HIST 349
تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر تاريخ القارة األفريقية قديًما، ومراحل اكتشاف 
القارة، ودوافع االستعمار األوروبي ألفريقيا، ونظم الحكم واإلدارة 

في عهد االستعمار، وسياسة التمييز العنصري، والمقاومة 
األفريقية وحركات التحرير، ومشاكل أفريقيا في مرحلة ما بعد 
االستقالل، والوحدة األفريقية، وبلدان المغرب العربي األفريقية 
وتاريخها من االستعمار إلى االستقالل )ليبيا، تونس، الجزائر، 
المغرب، موريتانيا( والحكم العثماني لمصر )1798-1517(، 
والحملة الفرنسية على مصر، وعصر محمد علي، والتدخل 

األجنبي في مصر والثورة العربية، واالحتالل البريطاني لمصر، 
والحكم المصري للسودان، والثورة المهدية، وتطور الحركة 
الوطنية المصرية من االحتالل )1882( إلى ثورة 1919، 

وتاريخ مصر والسودان في فترة ما بين الحربين، وتطور الحركة 
الوطنية في مصر والسودان نحو االستقالل.

HIST 350
تاريخ بالد الشام والعراق الحديث والمعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر األوضاع في بالد الشام والعراق منذ الحكم 
العثماني، والصحوة الفكرية واالتجاهات نحو التحرير، مروًرا 

بالثورة العربية الكبرى )1916(، 1929 الثورة في العراق 
والحركات الوطنية في بالد الشام، واالنتداب الفرنسي على 

سوريا ولبنان، واالنتداب البريطاني على شرق األردن وفلسطين 
والعراق، وتطور الحركة الوطنية في بالد الشام والعراق حتى 

االستقالل )الثورة الفلسطينية 1936-1937، انتفاضة رشيد علي 
الكيالني( والقضية الفلسطينية وتطورها.

HIST 351
تاريخ الدولة العباسية

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر طبيعة الثورة العباسية، والخالفة العباسية من 

السفاح إلى المعتصم، وبغداد العاصمة والتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية، والصراع بين األمين والمأمون، والعباسيين 

والبيزنطيين، وتأسيس سامراء ونفوذ الجيش، وخلفاء سامراء 
)نفوذ الجيش، والضعف السياسي والمالي واإلداري، واإلقليمية، 

والفوضى(، والصراعات السياسية )عودة السلطة في ظل 
المعتمد والموفق256-279 هجرية، 870-892 م(، وثورة الزنج، 
والدول المغاربية، ودول المشرق، والعودة إلى بغداد، واإلمارات 
)االزدهار الثقافي على الرغم من الضعف السياسي ( والساللة 

البويهية في العراق.

HIST 356
التاريخ االقتصادي واالجتماعي لديار اإلسالم

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر العالم اإلسالمي من حيث تاريخ الزراعة 
)المحاصيل المزروعة منها والمستوردة( واألغذية والمنتجات 
الصناعية، والري ووسائله، والنمو االقتصادي وتأثيره على 

المناطق الريفية والصناعة )صناعة المعادن وأساليبها(، وأنواع 
الصناعات والحرف والتجارة وطرق التجارة، والطرق البحرية، 
والمعامالت، والشركات واالحتكارات، والمجموعات التجارية 

والمجتمعات المسلمة، والمدينة اإلسالمية وخصائصها، والريف، 
والعادات والتقاليد، والمرأة، واألعياد والمهرجانات ووسائل 

الترفيه، واألزياء، واألطعمة والمشروبات.

HIST 358
تاريخ الدولة العثمانية

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر أوضاع الشرق اإلسالمي تحت الساللة 

البويهية، وظهور الدولة السلجوقية والتحكم في الخالفة، وذروة 
الدولة السلجوقية )455-485 هجري، 1063-1092م(، ونهاية 
عصر السالجقة العظام )485-525 هجرية، 1092-1157م(، 

ودول األتابك داخل الدولة السلجوقية، والغزو المغولي، 
وسقوط الخالفة العباسية )656ه،1258م(، وغزاة اإلمارات في 

األناضول في القرن 12(، وظهور وتوسع اإلمارة العثمانية، 
وتطور اإلمارة العثمانية إلى دولة في القرنين 14 و15، وسقوط 
القسطنطينية )1453م (، والدولة العثمانية وضم الدول العربية، 

ونهج الحكومة واإلدارة، واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
ومسألة الخالفة والجامعة اإلسالمية، وموقف العرب من 
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المحاوالت االنفصالية داخل الدولة العثمانية إلى مواجهة الغزو 
األوروبي، والفكر القومي العربي حتى منتصف القرن 20.

HIST 370
التاريخ العربي الحديث منذ عام 1919

الساعات الدراسية املعتمدة:3
هذا المقرر هو استمرار لمقرر التاريخ العربي 1. وتبدأ الفترة 

التي يعالجها من  ثورة 1919 المصرية ضد البريطانيين وتنتهي 
بالحرب العربية اإلسرائيلية عام 1967. وتشمل الموضوعات 
التي يتم تناولها: العرب في فترة ما بين الحربين العالميتين، 

والقومية العربية والنضال من أجل االستقالل، والعالقات العربية 
الداخلية، والعرب والحرب الباردة، والصراع العربي اإلسرائيلي ، 
والنساء في العالم العربي، والتحديث والتنمية العربية في عصر 

العولمة.

متطلب/مقرر سابق
HIST 358 أو  HIST 213

HIST 380
بناء أمريكا الحديثة

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر األصول الثقافية والسياسية والدستورية 

للواليات المتحدة األمريكية، شاماًل سلسلة التغيرات الثورية في 
السياسة والمجتمع بين منتصف القرن الثامن عشر إلى القرن 

التاسع عشر ، والتي سيطرت على ثالثة عشرة من مستعمرات 
اإلمبراطورية البريطانية وحولتها إلى دول مستقلة بدًءا من 

األمور الثقافية والسياسية التي ربطت اإلمبراطورية البريطانية 
مًعا. ويتتبع المقرر العمليات السياسية واأليديولوجية التي 

تالشت وانتهت نتيجة لسلسلة من الصراعات السياسية التي 
شكلت هوية الواليات المتحدة األمريكية.

HIST 390
تاريخ الصين واليابان الحديث

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر التاريخ االجتماعي، والسياسي والثقافي 

للصين واليابان في القرن العشرين مع التركيز على القضايا 
القومية، والثورة، والحداثة والمساواة بين الجنسين. وباستخدام 

مزيج من المواد األولية والثانوية المتعلقة بمناحي الحياة 
المختلفة، ومجموعة من الخبرات بدًءا من التسوق إلى 

المناقشات الدستورية، يتوقع من الطلبة أن يقوموا بصياغة 
تفسيرات خاصة بهم حول هذه الفترة األساسية في تاريخ اليابان 

والصين. وسوف تعرض المحاضرات التطورات الهامة وتوفر 
إطاًرا لتنمية مهارات الطلبة التحليلية.

HIST 407
) Capstone ( مشروع التخرج

الساعات الدراسية املعتمدة:3
في هذا المقرر، يشرع الطلبة في إعداد مشروع بحثي تحت 

إشراف أساتذتهم. ولتعزيز مهارات التعاون، يمكن ألكثر 
من طالب التعاون في مشروع واحد  بعد  موافقة وتوجيهات 
المدرسين،  و يفترض لمشروع التخرج أن يعكس المهارات 
والتدريبات التي اكتسبها الطلبة خالل دراستهم في برنامج 

التاريخ بمراحله ومقرراته المختلفة.
.

HIST 415
تاريخ العلوم في اإلسالم

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتتبع هذا المقرر تطور العلوم في اإلسالم حتى فترة 

اإلمبراطورية العثمانية، وهو يتناول الموقف اإليجابي للتعاليم 
اإلسالمية نحو طلب العلم والتفكير النقدي. كما سيتم دراسة 
تأثير إنشاء مصانع الورق وبيت الحكمة في بغداد في عملية 
الترجمة، وظهور المنح العلمية اإلسالمية. وسيتناول المقرر 

إسهامات العلماء المسلمين والمراكز اإلسالمية في التعلم خالل 
العصور الوسطى.

HIST 416
تاريخ الفنون والعمارة اإلسالمية 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر جميع األشكال اإلسالمية واألنماط والتصاميم 
الفنية والمعمارية بدًءا من ظهور اإلسالم في القرن السابع وحتى 

القرن الثالث عشر ميالدي. وتبدأ مفردات المقرر من  تأثير 
الحضارات القديمة والمجاورة على الثقافة اإلسالمية. وسيتم 

دراسة المسكوكات والفخاريات والسيراميك والصناعات المعدنية، 
والزجاج والكريستال والسجاد والمنسوجات. باإلضافة إلى ذلك، 

سيتم دراسة تخطيط وتصميم المساجد ، والقالع، واألسوار 
والمباني العامة في المدن اإلسالمية الرئيسية في دمشق وبغداد 

والقدس و قرطبة و غرناطة.

HIST 417
موضوعات في التاريخ اإلسالمي

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتضمن هذا المقرر موضوعات متنوعة،  مثل تاريخ المرأة في 

اإلسالم، الفكر السياسي اإلسالمي، و التاريخ العسكري في 
اإلسالم، و رحالت في عالم العصور الوسطى، وما يرتبط بها 
من دروس تاريخية والجتماعية واقتصادية. وسيتم التحقق من 
استيعاب الطلبة للمواد من خالل المشاريع البحثية والتحليلية.

HIST 421
الخليج والعالم العربي 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
تم تصميم هذا المقرر لتعريف الطلبة بالعالقة بين دول الخليج 

والعالم العربي خالل العصر الحديث، وتطور هذه العالقة 
وأبعادها االجتماعية والسياسية واالقتصادية. ويركز المقررعلى 

: دراسة العالقات العربية الخليجية منذ القرن التاسع عشر، 
والتبادل الثقافي والتعليمي، والعمالة العربية المهاجرة في الخليج، 
وسياسات دول الخليج تجاه الحركات القومية في العالم العربي، 

وموقفها  من الصراع العربي اإلسرائيلي.

HIST 425
موضوعات في تاريخ الخليج 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يشتمل هذا المقرر على موضوعات متنوعة، مثل المسافرين 
والخليج في التاريخ الحديث، عالقات الخليج بدول أفريقيا، 

والواليات المتحدة األمريكية ودول الخليج، وموقف الخليج من 
الصراع العربي اإلسرائيلي، وحركات اإلصالح في الخليج.

HIST 427
األقليات المسلمة في العالم 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر التطورات والقضايا المتعلقة بالمجتمعات 

المسلمة في أجزاء مختلفة من أنحاء العالم. ويركز هذا المقرر 
على تحديد هذه المجتمعات. كما يتناول المقرر تاريخ هذه 

األقليات في الغرب، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الالتينية، وبلدان 
جنوب آسيا، اضافًة الى التحديات التي تواجه هذه األقليات، 

ومساهماتها في المجتمعات التي تعيش بها.

HIST 431

القومية ونتائجها من 1914-1815
الساعات الدراسية املعتمدة:3

يتناول هذا المقرر مفهوم القومية في ثالثة مجاالت مترابطة 
وهي: القومية ودورها في ظهور الدول الحديثة في أوروبا، 
والمناقشات النظرية الكبرى التي أسفرت عنها هذه التجربة 
التاريخية، والطرق التي تم نشر القومية من خاللها بشكل 

يطاليا،   علني. ويركز المقرر على القومية في فرنسا، وألمانيا، واإ
محاوال من خالل هذه الموضوعات ان ينمي قدرات الطلبة على 

التحقق، وتطوير مهارات االتصال والكتابة من خالل األوراق 
البحثية، والمناقشات الصفية والجماعية، والعروض التقديمية.

HIST 432
أوروبا بين الحربين العالميتين ، 1945-1914

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يبحث هذا المقرر في الجوانب االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية لكال الحربين العالميتين، إضافة إلى السياسة 

والمجتمع في فترة ما بين الحربين، وصعود النظم الشمولية، 
واآلثار التي تركتها الحروب في القارة األوروبية وانعكاساتها 

على بقية العالم.

HIST 434
موضوعات في التاريخ األوروبي 

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يشتمل هذا المقرر على موضوعات متنوعة ، مثل تاريخ نابليون 

بونابرت، وألمانيا النازية، واإلمبراطورية الروسية، وأوروبا، 
والشرق األوسط، والمرأة في التاريخ األوروبي، وصعود الفاشية 

األوروبية في القرن 20، والنزاعات األوروبية العثمانية.

HIST 436
تاريخ الفكر األوروبي في القرن 20
الساعات الدراسية املعتمدة:3

يعالج هذا المقرر تاريخ الفكر األوروبي في القرن العشرين ، 
وهو يتناول كيف أسهم المثقفون األوروبيون والفنانون والكتاب 
والشخصيات الثقافية األخرى في التطورات الرئيسية في القرن 
العشرين. ومن الموضوعات التاريخية التي يتضمنها المقرر: 
علم النفس والذات، النوع االجتماعي، النسوية، وكتلة السياسة 
نتهاء  االشتراكية، الفاشية والشمولية، والعرق، واإلمبراطورية واإ

االستعمار.
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HIST 442
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر تاريخ الخليج العربي في بداية العصر 

الحديث، والوجود البرتغالي ومقاومته، والتنافس الدولي في 
منطقة الخليج )الهولنديين والفرنسيين والبريطانيين(، والقوات 
اإلقليمية في منطقة الخليج، والدولة العثمانية وعالقاتها مع 
منطقة الخليج، وظهور ونمو المنظمات السياسية العربية، 

والسياسات البريطانية في منطقة الخليج في القرن 19، 
واألوضاع السياسية في منطقة الخليج في بداية القرن 20، 

وتطور اإلمارات العربية، واكتشافات النفط وآثارها السياسية على 
أوضاع الخليج، والواليات المتحدة األمريكية ومصالحها النفطية، 
واآلثار االجتماعية للنفط في منطقة الخليج، وبناء دول الخليج 

العربي الحديثة.

HIST 444
تاريخ المغرب واألندلس

الساعات الدراسية املعتمدة:3
يتناول هذا المقرر تاريخ المغرب وسكانه، والفتح اإلسالمي، 

والدول المستقلة )األغالبة، الرستميون، األدارسة، الفاطميون(، 
مارات الزيري والزناتي، وبنو هالل وسليم، والمرابطون،  واإ

والموحدون وسقوطهم، وتاريخ إسبانيا قبل الفتح اإلسالمي، 
وفتح إسبانيا، وفترة اإلمارة األموية، والخالفة وسقوطها، وممالك 

الطوائف، واألندلس تحت المرابطين والموحدين ودولة بني 
األحمر، ودولة بني مورين ونضالها، وسقوط دولة بني األحمر، 

والموريسكيين.

HIST 445
التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي

الساعات الدراسية املعتمدة:2
يتناول هذا المقرر أحوال الجزيرة العربية منذ بداية الحكم 
العثماني، والحركة السلفية وآثارها، وظهور وتطور الدولة 

السعودية األولى، والعالقات العثمانية السعودية. كما يتناول 
المقرر دور محمد علي باشا في شبه الجزيرة العربية، والقوى 

السياسية األخرى خالل القرنين التاسع عشر والعشرين ، وظهور 
الدولة السعودية الثالثة،  ثم الحرب  العالمية االولى، وتأسيس 

المملكة العربية السعودية، واليمن في العصر الحديث، باإلضافة 
إلى القوى الكبرى وشبه الجزيرة العربية.

 HIST 447
تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة:2
يتناول هذا المقرر عصر النهضة األوروبية، واالكتشافات 

الجغرافية وآثارها، وحركة اإلصالح الديني في أوروبا وآثارها، 
والعالقات الدولية في القرن 16، وتطور أوروبا في القرن 17 

والعالقات الدولية في القرن 17 و 18، والثورة الفرنسية، والثورة 
الصناعية ونتائجها، وعصر المؤتمرات واالصالح في أوروبا، 

والوحدة اإليطالية واالتحاد األلماني، وتحالفات الكتل من أواخر 
القرن 19 إلى بدايات القرن 20، والحرب العالمية األولى: 

األسباب والنتائج والمعارك، ومعاهدات السالم، وفترة ما بين 
الحربين، واألنظمة الشيوعية والفاشية والنازية، والديمقراطيات، 
والحرب العالمية الثانية ونتائجها، وعالم ما بعد الحرب وظهور 
القوتين العظميين، والتحالفات والكتل، واالتجاهات نحو الوحدة 

األوروبية.

HIST 449
أمريكا الحديثة والمعاصرة

الساعات الدراسية املعتمدة:2
يتناول هذا المقرر اكتشاف واستعمار أمريكا، والثورة األميركية 
وظهور الواليات المتحدة األمريكية، ودستور الواليات المتحدة 

األمريكية، وتطور الحرب األهلية األمريكية، وعقيدة مونرو 
والسياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركية، وتحول الواليات 

المتحدة األميركية إلى قوى عظيمة، وحركات االستقالل في 
أمريكا الالتينية.

HIST 450
تاريخ النظم والنظريات السياسية واالجتماع

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر ظهور وتطور الديمقراطية، ومفهوم الدولة 
الفاضلة، والفردية، والليبرالية، وتطور الرأسمالية في العصر 

الحديث )الرأسمالية التجارية والرأسمالية الصناعية(، واالشتراكية: 
صعودها، وتطورها ونقدها، واألحزاب السياسية وجماعات 

الضغط، والديمقراطية السياسية.

HIST 453
الفنون واآلثار اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر تأثير اإلسالم على الفنانين، والعمارة 
اإلسالمية )العمارة الحضرية، والهندسة المعمارية العسكرية(، 
ودراسة النقود المعدنية، والفنون اإلسالمية )الفخار، والمعادن، 
والسجاد، والفنون األخرى(، والنقوش )الكتابة الكوفية، والكتابة 

بخط النسخ(.

HIST 456
خبرات متكاملة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطلبة بالقدرة على ربط المعارف 

والمهارات واالتجاهات التي اكتسبوها وتوظيف كل منها في 
مجال الدراسة، وكذلك التغلب على العقبات التعليمية. وعالوة 

على ذلك، فإنه يقود التقدم التعليمي من منظور شامل، مع 
األخذ بعين االعتبار الخبرة العملية التي اكتسبها الطلبة من 

خالل تدربهم كمدرسين لطلبة في المدارس، ويركز هذا المقرر 
أيًضا على تزويد الطلبة بمهارات اعتماد أساليب تكميلية لدراسة 

وحل المشاكل التعليمية، مثل االستراتيجيات البديلة وأساليب 
إدارة الجودة الشاملة. ويمكن اعتبار هذا المقرر المظلة الجامعة 
للخبرات التعليمية، وتشكل مشروًعا ميدانًيا شاماًل يتعلق بمجال 

واقعي وحقيقي.

HIST 459
تاريخ شبه القارة الهندية، والصني واليابان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة موضوعات في تاريخ شبه الجزيرة 
الهندية واالستعمار االوروبي، والثورة الهندية 1957، وتطور 

الحركة الوطنية إلى االستقالل وظهور دولة باكستان، والتاريخ 
الحديث للصين وجنوب شرق آسيا واليابان وصواًل إلى الحرب 

العالمية الثانية.

HIST 460
تاريخ الشرق األوسط احلديث واملعاصر  

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم وأهمية الشرق األوسط، وتاريخ الشرق 

األوسط قبل الحرب العالمية األولى، والحرب العالمية األولى 
وتأثيرها على الشرق األوسط، والشرق األوسط في الفترة ما بين 
الحربين، والحرب العالمية الثانية والشرق األوسط، واكتشافات 
النفط وآثارها االجتماعية واالقتصادية على المنطقة، والصراع 

العربي اإلسرائيلي، والحرب الباردة وتداعياتها على منطقة 
الشرق األوسط، والشرق األوسط في نهاية القرن 20.

HIST 461
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
يختار األستاذ الدكتور المسؤول عن المقرر موضوًعا هاًما 
ومعاصًرا ويعطي فكرة عامة عنه في محاضرة أولية، ثم يتم 

تقسيم الطلبة إلى فرق لتغطية مختلف جوانب الموضوع، وتقوم 
الفرق بتقديم أنشطة البحوث إلخاصة بها في المحاضرات.

التقييم: يتم تقييم أنشطة الطلبة البحثية حول الموضوع وال يتم 
إعطاء أي اختبارات، وكأمثلة من المواضيع: القضية العراقية، 
وعملية اإلصالح في العالم العربي، والمرأة في العالم العربي، 

وما إلى ذلك.

HIST 470
التاريخ احلديث ألمريكا الالتينية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في ظهور دول أمريكا الالتينية المستقلة 

منذ القرن التاسع عشر . كما يستعرض الطريقة التي تشكلت 
بها الدول من األقاليم المستعمرة وكيف تم تأسيس الهويات  
والمجتمعات الوطنية.، و يركز  المقرر أيًضا على مسائل 

الديمقراطية والنضال من أجل التمثيل السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي في دول أمريكا الالتينية. وتركز مهام المقرر 

على قراءة وتفسير المواد المرجعية الرئيسية، والعمل الشفهي 
والكتابي، بما في ذلك البحوث واألوراق التي من شأنها تحسين 

قدرات التفكير النقدي والتحليلي..

HONS 100
مقرر السنة األولى للتميز 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذه الندوة الدراسية تقوم بتعريف الطلبة على الجامعة وبرنامج 
التميز األكاديمي، وسوف يتمكن الطلبة من تعلم كيفية التفكير 

والتعبير عن أفكارهم بشكل ناقد وفعال، كما سيتعلم الطلبة 
أيًضا المهارات الالزمة لكتابة ورقة البحث، وهذه الدورة متعددة 

التخصصات وتركز على الموضوعات المقترحة من قبل 
أعضاء هيئة التدريس من برنامج التميز.
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IENG 210
أساليب العمل والقياسات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مدخاًل لمفاهيم العمل واالنسان واآللة، 

وتحليل وتصميم وقياس العمل، ودراسة األسلوب، والتسجيل 
على مختلف المستويات، وتحليل وتحسين العمليات، وتطبيقات 

في التصاميم/التعديالت، وقياس العمل، ودراسة الوقت، وأخذ 
العينات العمل، وأساسيات خطط الحوافز وقياس األداء ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 260
الديناميكا احلرارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر أمثلة تمهيدية لنظم تحويل الطاقة. المفاهيم 
والتعاريف األساسية، وخصائص المادة النقية، والغازات المثالية، 

والعمل والحرارة، والقانون األول للديناميكا الحرارية وتطبيقاتها 
على األنظمة ووحدات الضبط، والقانون الثاني للديناميكا 

الحرارية ومفهوم الكفاءة، وتطبيقات مختارة للمشاكل الهندسية 
بما في ذلك دورات بخار الطاقة، ودورات التبريد ودورات 

توربينات الغاز ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

IENG 310
تخطيط املرافق وتصميمها 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر أساسيات تخطيط المرافق وتصميمها، 

ونماذج تخطيط المرافق بما في ذلك اختيار الموقع ونمذجة 
تخصيص الموقع. كما يتضمن المقرر تصميم المنتج والعملية 
والجدول الزمني. والعالقات بين المساحات والتدفق واألنشطة، 

وكذلك االحتياجات من الموظفين، ومناولة المواد واختيار 
المعدات، والتخطيط المنهجي، والتخطيط بمساعدة الحاسوب، 

وتخطيط وتصميم التحسينات، ونظم التخزين والمستودعات 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
IENG 210

IENG 320
ضبط اجلودة اإلحصائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم واألساليب اإلحصائية الخاصة 
بضبط جودة المنتجات والخدمات، وأساليب ضبط العمليات، 

وأساليب العينات، والتحليل اإلحصائي باستخدام أدوات 
ضبط الجودة وأساسيات األساليب األخرى مثل تحليل القدرة 

المستخدمة من قبل اإلدارة لضبط العمليات، والتكاليف، وتحسين 
الجودة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 330
بحوث العمليات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر أساليب بحوث العمليات بما في ذلك 

صياغة النماذج، واشتقاق حلول البرمجة الخطية، والخوارزميات 
البسيطة، ومشاكل النقل والتنسيب، ونماذج الشبكة ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

IENG 331
بحوث العمليات املتقدمة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر استعراض البرمجة الخطية: البسيطة 

والبسيطة المنقحة، والبرمجة الخطية المتقدمة، والبرمجة الخطية 
الحدودية، والبرمجة المستهدفة، وجدولة وبرمجة البرمجة غير 

الخطية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
IENG 330

IENG 337
تخطيط االنتاج ومراقبة اخملزون
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، 
وأسس اختيار المنتجات والعمليات ومتطلبات التحول، وأساليب 
دارة المخزون للبنود ذات  التنبؤ، والقدرة على التخطيط الكلي، واإ
الطلب المستقل، ومتطلبات المواد، وتخطيط الموارد، والجدولة، 

ومفاهيم جديدة في مواضيع مثل ممارسات اإلدارة ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360 و  IENG 210

IENG 350
انظمة احلاسوب للمحاكاة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر نماذج االحتماالت، وديناميات النظام 

والمحاكاة والنمذجة، ونمذجة إدخال البيانات، والتحقق والتثبت 
من نماذج المحاكاة، وتحليل مخرجات المحاكاة. والنمذجة 
والمحاكاة وتحليل األحداث المنفصلة، وحلول المشكالت 

باستخدام تقنيات النمذجة والمحاكاة، وتطبيق المبادئ اإلحصائية 
على أنظمة الطابور، وتصميم تجارب المحاكاة وأدوات للحد من 

التباين من مخرجات المحاكاة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200 و  GENG 106

IENG 410
بيئة العمل والسالمة الهندسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر بيئة العمل والشروط المرتبطة بها، وفهم 
عمل الجسم والعقل، والخصائص الجسدية والعقلية، والحواس 

البشرية، والعمليات المعرفية، وطبيعة العمل والقدرة على العمل، 
وتأثير بيئة العمل، واعتبارات بيئة العمل المريحة عند تصميم 

أماكن العمل والمرافق، والضوابط، وبيئة العمل المكتبية. كما 
يتضمن المقرر مدخل عن السالمة وجودة حياة العمل، وأسباب 

المخاطر والفشل، وأساسيات التحقيق والتحليل.

متطلب/مقرر سابق
MECH 230 و  IENG 210

IENG 411
تخطيط وضبط الصيانة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر إدارة التخطيط للصيانة، والتنفيذ، والرقابة، 

وعالقته بالوظائف األخرى، والصيانة الوقائية والتنبؤية باستخدام 
الرصد، والتخطيط لقطع الغيار، وتحليل االستبدال، والهندسة 
جراء الصيانة والتكاليف المترتبة عليه،  التي تتسم بالتحمل، واإ

ودور أجهزة الحاسوب، ودراسات الحالة والتطبيقات.

متطلب/مقرر سابق
IENG 330

IENG 420
إدارة اجلودة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل لفلسفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة 

في سياق التغيير التنظيمي والثقافي المكرس من أجل التحسين 
المستمر للمنتجات والخدمات. وبعض األفكار والموضوعات 

التي يتم تناولها هي: جوائز الجودة الدولية )ISO 9000( لنظم 
إدارة الجودة، قياس إعادة الهندسة، تدريس "ديمنج"، و"جوران"، 

دارة التغيير وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة. و"كروسبي" واإ

متطلب/مقرر سابق
IENG 320

IENG 421
حتليل القرارات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو مقرر تمهيدي حول نظرية وتطبيقات تحليل القرار، 
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ومشاكل صنع القرار في ظل اليقين وعدم اليقين، والتركيز 
على صياغة، وتحليل، واستخدام تقنيات صنع القرار في مجال 

الهندسة وتحليل النظم، وصياغة المشاكل المتعلقة بالمخاطر 
وتقييم احتماليات المخاطر.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 423
تصميم التجارب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر 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.

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

IENG 425
هندسة التحمل

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل لتحليل التحمل، وتدابير التحمل 

ووظائفه، والعمر المتوقع، ووظيفة المخاطر ضمن وظائف 
التوزيع الهامة، ونماذج المخاطر وحياة المنتج، وتوزيع القيمة 
المتطرفة، ونماذج التحمل الثابتة، ونماذج التحمل الديناميكية، 

وتدابير فعالية النظام، وتخصيص وتحسين التحمل. كما 
يتضمن مدخاًل إلى هيكل أخطاء التحليل وموثوقية اإلنسان.

متطلب/مقرر سابق
IENG 330 و  GENG 200

IENG 441
الهندسة املتزامنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النهج المنظم لتصميم المنتجات الميكانيكية، 

وهو األمر الذي يتطلب تصميًما متزامًنا لجميع العمليات 

ذات الصلة. كما يتناول أساليب تطوير المنتجات التكرارية 
والمتكاملة، وتصميم منتجات على مستوى عالمي، والهندسة 

المتزامنة والعكسية، ونشر وظيفة الجودة، وهندسة القيمة، 
ومحاذاة متطلبات المنتج مع قدرات العملية، وتصميم التصنيع، 

والتصميم للتجميع، والمنتجات القوية من خالل التصميم 
المناسب للتجارب ضمن موضوعات أخرى.

IENG 450
أمتتة اإلنتاج

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مبادئ استراتيجيات األتمتة وتقنيات وضبط 

العمليات الصناعية الحديثة. كما يتناول أساسيات التحكم 
الرقمي )NC ( وتطبيقات الحاسوب الحديثة للتحكم العددي 

)CNC(،والروبوتات اآللية ونظم التعامل مع المواد المؤتمتة، 
وتحليل نظم/خطوط اإلنتاج اآللية المؤتمتة، بما في ذلك؛ 

خطوط التدفق اآللي، وخطوط النقل، وخطوط التجميع اآللي 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 230 و  GENG 106

IENG 451
النظم اخلبيرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
 ،)AI( يتناول هذا المقرر أساسيات الذكاء االصطناعي

والمفاهيم األساسية ومبادئ النظم الخبيرة، وبناء النظم الخبيرة، 
واألفكار المركزية لتطوير النظام الخبيرة، بما في ذلك تمثيل 

المعرفة، وهياكل الضبط، واكتساب المعرفة، وهندسة المعرفة. 
كما يتضمن المقرر تركيًزا على استخدام المعرفة في مجال 

معين للحصول على األداء الخبير في البرامج، وتقنيات برمجة 
النظام الخبير الحديثة واألدوات.

متطلب/مقرر سابق
GENG 106

IENG 452
هندسة نظم املعلومات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر أساسيات نظم المعلومات، ومجاالت 

التطبيق الرئيسية لنظم المعلومات الصناعية - نموذج قاعدة 
البيانات العالئقية، مدخل للغة االستعالمات البنيوية، وتصميم 
المعلومات وقاعدة بيانات منطقية، ونمذجة البيانات، ونموذج 
الكيان مع العالقة، وتحليل وتصميم نظام المعلومات، وفهم 
متطلبات المعلومات في المؤسسة، والتنفيذ )تصميم واجهة 

المستخدم، وتصميم وتنفيذ النماذج والتقارير على أساس 
متطلبات المستخدم(، وقواعد البيانات الممكنة على شبكة 

اإلنترنت، وأساسيات مفاهيم تخطيط موارد المؤسسات ومتطلبات 
المعلومات بما في ذلك األعمال التجارية اإللكترونية، ووضع 

نماذج باستخدام UML، وتصميم المشروع، وتنفيذ مشروع 
تصميم نظام المعلومات باستخدام أدوات التصميم القياسية 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 106

IENG 460
 تصميم نظم التصنيع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر عمليات التصنيع، ونماذج التصنيع 

ومقاييس األداء، وتصميم نظم التصنيع بما في ذلك الخلوية، 
ونظم التصنيع المرنة، وتحليل عمليات االختيار، والتخطيط، 
والتحسين، والجوانب االقتصادية لنظم التصنيع، وتكنولوجيا 

المجموعة، وخطوط النقل، والتصنيع بمساعدة الحاسوب ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 230 و  GENG 106 

IENG 478
االبتكار وريادة األعمال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يجمع هذا المقرر بين المحاضرات والدراسة الميدانية والتمارين 
التي تستكمل مع المحاضرات ودراسات الحالة على الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويقدم المقرر اإلطار األساسي لفهم 

عملية ريادة المشاريع، ومبادئ اإلدارة والتقنيات ذات الصلة 

بعمليات صنع القرار، والتخطيط، والتسويق، والرقابة المالية. 
ويغطي المقرر أيًضا تدريبات على تصميم المنتجات وتطوير 

عداد التقارير الخاصة بجدوى المشروع،  النموذج األولي، واإ
واألفكار العملية حول إطالق الطلبة لمشاريعهم الخاصة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360

IENG 479
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة 

وتعكس االتجاهات في مجال هندسة النظم الصناعية.

IENG 481
املشاريع الهندسية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى الهندسة، ودورة حياة المشروع 

ودراسات جدوى المشروع. كما يتناول نهج النظام الذي يغطي 
متطلبات مثل: النطاق، والوقت، والتكلفة، والجودة، والموارد، 

واالتصاالت. كذلك، يتضمن المقرر تخطيط المشاريع 
 CPM وضبطها، وتوزيع العمل وتقنيات جدولة الشبكة مثل
وPERT، واعتبارات التكلفة والموارد، والهياكل التنظيمية، 

وتطبيقات برامج إدارة المشاريع، ودراسات الحالة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360

IENG 484
إدارة سلسلة التوريد

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى أهمية وتطور سلسلة التوريد، والوارد 
دارة  من سلسلة المشتريات، ومصادر المشتريات اإللكترونية، واإ

الموردين، والجوانب التشغيلية في سلسلة التوريد، وصنع القرارات 
أو قرارات الشراء وتخطيط الموارد، والجوانب التوزيعية لسالسل 

التوريد، وجوانب التكامل مثل الربط مع حلول البرمجيات 
األخرى مثل تخطيط موارد المؤسسات، وسلسلة القرارات 
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االستراتيجية مع بيئات التصنيع، والتحسين، والقرارات التي تؤثر 
على مصادر األداء الكلي، وأحدث الممارسات في إدارة سلسلة 

التوريد.

متطلب/مقرر سابق
IENG 310

IENG 485
الهندسة املالية وإدارة اخملاطر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى الهندسة المالية مع التركيز على 

المشتقات المالية بما في ذلك: أسواق المستقبل، وتسعير العقود 
اآلجلة، واتفاقيات سعر الصرف اآلجل والفائدة، وسعر الصرف 
اآلجل والمقايضات، وأسواق الخيارات واالستراتيجيات، وتقنيات 

وأساليب إدارة المخاطر المالية بما في ذلك؛ نظرية المحفظة 
دارة المحافظ المالية، ونموذج تسعير األصول  المالية، واإ
الرأسمالية ) CAPM (، وأساليب مونتي كارلو، واختبار 

اإلجهاد، ونظرية القيمة المتطرفة، وهياكل القرار القيمة ونظرية 
المنفعة.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360 و  GENG 200

IENG 486
إدارة عملية اخلدمة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دارة  يتناول هذا المقرر فهم الخدمات، وكيف أن العمليات واإ

الخدمات هي أمور مختلفة عن التصنيع، ودور الخدمات 
في االقتصاد وسالسل القيمة، واستراتيجيات الخدمات والقدرة 
التنافسية لسلسلة القيمة، وتصميم الخدمات، ونظم الخدمات 
دارة وتشغيل الخدمات، واعتبارات  واالعتبارات المختلفة، واإ

الخدمة للقطاعات المختارة مثل الرعاية الصحية، والمنظمات 
العامة والخاصة غير الربحية، والجوانب العالمية ألداء 

الخدمات.

متطلب/مقرر سابق
GENG 360

IENG 498
تصميم النظم الصناعية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول مقرر التخرج هذا أعمال التصميم التي تنطوي على 
تحليل وتصميم نظام في مجال الهندسة الصناعية. ويتبع 
الطلبة نهج التصميم المنهجي، ويقومون بتطبيق تخطيط 

المشاريع وجدولة التقنيات والحلول الحسابية و/ أو التجريبية. 
ويركز المقرر على تجميع المعرفة والمهارات الالزمة الستيعاب 
والبرهنة على وجود موقف مهني وأخالقي يتعلق بحل المشاكل، 

والقدرة على تقييم اآلثار البيئية والثقافية واالجتماعية. ويطلب 
من الطلبة تقديم نتائجهم في نهاية المشروع في شكل تقرير 

رسمي مكتوب على أساس صيغة محددة، يليه عرض تقديمي 
متعدد الوسائط للعمل المنجز في المشروع.

IENG 499
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
يتضمن هذا المقرر البحث المستقل في موضوع لم يدرس سابًقا 

في أي من مقررات هندسة النظم الصناعية. ويتم تطبيق هذا 
المقرر تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، والبد من تقديم 

تقرير رسمي.

INST 225
تكنولوجيا التعليم

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
تم تصميم هذا المقرر لمساعدة المدرسين من الطلبة في 

الحصول على المعلومات، والمهارات، والمواقف المتجددة 
الخاصة بتوظيف تكنولوجيا التعليم في جميع جوانب العملية 
التعليمية. ويتناول المقرر العديد من الموضوعات المتعلقة 

بطبيعة مجال تكنولوجيا التعليم والمجاالت ذات الصلة، مثل 
المعلومات الرقمية، والتطبيقات التعليمية للحاسوب، وتكنولوجيا 
الوسائط المتعددة، وأجهزة الحاسوب، واإلنترنت... إلخ. وسيتم 

تناول ذلك بأساليب نظرية وتطبيقية.

INTA 100
حلقة بحث للسنة األولى 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذه الندوة الدراسية لطلبة السنة األولى عبارة عن   مسارات 

بحثية بينية التخصصات، وهي مصممة  لتطوير التفكير 
النقدي، ومهارات القراءة والكتابة الالزمة لمنهاج الشؤون الدولية، 
وتم تصميم  بنية المقرر لتعظيم التفاعل بين الطلبة وتشجيعهم 
على استكشاف أفكار ومفاهيم جديدة تتعلق بالقضايا العالمية، 

ومن المتوقع أن يشارك الطلبة في معرفة وتقييم، وتفكيك  األدلة  
وتعلم طرق أساسية للبحث والكتابة والتحليل العلمي.

INTA 101

الفكر السياسي واالجتماعي الساعات الدراسية املعتمدة: 
3

في النصف األخير من األلفية تحولت أوروبا الغربية بطرق 
جذرية، حيث تحولت من الرؤية الفردية إلى الطريقة التي تشرع 

بها الدولة سلطاتها، وكانت معظم التغيرات غير مسبوقة في 
التاريخ البشري، وقد نجم عنها المشاكل الفلسفية الجديدة التي  

سيطرت على العالم الغربي منذ ذلك الحين، ويتناول هذا المقرر 
بعض المشاكل الفلسفية المركزية والتحول األوروبي وبعض 

الحلول التي يقدمها الفالسفة األوروبيين.

INTA 102
مقدمة في العلوم السياسية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تقديم لمحة عامة عن العلوم السياسية 
من خالل دراسة مناهجها الرئيسية، والمفاهيم والنظريات في 
إطار التطبيق والممارسة، ويهدف المقرر إلى تعريف الطلبة 

بالتحليل السياسي، والهدف النهائي من هذا المقرر هو أن يقدم 
للطلبة األساس  النظري حتى يتمكنون من دراسة هذه األسئلة 

بمزيد من التفصيل في بقية حياتهم األكاديمية.

INTA 103
مقدمة في العالقات الدولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يقدم هذا المقرر التمهيدي أهم القضايا المطروحة في العالقات 

الدولية، فإنه يوفر للطلبة: )1( األطر والمفردات التحليلية 
والنظرية الالزمة الستكشاف وفهم قضايا العالقات الدولية، 

و)2( التحليالت بحسب الحاالت  المرتبطة بالقضايا المحلية، 
واإلقليمية والعالمية. كذلك يتناول الصراعات العرقية، والدينية، 

والحروب، والسياسات الخارجية، والدبلوماسية، والديمقراطية 
واإلرهاب العالمي.

INTA 200

دراسة وممارسة الدبلوماسية الساعات الدراسية املعتمدة: 
3

يتناول هذا المقرر عنصًرا أساسًيا في العالقات الدولية، وهو 
فن الدبلوماسية، حيث نحلل الدور الهام للدبلوماسية في النظام 

الدولي من خالل  مقتربات  النظريات الرئيسية للعالقات 
الدولية، ومن ثم نقوم باستكشاف الحاالت التجريبية الدبلوماسية 
في مواجهة األزمات الدولية. بحلول نهاية المقرر، سوف يطلب 

من الطلبة وضع   تطبيق عملي بهم في الدبلوماسية الدولية.

INTA 201
النظم السياسية املقارنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعالج هذا المقرر مفاهيم وأساليب ومضمون السياسة المقارنة، 

وهو يركز على سياسة البلدان والمناطق الخارجية والدراسة 
المقارنة للظواهر السياسية مثل القيادة أو تشكيل الدولة على 

المستوى اإلقليمي. ويستكشف مواضيع مثل العالقة بين 
األيديولوجيا والسلوك السياسي، والمصالح السياسية، وكيف 

يتم تمثيلها، وصنع القرار الجماعي في الديمقراطيات، فضاًل 
عن أنواع مختلفة من الحكومات واألنظمة والتسلسل الهرمي 

السياسي الداعم لهم. ويظهر المقرر أيًضا كيفية تفاعل األنظمة 
السياسية المختلفة،  ويتوقع من الطلبة أن يتعلموا آلية عمل هذه 

األنظمة السياسية في المستقبل.

متطلب/مقرر سابق
INTA 102

INTA 203
املرأة في اإلسالم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في قضايا المرأة المتعلقة باإلسالم والثقافة 

اإلسالمية المعاصرة بما في ذلك دور وحقوق المرأة في اإلسالم. 
وسوف يناقش األدوار المتغيرة التي لعبتها النساء طوال التاريخ 
اإلسالمي وتحول الخطاب في المجتمعات المسلمة بشأن النوع 
االجتماعي، وسوف يتناول هذا المقرر االفتراضات والتفسيرات 
الغربية للمجتمعات األخرى، ويوفر المقرر إطاًرا لفهم المرأة في 

اإلسالم من بين مجموعة متنوعة من المدارس الفكرية.
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INTA 204
تاريخ الشرق األوسط 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو سرد لتاريخ الشرق األوسط من ظهور اإلسالم 
وحتى الفترة العثمانية، في الفترة من القرن السادس إلى القرن 

السادس عشر.  و يعالج المقررالسمات السياسية، واالقتصادية، 
والفكرية، واالجتماعية والثقافية الرئيسية في العالم اإلسالمي، 

ويناقش األوضاع الجيوستراتيجية والثقافية التي عاصرت 
ظهور وانتشار اإلسالم، كذلك يتناول المقرر تشكيل المؤسسات 

اإلسالمية القديمة، وسيتم تناول تطور الشريعة اإلسالمية، 
والتفاعل بين الفكر االسالمي مع التقاليد الثقافية والفكرية الكبرى 

في العالم في العصور الوسطى.

INTA 205
تاريخ الشرق األوسط 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر ليتناول تاريخ الشرق األوسط منذ 

عام 1500 إلى الوقت الحاضر بهدف فهم ثقافات الشعوب، 
والمجتمع، والظروف المعاصرة. وسوف يكون المقرر على شكل 

محاضرات ومناقشات صفية يتم من خاللها دراسة التغيرات 
االقتصادية، والفكرية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية والدينية 
التي يعيشها الناس في مختلف البلدان التي تشكل منطقة الشرق 

األوسط. من أبرز المواضيع الهامة:
المجتمع العثماني والسياسة، االمبريالية الغربية وأشكالها العديدة،  

الصراع الطبقي والصراع بين الجنسين، وصعود القومية 
بمختلف أشكالها، بما في ذلك العروبة والفتح اإلسالمي، والكفاح 

قامة الجمهوريات الجديدة،  من أجل االستقالل، والثورات واإ
وتأسيس إسرائيل وتأثيرها على الفلسطينيين والعالم العربي. 
وسيتم تناول هذه المواضيع من خالل التغيرات التي يمر 

بها  سكان المنطقة في حياتهم اليومية، والتقسيم االجتماعي، 
والمؤسسات، والعالقات بين الدولة والمجتمع.

متطلب/مقرر سابق
INTA 204

INTA 206
العوملة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
العولمة هي مصطلح  عام ال يزال غير مفهوًما تماًما، بالنسبة 

للعديد فهو مرتبط بالتقدم والتطور، في حين يرى آخرون أنه 
يمثل انتشار الرأسمالية والتغريب. والغرض من هذا المقرر 

هو تعريف الطلبة بالقضايا الرئيسية في العولمة، ومن خالل 
االعتماد على مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، سوف 
يغطي المقرر الظواهر السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية 

والثقافية األكثر أهمية في مجال العولمة، مثل الحركات 
االجتماعية الوطنية، والمنظمات الدولية، واالقتصاد السياسي 
واألمني. ويحاول هذا المقرر اإلجابة على المفاهيم األساسية 
مثل األسئلة التالية: ما هي العولمة؟ هل هي جديدة حًقا؟ هل 

هي عالمية فعاًل؟ هل تمثل تهديًدا للسيادة الوطنية؟ ما هي 
آثارها على السياسة الداخلية للبالد؟

INTA 209
اإلسالم والغرب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
ظهرت الدول القومية الحديثة ألول مرة في أوروبا الغربية، 

ويتناول هذا المقرر خصائص هذه الدول - مثل صعود الطبقة 
الوسطى، والمركزية، والقومية، والتحضر، والتصنيع والتحديث 

- التي كانت نتائج طبيعية للتطورات التاريخية في أوروبا. ومنذ 
بداية القرن التاسع عشر عندما بدأت أوروبا في استعمار العالم، 

ثم في وقت الحق في القرن العشرين عندما قسمت القوتين  
العظيمتين ، روسيا والواليات المتحدة األمريكية )اللتان تشكالن 

إمتداًدا للحضارة األوروبية(،  العالم فيما بينها،  ، واليوم مع 
األصولية اإلسالمية التي تمثل تحدًيا للحداثة الغربية، وأنماط 
التنمية والتقدم في العالم اإلسالمي التي تتأثر الى حد كبير 

بالغرب، أواًل من خالل السيادة القسرية لبلدان أوروبا الغربية، 
وخاصة إنجلترا وفرنسا، وبعد ذلك عن طريق تغريب الحكام 
األصليين، قد تعرض العالم اإلسالمي إلى التغريب. يناقش 

هذا المقرر العالقة التاريخية بين الغرب والعالم اإلسالمي التي 
تميزت بكاًل من الصداقة والتحديات. وستتم مناقشة وتحليل 
أهمية العالقات بين اإلسالم كثقافة وحضارة والغرب كثقافة 

مهيمنة في العالم الحديث.

متطلب/مقرر سابق
INTA 101

INTA 296

منظمات دولية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر التطور التاريخي لألنظمة السياسية والدولية، 
واألشكال المختلفة للمنظمات الدولية خالل القرن الماضي. وهو 
يثير أسئلة مفاهيمية حول المنظمة الدولية ويدخل في تفاصيل 
تتعلق بالخصائص والعمليات الهيكلية لألمم المتحدة واالتحاد 

االوروبي وجامعة الدول العربية والهيئات الدولية المماثلة. 
وسوف تكون القضايا الدولية الرئيسية لهذه المنظمات 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 املعتمدة: 3
على مدى العقد الماضي، برزت الصين بسرعة كقوى رئيسية 
في االقتصاد العالمي، وكدولة لها ثقلها في السياسة الدولية. 

ومن أجل فهم أفضل لكيفية وصول الصين لهذا الموقف 
وتأثيرها المتزايد على بقية العالم، سوف يزود هذا المقرر الطلبة 

بفهم متعدد التخصصات لتاريخ الصين الحديث، والسياسة 
الداخلية، والمجتمع، واالقتصاد، وسوف يتم التركيز على 

العالقات الخارجية للصين بشكل عام، والدور المتنامي لها في 
الشرق األوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.

INTA 301
الفكر السياسي في االسالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر طريقة تفكير المسلمين - الدينية والعلمانية 
- في اإلسالم ودورها في السياسة في أجزاء مختلفة من العالم 
خالل القرنين التاسع عشر والقرن العشرين. من خالل دراسة 

كتابات العلماء المسلمين والمفكرين العلمانيين العرب، والسياقات 
التاريخية، يهدف هذا المقرر إلى التوصل إلى فهم الطرق  

المتنوعة التي يظهر اإلسالم فيها كأيديولوجية دينية تاريخًيا. 
وباإلستناد إلى النهج التاريخي، يعتمد المقرر على تحليل 

الخطاب - تحليل المصادر األولية - من أجل اكتشاف كيف 
تطورت األفكار الدينية والعلمانية عن اإلسالم في بحث العالم 

االسالمي عن الشرعية السياسية الحديثة والهوية اإلسالمية 
األصيلة في الفترة الحديثة.

INTA 302
سياسات النفط 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر تأثير السياسة النفطية على المجتمع والتنمية 

االجتماعية، وسيكون التركيز الرئيسي على التاريخ الحديث 
لكبار منتجي النفط في منطقة الخليج والعالم، بدًءا من الثورة 
اإليرانية إلى النزاع األخير في العراق. وعلى وجه الخصوص 

يقوم المقرر بتحليل العالقة بين النفط والتدخل األجنبي، 
رساء الديمقراطية، والدين والتغيير االجتماعي. و  والقومية، واإ
تحقيًقا لهذه الغاية، يوفر المقرر مقدمة شاملة عن السياسة 

المعاصرة للنفط من خالل مناقشة آلياتها وآثارها، وتأثير ذلك 
على تشكيل واإلصالحات والتحوالت للمؤسسات االجتماعية 
والثقافية والسياسية. هذا المقرر  بيني التخصصات ويتضمن 
تخصصات مثل التاريخ والعلوم السياسية، واالقتصاد، وعلم 

االجتماع.

متطلب/مقرر سابق
INTA 103 و  INTA 102

INTA 305
عمل تدريبي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتعلق هذا المقرر بالثقافات المتداخلة ويسمح للطلبة باستكشاف 
العالقة بين العالم العربي/اإلسالمي والغرب من خالل برنامج 

"سوليا" الذي يتم فيه تجميع الطلبة مع طلبة آخرين من 
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، والشرق األوسط، وشمال 

أفريقيا. وستتوفر للطلبة الفرصة الستكشاف العالقة بين العالم 
العربي/اإلسالمي والغرب عبر جلسات الحوار عن بعد )عبر 
االنترنت(. والهدف من هذا المقرر هو تحسين الوعي والفهم 

للمجتمعات األخرى حيث سيقوم الطلبة بدراسة تصورهم "لآلخر" 
من خالل هذا الحوار بين الثقافات. يتم تدريس الدورة بالتزامن 

.) www.soliya.net( "مع برنامج "سوليا

INTA 306
دراسات اخلليج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يستكشف هذا المقرر النظم السياسية الثمانية التي تقع في 

منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، وسيركز على الصدام القائم 
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بين التقاليد والحداثة، وعودة ظهور اإلسالم والعلمانية في هذا 
الجزء الفريد من العالم.

INTA 308
االقتصاد السياسي الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر موضوع الطاقة والقضايا البيئية من منظور 

اقتصادي، وسوف يركز هذا المقرر على العالقة بين البيئة 
والموارد الطبيعية، والنمو االقتصادي. وسوف يشمل مواضيع 

أخرى مثل: كفاءة استخدام الطاقة ومكافحة التلوث في مختلف 
البلدان، االحتباس الحراري العالمي ودور الطاقة في االقتصاد 

الدولي.

INTA 313
الثقافة والسياسة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
الغرض من هذا المقرر هو تعريف الطلبة بالمناقشات النظرية 

والمنهجيات األساسية في مجال الثقافة والسياسة، مع إيالء 
اهتمام خاص بمنطقة الشرق األوسط. وسوف يعتمد المقرر 

على عدد من االنتقادات الثقافية والسياسية الرئيسية التي تتناول 
الطريقة التي نقرأ ونفسر ونبني من خاللها المعاني والهوية 

والمعرفة والقيم في مجتمعاتنا، والسياسة والثقافات. ويهتم هذا 
المقرر بشكل خاص بدراسة المعاني السياسية للثقافات من حيث 
صلتها بقضايا مثل التمثيل السياسي، و القوة ، والطبقة، والنوع 

االجتماعي، ووسائل اإلعالم، وُمصطلح السيادة القومية من 
حيث السياقات االجتماعية والتاريخية.

متطلب/مقرر سابق
INTA 100

INTA 315

الحوار عبر الثقافات والحضارات الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يتعلق هذا المقرر بالثقافات المتداخلة ويسمح للطلبة باستكشاف 
العالقة بين العالم العربي/اإلسالمي والغرب. من خالل برنامج 

"سوليا" الذي يتم فيه تجميع الطلبة مع طلبة آخرين من الواليات 
المتحدة األمريكية وأوروبا، والشرق األوسط، وشمال أفريقيا. 
وستتوفر للطلبة الفرصة الستكشاف العالقة بين العالم العالم 

العربي/اإلسالمي والغرب عبر جلسات الحوار على االنترنت. 
والهدف من هذا المقرر هو تحسين الوعي والفهم للمجتمعات 

األخرى حيث سيقوم الطلبة بدراسة تصورهم "لآلخر" من خالل 
هذا الحوار بين الثقافات. يتم تدريس الدورة بالتزامن مع برنامج 

.) www.soliya.net( "سوليا"

INTA 345
الصراع العربي - اإلسرائيلي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقوم هذا المقرر  بمراجعة األصول االجتماعية، والسياسية، 

واأليديولوجية للصراع العربي اإلسرائيلي، وسوف يبحث على 
وجه التحديد في قوى االستعمار الغربي، واإلمبريالية، والقومية 
العربية والصهيونية، وكيف شكلت هذه القوى المنطقة والصراع 
نفسه. وباإلضافة ألسباب النزاع، سوف ينظر هذا المقرر أيًضا 

في المحاوالت المختلفة للتوصل لحل سلمي للصراع، وسوف 
يستكشف هذا المقرر أيًضا دور الالعبين الرئيسيين، مثل 

يران  الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا واإ
في الصراع العربي - اإلسرائيلي.

INTA 350

السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية الساعات 
الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر نظرة على السياسة الخارجية للواليات المتحدة 
منذ الثورة األمريكية، ويهدف إلى إظهار المواضيع التي ترتكز 
عليها السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية من خالل 
اعتماد  النهج العلمي فيدراسة الحالة، ويشمل كاًل من الحربين 
العالميتين، والحرب الباردة، باإلضافة إلى الدور الذي لعبته في 
الحقبة المعاصرة، بما في ذلك الحروب في أفغانستان والعراق.

INTA 401
نظرية العالقات الدولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النظريات  المؤثرة للعالقات الدولية، وتشمل 
المواضيع الرئيسية: األخالق والسياسة،  والمناظرات المنهجية 
، السياسة الخارجية والصراعات العالمية، والبحث عن السالم. 

وسوف تستند عملية تناول المقرر على كل من المحاضرات 
والمناقشات مًعا، وفي ختام هذا المقرر سوف يستطيع الطلبة 

فهم النظريات المختلفة للعالقات الدولية في تحليل المشكلة التي 
يختارونها من خالل اثنين من الرؤى النظرية التي نوقشت في 

المقرر.

INTA 403
دراسات أمنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تطوير المعرفة العملية بالنظريات واألطر 

المفاهيمية التي تشكل األساس الفكري لدراسات األمن كحقل 
أكاديمي، ويتم التركيز بصفة خاصة على نظرية توازن القوى ، 
ونظرية المنظمات ، والعالقات المدنية العسكرية، والعالقة بين 

الحرب والسياسة. وتشمل قائمة القراءة جيرفيس، شيلينج، والتز، 
باليني، فون كالوزفيتز، وهنتنغتون. ويقوم الطلبة بكتابة ورقة 

البحث حول الرؤى النظرية المنهجية لقضية أمن معاصرة.

متطلب/مقرر سابق
INTA 103

INTA 404
النوع االجتماعي والقانون

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى عرض عام للقانون والتشريعات المتعلقة 

بالنساء، بما في ذلك حقوقهن الدستورية، وقوانين الميراث 
والتشريعات األخرى، وكذلك الحقوق المدنية والعالقات األسرية، 

والقانون كمهنة للنساء، واآلثار السياسية للعملية القانونية. 
وسوف يركز المقرر على كل من تاريخ النوع االجتماعي 

والقانون، فضاًل عن القضايا المعاصرة في جميع أنحاء العالم.

INTA 405

النوع االجتماعي من منظور دولي الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يستعرض هذا الُمقرر النوع االجتماعي وتشكيل الهوية من 
المنظور الدولي، ودراسات الحالة التي يتم استخالصها من 

أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر 
الكاريبي. وتشمل الموضوعات نظريات ومنهجيات لدراسة 

العالقات بين الجنسين/ النوع االجتماعي ضمن وجهات النظر 
بين الثقافات، والوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي للمرأة، 

واأليديولوجيات بين الجنسين والتمثيل الرمزي، ونشاط المرأة.

INTA 411

مشروع التخرج 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يمثل هذا المقرر تتويًجا للمواد في جميع المقررات المطلوبة 
لبرنامج الشؤون الدولية، ويركز هذا المقرر على جمع وتطبيق 
المناهج البحثية ، والمهارات والمعارف المعتمدة، والبناء عليها 
من خالل استكشاف موضوع أكثر تركيًزا يوفر للطلبة إمكانية 
التعلم األعمق لموضوع معين له صلة بدراسة الشؤون الدولية. 
ويهدف هذا المقرر لتعزيز المهارات التحليلية، وتوسيع مهارات 

االتصال الخطية والشفهية، واكتساب الممارسة في األساليب 
المتطورة للبحوث واألكثر تركيًزا، وسوف تختلف المواضيع من 

سنة إلى أخرى اعتماًدا على من يقوم بتدريس المقرر وعلى 
األحداث الدولية. ويمكن أن تشمل المواضيع: حقوق اإلنسان، 
االحتباس الحراري ، والحرب ضد اإلرهاب، والتجارة العالمية، 

والفقر في العالم، وقضايا أخرى.

INTA 415
تاريخ الشرق األوسط في القرن العشرين 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تاريخ الشرق األوسط في القرن 20، مع 

التركيز على منطقة الهالل الخصيب، ومصر، وتركيا، وشبه 
يران. ويبدأ بتفحص نهايات اإلمبراطورية  الجزيرة العربية واإ
العثمانية وينتهي مع أحداث  الحادي عشر من سبتمبر  

وتداعياتها ، وسوف تشمل القراءات التاريخية، والروايات، 
ووثائق المصادر الرئيسية.

INTA 420

حل النزاعات وحقوق اإلنسان  الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر األساس النظري لدراسات النزاعات وحقوق 
اإلنسان، وبطبيعة الحال سوف يتبنى النهج الموضوعي حيث 

سيتم فحص كل أشكال النزاعات وقضايا حقوق اإلنسان 
من منظور التدخالت العسكرية أو اإلنسانية أو الوطنية أو 

الدولية، يتناول أيًضا أنماط الصراع، ومهارات االتصال وفض 
المنازعات من خالل دراسات الحالة ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
INTA 103
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INTA 433
أوروبا، احلرب الباردة والعالم منذ 1945

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية 

في عام 1945 واألحداث السياسية التي أدت إلى تفتيت 
االتحاد السوفيتي في عام 1991. ويتناول المقرر كيف تطورت 
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي، وتاريخ 

االتحاد السوفياتي بدًءا من ستالين إلى جورباتشوف، والتنمية 
االقتصادية والسياسية في أوروبا الغربية، وتحول دور بلدان 

أوروبا الغربية في العالم عبر عملية إنهاء االستعمار. ويركز 
يطاليا.  المقرر على نشوء المد القومي في فرنسا، وألمانيا، واإ
وسوف يمكن المقرر الطلبة من تحسين قدراتهم على تقصي 

المعلومات وتطوير مهارات االتصال والكتابة  بكفاءة  من خالل 
كتابة األوراق البحثية، والمناقشات الجماعية والعروض التقديمية 

الصفية .

INTA 440
سياسات التنمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على النظريات الكبرى 
للتنمية ونقدها، ويتم التركيز على وجهات النظر المختلفة، 

وعلى نماذج ومناهج التنمية في عالم الجنوب . وبطبيعة الحال 
يتمحور التركيز اإلقليمي على آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية، 
ويبدأ المقرر من خالل دراسة مفهوم "التنمية" المتنازع عليه. 

رثه المتمثل  وسوف ينظر المقرر في تاريخ وطبيعة االستعمار واإ
في الفقر وعدم المساواة، وفي القسم الثاني سوف يتناول المقرر 

النهج السائد في التنمية والمقترحات البديلة. أما القسم األخير 
من المقرر، فسوف يتناول الموضوعات الرئيسية والمناقشات 

المتعلقة بهذا المجال.

INTA 450
أخالقيات العالقات الدولية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
على مدى السنوات الماضية، شهدت األخالقيات في العالقات 
الدولية تزايًدا في أهمية وداللة انضباط الشؤون الدولية. ويرجع 

ذلك أساًسا إلى تعقيد وخطورة المشاكل والتحديات المعاصرة 
المتعلقة بالحروب والصراعات، وأسلحة الدمار الشامل والفقر 

وعدم المساواة، وانتهاك حقوق اإلنسان، والعولمة واألزمات 
االقتصادية، وقضايا العدالة والحكم الرشيد والبيئة اإليكولوجية 

والهجرة والتنوع الثقافي. وفي هذا المقرر وحدة بعنوان "أخالقيات 
العالقات الدولية" تقدم نظرة شاملة عن المبادئ والقضايا 
الفلسفية التي تثيرها السياسة الدولية. كما يتناول المقرر 

مجموعة واسعة من المناهج األكاديمية والحركات األيديولوجية 
الممثلة في العالقات الدولية الحديثة والمعاصرة مثل الواقعية 
واألخالق والقانون، والحروب، والسلم ، والقومية، واألممية، 

والمجتمعية الكونية، وهي الحركات التي تسعى إلى فهم أفضل 
للقضايا األخالقية والسلوكيات األخالقية على مستوى العالقات 

الدولية.

INTA 461
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتم تطبيق موضوع معاصر ومحدد في هذا المقرر.

INTA 465
القيادة واملسؤولية املدنية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في المفاهيم واألفكار التي تحيط بموضوع 
"القيادة " و"المسؤولية المدنية"، ويلقي الضوء على مجموعة 
متنوعة من وجهات النظر المتباينة بشأن "القيادة"، والسياق 

الذي تنشأ فيه. في نهاية المطاف، تثير القضايا المتعلقة بالقيادة 
والمسؤولية المدنية تساؤالت هامة حول األخالقيات والقواعد 

األخالقية للسلطة والشرعية، ويتناول هذا المقرر طرق استجابة 
المفكرين لموضوع القيادة، وبناء الفريق والمسؤولية، ويتم في هذا 
المقرر طرح أسئلة أوسع حول مواقف النخبة والعامة فيما يتعلق 
بالحقوق والمسؤوليات. ومن األهداف الهامة لهذا المقرر هو أن 

يكشف للطلبة المعتقدات العميقة الجذور بشأن تعريف القيادة 
ومسؤولياتها لآلخرين.

INTA 470
دراسات في مجاالت متخصصة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر دراسة بتخصصات متداخلة وبينية حول منطقة 

محددة من العالم من خالل التركيز على موضوع معاصر .

ISLA 101

العقيدة اإلسالمية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى اإللمام بمصطلحات ومفاهيم العقيدة في 
لى التعرف على منهج القرآن والسنة في تأسيس  اإلسالم، واإ
اليقين اإليماني ومناهج علماء المسلمين في ميدان العقيدة.

ISLA 102
علوم القرآن الكرمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على مصطلحات 

لى تمكين الطالب من رد الشبهات  علوم القرآن المختلفة، واإ
واالفتراءات على القرآن الكريم.

ISLA 103
تفسير القرآن الكرمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأهداف وغايات عدة 

سور من القرآن الكريم. كما يهدف هذا المقرر أيًضا إلى تحليل 
نصوص من القرآن الكريم من خالل استخدام المبادئ اللغوية 

والنحوية.

ISLA 104
علوم احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بعلم الحديث، وظهوره، 
وأهميته، واألعمال األساسية في هذا المجال، والمصطلحات 

المختلفة المستخدمة في مجال الحديث، مع القدرة على التمييز 
بينهما )محفوظ، متدرب، مقلوب(. ويشمل المقرر دور العلماء 

في خدمة األحاديث ومنهجياتهم المختلفة، والشكوك حول صحة 
األحاديث وكيفية الطعن فيها.

ISLA 105
احلديث التحليلي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى خلق فهم سليم لمنهجيات العلماء 

العاملين على فهم السنة. كما يهدف لتمكين الطلبة من تطوير 
مهارات التعليق ومناقشة القضايا المتصلة باألحاديث.

ISLA 106
أحكام العبادات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر قواعد الماء )درجات النقاء، والشوائب، وأنواع 

الماء( والقواعد المتعلقة بالصالة. كما يتناول المقرر أيًضا 
قواعد وأسس وشروط وأنواع، وآداب الصيام، وسنن الصيام 

والمكروهات، كما يتناول قواعد االعتكاف.

ISLA 107
أصول الفقه 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر ثوابت الشريعة اإلسالمية من حيث تعريفها، 

وظهورها وتطورها، ويتعامل مع الثوابت الكبرى والصغرى 
وقواعدها االستثنائية من الناحية النظرية وبالتفصيل، كما يفصل 
تطبيقاتها المعاصرة، وأهم المصادر القديمة والمعاصرة في هذا 

المجال.

ISLA 201
أصول الفقه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تعريف الفقه اإلسالمي، وتطوره، وأهمية 

تدوينه، ومنهجيات علماء التشريع اإلسالمي المختلفة في تأليف 
الكتب. كما يتناول المقرر مصادر وقواعد الشريعة اإلسالمية 
األصلية والثانوية واآلثار القانونية المترتبة على النصوص، 

واالشتقاق من القواعد )االجتهاد(، واألخذ برأي مدارس الشريعة 
اإلسالمية )التقليد( واإلفتاء.

ISLA 202
املنطق ومناهج البحث 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مقدمة )التعريف، والظهور، والعالقة بين 

المنطق واللغة(. كما يتضمن فهم الخصائص الفكرية العلمية 
البارزة، ومنهجيات البحث في العلوم االجتماعية والعلوم 

اإلنسانية، باالضافة لنهج دراسة األديان والعقائد.

ISLA 203
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فقه املعامالت
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوضح هذا المقرر معنى فقه المعامالت المالية، ويتحدث 
عن عقد البيع من حيث أساسه، وظروفه، وأنواعه، واآلثار 
والتطبيقات المعاصرة. كما يتناول المقرر مقدم ثمن البيع، 

واإلجارة )التأجير(، والوكالة والشركة، والمزارعة )تقاسم 
المحاصيل(، والجعل )األجور( والضمان ضمن موضوعات 

أخرى.

ISLA 204
التصوف واألخالق

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى فهم التصوف علًما وعماًل في السلوك 

الباطني والظاهري بما يوافق أصول الشريعة اإلسالمية والتعرف 
على نماذج من األخالق العملية بمفهومها العام وبيان دور 

التصوف والتزكية الروحية في تكوين الثقافة والحضارة اإلسالمية 
التقليدية.

ISLA 205
األسس الفكرية للحضارة االسالمية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة على الحضارة اإلسالمية من خالل 

أسسها الفكرية المستنبطة من الكتاب والسنة. كما يمكن الطلبة 
من تحليل مسيرة الحضارة اإلسالمية، وفهم منحنياتها، ودور 

العلماء في إثراء ونشر الفكر اإلسالمي.

ISLA 206
مقاصد الشريعة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر ظهور مقاصد الشريعة من حيث التظير، 
ويقوم بتعريف المقاصد وأنواعها، ودرجاتها، وأهميتها، ويبين 
دورها في تقرير الحكم الشرعي والترجيح )تفضيل رأي على 

اآلخر( ويوضح أهم الدراسات المقاصدية القديمة والمعاصرة.

ISLA 207
تفسير حتليلي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على مبادئ تالوة القرآن 

الكريم، وأهداف السور األصغر في القرآن الكريم. كما يتم 
تحفيظ العديد من اآليات واألجزاء في القرآن الكريم، وتوضيح 
أغراض الشريعة والمبادئ االجتماعية واألخالقية من اآليات 

القرآنية.

ISLA 209
الدراسات اإلسالمية للفكر املعاصر 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم المعالم الهامة 

للفكر المعاصر ومقارنتها مع الفكر اإلسالمي الحديث.

ISLA 210
احلديث التحليلي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مدخاًل لعدد من األحاديث الجامعة وكيفية 

تحليل الحديث فيما يتعلق بالسرد والنص، ضمن موضوعات 
أخرى.

ISLA 211
الدراسات اإلسالمية في الفكر التشريعي والقانوني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر دراسة القوانين الوضعية وخصائصها، 

والقوانين الدينية وخصائصها وأهدافها والتزاماتها المختلفة، 
ويقارن بينها وبين القوانين الوضعية، من حيث المصدر، 

والخصائص، ونقاط القوة، والعالمية، وقوتها اإللزامية.

ISLA 212
قانون العقوبات اإلسالمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تعريف الجريمة والعقاب، ويصف المبادئ 

العامة للقانون الجنائي اإلسالمي، ويدرس القصاص في القتل 
أو غيره من الجرائم، ويفصل عقوبات الزنا، والقذف، والسرقة، 

والردة، وقطع الطرق....إلخ.

ISLA 301
املناهج املعاصرة في الدراسات اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر أهمية المنهجيات في الدراسات اإلسالمية، 
والتراث المنهجي للمسلمين، ومنهجية الدراسات المستقبلية، 

والدراسات اإلسالمية في عصر العولمة، وأثر الحداثة ومابعد 
الحداثة في الدراسات اإلسالمية.

متطلب/مقرر سابق
ISLA 201  و  ISLA 104 و  ISLA 103 و  ISLA 102

ISLA 302
فقه األسرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر عقد الزواج، وشروطه، وآثاره، والخطوبة، 

وعناصر اختيار الزوج، وحكم الزواج العرفي، والزواج المسيار. 
كما يتناول كذلك أنواع االنفصال بين الزوج والزوجة، والعدة 
) فترة االنتظار(، واآلثار المترتبة على االنفصال مثل النفقة، 

والسكن، والنسب.

ISLA 307
القانون اإلسالمي الدستوري واإلداري

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر أهمية الدولة وطبيعتها، واإلمامة والسيادة، 

والحكم، ومصدر السيادة، وواجبات الحكام وحقوقهم وصفاتهم. 
كما يتناول أيًضا الحقوق والحريات العامة، ومبدأ التشاور 

والطاعة، والتشريع والتقنين في الدولة اإلسالمية.

ISLA 308
االجتاهات الفكرية املعاصرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يطلع هذا المقرر الطلبة على االتجاهات الفكرية المعاصرة 

األكثر أهمية فيما يتعلق بتطورها وأساليبها وأهدافها. وينبغي أن 
يكون الطلبة قادرين على التمييز بين خصائص وشخصيات 
هذه التيارات، ودراسة هذه التيارات من وجهة نظر إسالمية 

وتحديد ايجابياتها وسلبياتها. ويعزز هذا المقرر المهارات البحثية 
حول االتجاهات الفكرية، ويحاول توضيح اإلطار العام لهذه 

التيارات.

ISLA 401
مشروع التخرج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على تحقيق أهداف 

البرنامج ونتائجه، وتعزيز مهاراتهم في مجال العروض 
التقديمية والنقاش والحوار. وسوف يتعلم الطلبة كيفية المواءمة 
بين األصالة والحداثة في مجال الفكر الديني، وقبول وتحمل 

االختالف في الرأي والرؤى.

متطلب/مقرر سابق
ISLA 202

 JAPN 101 لغة يابانية  1
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر المهارات األساسية للغة اليابانية من تحدث، 
واستماع، وفهم، وقراءة، وكتابة، وقواعد نحوية. وسوف تعرض 
البنى األساسية للغة اليابانية، وسيتم التركيز على تعلم الحروف 
الهجائية وقراءة الفقرات البسيطة المكتوبة بالهيراغانا، وكاتاكانا 

وكانجي، باإلضافة إلى ميزة فهم السياق الثقافي الياباني.  سيتم 
التركيز أثناء تدريس المقرر على الدقة والطالقة أثناء التواصل 
باللغة اليابانية تحدثا وكتابة. وسوف تشمل المادة المقدمة كيفية 
التواصل في المواقف الحياتية اليومية مثل إجراء الطلبات، أو 

عند وصف شيء ما، وسيركز عنصر االستماع على كيفية فهم 
ما يقوله اآلخرون في المحادثات اليومية، كما سيتم التعرض 

للثقافة اليابانية كجزء أساسي في المقرر لتعزيز االستخدام 
الصحيح لقواعد اللغة ومراعاة الجوانب االجتماعية المناسبة 

أثناء استخدام اللغة.

 JAPN 102 لغة يابانية 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يواصل هذا المقرر تقديم المهارات األساسية للغة اليابانية من 
تحدث وقراءة واستماع وفهم وكتابة وقواعد امتدادا لما تم تدريسه 

في اللغة اليابانية 101. وسيطور المقرر فهم كتابة الكانجي 
من خالل إدخال 100 حرفا إضافية. في نهاية المقرر يجب أن 

يكون الطالب قادرين على التعبير عن االحتمالية، التخمين، 
جراء الحوار  عطاء األسباب واإ والمقارنة، والتعبير عن الرأي، واإ
بشأن النوايا والرغبات. والغرض من المقرر هو تحقيق مستوى 

متوسط من فهم اللغة اليابانية.

 KORN 101  لغة كورية  1



410411

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر المهارات األساسية للغة الكورية من تحدث 

واستماع وفهم وقراءة وكتابة وقواعد نحوية من خالل وحدتين 
تتضمنان الرسوم التوضيحية والمواد السمعية والبصرية على 

الموضوعات التي تغطي البنى األساسية للغة الكورية. وسيتم 
التركيز على تعلم الحروف الهجائية وقراءة الفقرات البسيطة. 

باإلضافة إلى التركيز على الدقة والطالقة على التواصل 
باللغة الكورية تحدثا وكتابة. وسوف تشمل المواد التدريسية 

كيفية التواصل في المواقف اليومية مثل القاء التحية، وتقديم 
الشخص نفسه لآلخرين، وخطط عطلة نهاية األسبوع، والشكر، 
واالعتذار، وما إلى ذلك. وسيركز عنصر االستماع على كيفية 

فهم ما يقوله اآلخرون في المحادثات اليومية.

 KORN 102 لغة كورية 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يواصل هذا المقرر تقديم المهارات األساسية للغة الكورية من 
تحدث وقراءة واستماع وفهم وكتابة وقواعد امتدادا لما تم تدريسه 

في اللغة الكورية 101. وسيتوسع المقرر في أساسيات القواعد 
النحوية في اللغة الكورية. يكشف المقرر المعاني اإلضافية 

األخرى للمصطلحات الشائعة، وسيستمر التركيز على مهارات 
المحادثة واالستماع والقراءة والكتابة. وفي نهاية المقرر يجب أن 
يكون الطالب قادرين على التعبير عن االحتماالت، التعبير عن 

عطاء األسباب واجراء الحوار حول النوايا والرغبات.  آرائهم، واإ
والغرض من المقرر هو تحقيق مستوى متوسط من فهم اللغة 

الكورية

LAWC 101
املدخل إلى القانون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النظرية العامة للقانون ونظرية الحقوق. 

وبالتالي، ينقسم هذا المقرر إلى قسمين رئيسيين: )1( نظرية 
القانون و )2( نظرية الحقوق. ويتناول الجزء األول وهو نظرية 
القانون المفهوم، والفلسفة، والتطور، والمصادر، والتصنيفات، 

ونطاق تطبيق وتفسير القانون بشكل عام. أما الجزء الثاني فهو 
يعرف الطلبة على نظرية الحقوق كما هي معروفة في نظم 

القانون المدني. ويتعامل هذا الجزء مع المفهوم، والتصنيف، و 
الموضوعات، واألشخاص المعنيين بالحقوق، باإلضافة للقضايا 

األخرى ذات الصلة.

LAWC 102
حقوق اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يناقش هذا المقرر قضيتين بشأن موضوع حقوق اإلنسان. 
األولى هي نظرية حقوق اإلنسان في الصكوك واالتفاقيات 

الوطنية والدولية، ويتناول هذا الجزء مفهوم وتطور وتصنيف 
حقوق اإلنسان )أي الحقوق المدنية، والسياسية، واالجتماعية، 

واالقتصادية، والثقافية(. كما يتناول وضع هذه الحقوق في 
األنظمة الوطنية والدولية على حد سواء. أما الجزء الثاني من 
هذا المقرر فيتناول مفهوم القانون الدولي اإلنساني، ودوره في 
حماية ضحايا الحرب، وتعريفه، وعالقته بعمل اللجنة الدولية 

للصليب األحمر. وسيتم تناول المعاهدات الرئيسية، وهي 
اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية، 

فضاًل عن اتفاقيات الهاي.

LAWC 111
الكتابة القانونية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو عبارة عن سلسلة من التمارين التي تعرف 

الطلبة على الطريقة التي يحلل بها المحامون ويؤطرون المواقف 
جراء البحوث القانونية، وعرض  القانونية عند التقاضي، واإ

أعمالهم بشكل مكتوب وشفهي. ويتعلم الطلبة مهارات البحث 
والكتابة من خالل إعداد المسودات األولية والنهائية للمذكرات 
والملخصات، كما يتعلموا الوصول إلى مواد البحث المطبوعة 

واإللكترونية على حد سواء.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 112
علمي اإلجرام والعقاب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مقدمة عامة لدراسة السلوك اإلجرامي من 

منظور متعدد التخصصات. ويتم التركيز الرئيسي على 
النظريات الكالسيكية والمعاصرة، وذلك لشرح والتنبؤ بالسلوك 
اإلجرامي في المجتمع، فضاًل عن دراسة العقوبات المرتبطة 

به. باإلضافة إلى ذلك، سيتم أيًضا فحص قدرة هذه النظريات 
على تفسير السلوك اإلجرامي في مختلف الثقافات. ويتناول 

المقرر أيًضا قضايا أخرى في علم اإلجرام، مثل دور العوامل 
الديموغرافية )العمر، العرق، والنوع االجتماعي، والطبقة 

االجتماعية( في العالقة السببية للجريمة.

LAWC 113
القانون الدولي اإلنساني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في مفهوم القانون الدولي اإلنساني، ودوره في 

حماية ضحايا الحروب، وعالقته بعمل اللجنة الّدولية للصليب 
األحمر ICRC حيث أن اتفاقيات جنيف األربعة سنة 1949 
وبروتوكوالتها اإلضافية فضاًل عن اتفاقيات الهاي التي تقع 

في صلب القانون الدولي اإلنساني. وسيبحث هذا المقرر في 
كيفية تطبيق القانون الدولي اإلنساني، ومدى فعاليته. يختلف 

هذا المقرر عن غيره من المقررات المشابهة مثل القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان.

LAWC 202
املالية العامة والتشريع الضريبي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في ماهية المالية العامة والدور المالي للدولة 

وتطورها، ويتناول موضوع الميزانية العامة من حيث إعدادها 
ومبادئها وقواعدها ونظمها القانونية وأنواعها. كما يعالج 

بالتفصيل ما ُيعرف بالنفقات واإليرادات العامة، ويشرح المصادر 
الرئيسية لإليرادات العامة والتي تتمثل بالملكيات العامة والرسوم 
والضرائب والقروض العامة هذا باإلضافة إلى السياسة المالية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 213
قانون مصادر االلتزام

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة، وبشكل شامل، بالمبادئ األساسية 

لمصادر االلتزامات في القانون المدني الجديد لدولة قطر. 
وتتضمن مصادر االلتزامات ما يلي: )1( العقود، و)2( اإلرداة 
المنفردة، و)3( المسؤولية التقصيرية، و)4( اإلثراء بال سبب، 

و)5( القانون كمصدر مباشر لبعض االلتزامات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 214
قانون أحكام االلتزام

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التنظيم القانوني ألحكام االلتزامات ووسائل 

تنفيذها سواء طوًعا أو جبري. ويتناول المقرر أيًضا األسس التي 
يجوز بموجبها تعديل آثار االلتزامات، أو نقلها، أو تعيينها، أو 

إنهاؤها.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

LAWC 215
قانون العمل

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر مقدمة عامة عن البيئة القانونية التي تؤثر 
على األفراد، والشركات، والمعامالت التجارية. كذلك يوفر 

المقرر مقدمة عامة عن النظام القانوني القطري. ويركز هذا 
المقرر على موضوعات قانونية محددة مثل الشركات، وحقوق 
الملكية الفكرية، والعقود. وعلى الرغم من أن التركيز سيكون 
على القانون القطري، إال أنه سوف تتم اإلشارة إلى قوانين 

الدول األخرى )وال سيما الواليات المتحدة األمريكية ( طوال فترة 
الدراسة.

متطلب/مقرر سابق
 ENGL 004  OR  ENGL 111TOEFL_Inst Testing
 Prog 500 OR   Int Eng Lang Test Syst-IELTS

   OR   TOEFL Internet-based Test 061 OR 5.5
TOEFL Computer-based Test 173 OR

LAWC 217
القانون التجاري

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا مقرر تمهيدي لجميع المقررات المتقدمة األخرى في القانون 
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التجاري. ويوفر هذا المقرر للطلبة المبادئ العامة للقانون 
التجاري، ومفهومها وخصائصها وتطورها، ومصادرها. كما 

يتناول أيًضا دراسة المفهوم القانوني ونظرية المعامالت التجارية 
وتلك الخاصة بالتجار في القانون التجاري لعام 2006 لدولة 

قطر. كما سيتم تسليط الضوء على الوضع القائم وقوانين 
المباني التجارية، والقواعد القانونية للمنافسة غير المشروعة. 
ويعرف المقرر الطلبة أيًضا على العقود األكثر شيوًعا ذات 

الطابع التجاري مثل عقود البيع وعقود الوكالة التجارية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 222
القانون الدستوري

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر القانون الدستوري: طبيعته وعالقته مع 

غيره من فروع القانون. كما يتم تعريف الدستور، ومصادره، 
وأنواع الدساتير، وأصولها وتطوراتها، وتناقص األهمية النسبية 
للدساتير، وسبل حمايتها من خالل الرقابة وتطبيقها. ويدرس 

المقرر أيًضا الدولة وسماتها القانونية، ونظم الحكومات، ومفهوم 
الحكومة وأنواعها المختلفة مع عينات من أنظمة الحكم الحالية. 

وسوف يتناول المقرر أيًضا النظام الدستوري لدولة قطر، 
وعلى وجه الخصوص الفصل بين السلطات، والحقوق المدنية 

والسياسية والحريات .

LAWC 223
الكتابة القانونية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
إن مقرر الكتابة القانونية LAWC 223( 2( هو عبارة عن 

بحث قانوني متقّدم باالضافة الى تطوير مهارات الكتابة 
القانونية وبنًاء على مهارات الطالب التي صقلوها في مقرر 

الكتابة القانونية 1، فان مقرر الكتابة القانونية 2 يعد الطالب 
العداد ببحث قانوني أكثر تعقيدًا وذلك باستخدام السوابق 

القضائية، والقوانين، ومصادر ثانوية أخرى، وكيفية تجميع 
القواعد القانونية الالزمة في أبحاثهم. ويهدف العمل في المختبر 

الموجود في هذا المقرر إلى تزويد طلبة القانون بالقدرة على 
التواصل باستخدام اللغة اإلنجليزية المتطورة، والالزمة لممارسة 
مهنة المحاماة وللدراسة القانونية األكاديمية باللغة اإلنجليزية. 

ومن خالل التدريب على التحدث والقراءة والكتابة واالستماع، 
سوف تمكن هذه المهارات الطلبة من تطبيق قدراتهم في كل 

جانب من جوانب الدراسة األكاديمية وممارسة القانون في أي 
صناعة.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 111

LAWC 250
قانون األسرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دونت دولة قطر في اآلونة األخيرة غالبية الجوانب القانونية 

المتعلقة بالعالقات األسرية في قانون األسرة الجديد رقم ) 22 
( لسنة 2006. وسوف يتناول هذا المقرر جميع أحكام هذا 
القانون، وال سيما أحكام الزواج والطالق والنفقة، والوصاية.

LAWC 253
القانون األجنلو سكسوني

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على أهم مالمح النظام 
القانوني األنجلو سكسوني، باعتباره واحد من النظم القانونية 

الرئيسية في العالم، بالمقارنة مع النظام القانوني للقانون المدني.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 302
مهارات احملاماة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تعليم مهارات الممارسات التي يستخدمها 

المحامون في تمثيل عمالئهم. وسوف يطور هذا المقرر مهارات 
المحاماة، وسيتناول المهارات المتعلقة بالكتابة القانونية، وحشد 

الـتأييد شفهًيا، والمفاوضات، وتقديم المشورة من خالل القراءات، 
والمحاضرات، والتمارين.

متطلب/مقرر سابق

LAWC 223

LAWC 314
قانون العقود املدنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر النظام القانوني لدولة قطر، والذي يتبع 

التمييز الالتيني بين العقود المدنية والتجارية. لذلك، سوف يتبع 
هذا المقرر نفس المنهج ويقوم بدراسة مفهوم العقود المدنية 

المحددة، والتمييز بين هذه العقود والعقود غير المحددة. وسوف 
يركز المقرر بشكل رئيسي على عقدين محددين: عقد البيع 

وعقد التأجير. وسيتم فحص جميع جوانب هذه العقود بما في 
ذلك تعريفها، وتشكيلها، وعناصرها، وااللتزامات الناشئة عنها، 

نهائها. واإ

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 315
قانون العمل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة المبادئ العامة, واألحكام التفصيلية 

لقانون العمل في ضوء النظام القانوني القطري واالتفاقات 
الدولية, وذلك من خالل دراسة نشأته وتطوره وتنوع مصادره 
وتوسع نطاق شموله. ويشكل عقد العمل الفردي قلب المقرر 

وأهم موضوعاته, لذلك فإن هذا المقرر يتناول بالتفصيل عناصر 
عقد العمل الفردي ومدته وآثاره المتعلقة بالحقوق وااللتزامات 

التي يرتبها العقد على عاتق طرفيه, وأخيرا انقضائه. كما يتناول 
المقرر اتفاق العمل الجماعي من حيث أطرافه وموضوعاته 

وآثاره. ويتناول المقرر أيضا منازعات العمل الجماعية وطرائق 
تسويتها الودية وغير الودية. وسوف يتناول المقرر أيًضا البيئة 

القانونية للضمان االجتماعي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

LAWC 316
قانون اإلجراءات املدنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر التعريف بالنظام القضائي القطري، وتشكيل 

المحاكم المدنية وقواعد اختصاصها. كذلك يبين هذا المقرر 
القواعد واإلجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم المدنية 

القطرية، من لحظة رفع الدعوى أمامها، إلى تنظيم اإلجراءات 
والدفوع، أثناء الجلسات، وصواًل إلى صدور حكم فيها وتنظيم 

طرق الطعن بهذا الحكم.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 321
القانون اإلداري

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تعريف القانون اإلداري، ومصادره، و 

اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة في تنفيذ القوانين والرقابة 
اإلدارية، ونظام المرافق العامة، والصكوك القانونية اإلدارية. 

كما ستتم دراسة القرارات اإلدارية، والعقود اإلدارية )المشتريات 
العامة(، كل ذلك في ضوء النظام القانوني القطري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 323
قانون العقوبات -1 )القسم العام(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النظرية العامة للجريمة والعقاب. وتشتمل 

النظرية العامة للجريمة على تعريف الجريمة وأنواعها 
وعناصرها. وسيركز المقرر على مفهوم العنصر المادي 

والعقلي للجريمة )الفعل الجرمي والقصد الجنائي(. ويتعامل هذا 
المقرر مع تعريف وأشكال كل عنصر : اإلغفال، والمحاولة، 

والسببية، والتواطؤ، والنية والتهور. وسوف يتناول المقرر أيًضا 
أسباب اإلباحة مثل الدفاع الشرعي، واستخدام السلطة، والحق 
في ممارسة بعض األنشطة. كما يتناول المقرر ظروف القدرة 
والعجز الخاصة بالشخص: سن المسؤولية الجنائية، والجنون، 
والثمالة، كذلك، يتناول المقرر النظرية العامة للعقاب، وماهو 

تعريفها، وأغراضها، وأنواع العقاب )العقوبات الموضوعية 
والفرعية( و إنهائها. وفي نهاية المقرر، سيتم إلقاء نظرة على 

النظرية العامة للتدابير الوقائية الجنائية.
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متطلب/مقرر سابق
LAWC 101

LAWC 324
قانون العقوبات -2 )القسم اخلاص(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تتضمن دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات بيان النماذج 
األساسية للجرائم في قانون العقوبات القطري. وسيتم التركيز 

على التعريف، والعناصر، وعقوبة كل جريمة. أواًل، الجرائم ضد 
المصلحة العامة: مثل الجرائم ضد الدولة )الخيانة والتجسس 

والتآمر( والجرائم ضد اإلدارة والممتلكات العامة )الفساد والرشوة( 
وجرائم العدالة )ازدراء المحكمة(، وجرائم انتهاك الثقة العامة 

)التزوير أو التزييف( والجرائم ضد النظام االجتماعي )اآلداب 
العامة الفاسدة ،أو اإلخالل باآلداب العامة(.

ثانًيا، الجرائم ضد األشخاص والممتلكات: مثل القتل العمد ، 
والقتل غير العمد، واالعتداء الجسدي، واإلجهاض، والخطف، 

والسجن الزائف، والجرائم الجنسية، واالبتزاز ، والسرقة، والسطو، 
واالحتيال، وجرائم الحاسوب والملكية الفكرية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

LAWC 329
األوراق التجارية واملعامالت املصرفية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
ينقسم هذا المقرر إلى قسمين رئيسيين: )1( يتناول الجزء األول 

المبادئ القانونية لألوراق التجارية كالصكوك القابلة للتداول، 
وتعريفها، وخصائصها، وأنواعها على النحو الذي ينظمه القانون 

التجاري القطري، وهي صك المقايضة، والكمبيالة، والشيك. 
)2( ويتناول الجزء الثاني اإلطار القانوني للمعامالت المصرفية 

األكثر شيوًعا على المستويين الدولي والوطني.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 330

األحكام وطرق الطعن اجلنائية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول المقرر ماهية الحكم الجنائي وأنواعه، ثم أركان الحكم 
وشروط صحته وأجزائه. كما تتناول الدراسة إشكاالت تنفيذ 

الحكم الجنائي. ومن ناحية أخرى يشتمل المقرر على دراسة 
طرق الطعن في األحكام الجنائية سواء العادية )المعارضة، 
عادة النظر(. حيث  واالستئناف( أو غير العادية )التمييز واإ

تشتمل دراسة طرق الطعن على بيان األحكام التي يجوز فيها 
جراءات  الطعن، والخصوم أصحاب الحق في الطعن، ومواعيد واإ

الطعن واآلثار القانونية المترتبة على الطعن في الحكم. 

متطلب/مقرر سابق
LAWC 324

LAWC 333
قانون التجارة االلكترونية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة على القضايا القانونية الرئيسية 
للمعامالت اإللكترونية في ضوء القانون الوطني والدولي 

على حد سواء. ويتناول القضايا القانونية والسياسية الجديدة 
التي تنشأ عندما تقوم الشركات والمستهلكين بإستخدام الشبكة 
اإللكترونية )اإلنترنت( إلجراء المعامالت التجارية. وتمتد هذه 
القضايا عبر مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك 
حماية المستهلك، والتعاقد، والتوقيعات الرقمية، وأنظمة الدفع 
اإللكترونية، والخصوصية، والوالية القضائية، والمنافسة غير 

العادلة، واألضرار، وبدائل تسوية المنازعات، والضرائب.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 335
امللكية الفكرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر موضوع الحماية القانونية الوطنية والدولية 
لحقوق الملكية الفكرية. يعرف الطالب على األنواع المختلفة 

من حقوق الملكية الفكرية، السّيما: براءات اإلختراع والعالمات 
التجارّية والمؤشرات الجغرافية واألسماء التجارّية والتصاميم 

الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة وحقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة. ما يتناول المقرر القواعد القانونية التي تحمي حقوق 
الملكية الفكرية في دولة قطر، والقرارات الوزارية ذات الصلة. 

كما يتناول أيًضا المعايير الدولية الخاصة بحماية الملكية 
الفكرية مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بحماية الحقوق الفكرية أو 

اتفاق تريبس )TRIPS(، وغيرها من اإلتفاقيات الدولية ذات 
الصلة بالملكية الفكرية، مثال اتفاقية باريس واتفاقية بيرن.

LAWC 339
القانون الدولي العام

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تنوير الطالب حول ماهية القانون الدولي 

العام ومصادره وفروعه فضاًل عن الطبيعة القانونية الملِزمة 
لقواعده. إنه مقرر يعّرف الطالب على الجوانب المختلفة 

لتطبيقات القانون الدولي، سواء في أوقات السلم أو الحرب، 
السّيما مسؤولية الدولة عن تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية 

واألساليب المتوفرة لحل وتسوية النزاعات.

LAWC 430
التحقيق اجلنائي العملي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التعريف بالتحقيق الجنائي العملي، وأهميته، 
وتطوره، وضماناته. كما يتناول أجهزة التحقيق الجنائي ومهامها 

ووظائفها، وصفات المحقق الجنائي، والقواعد اإلجرائية 
تباع  والموضوعية في مجال التحري والكشف عن الجرائم، واإ
األساليب القانونية والفنية للحصول على األدلة. كما يهدف 

المقرر إلى التعريف بكيفية استعمال مختلف الوسائل العلمية 
والفنية المشروعة في مجال البحث والتحري عن الحقيقة وتحليل 

اآلثار الموجودة على مسرح الجريمة سواء كانت سائلة غازية 
جامدة أو اصطناعية أو بشرية، ومضاهاة الخطوط بهدف 
كشف التزوير، وتحليل اآلثار المادية والمجهرية، الشعر 
واأللياف، الخيوط، التربة والصخور. كما يتناول التعريف 

بالعلوم المساعدة لعلم التحقيق الجنائي مثل الطب الشرعي وما 
يتقدمه من قواعد فنية وعلم الكيمياء الجنائية وخاصة بصمة 
الحمض النووي وعلم البصمات، وكيفية التعامل مع الحاالت 

المختلفة مثل اإلجهاض، الموت المفاجئ، اإلصابات وأنواعها، 
الحروق وأنواعها، الجرائم الجنسية، تحقيق الشخصية، الغرق، 

الخنق، الجروح، الحروق ودرجتها، وأسباب اإلصابات المختلفة 
التي تؤدي إلى الوفاة أو عاهة، التزييف والتزوير، السموم 

والمخدرات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 422

LAWC 345
القانون التجاري الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر القوانين والمؤسسات الدولية التي تحكم 

 ،)WTO( التجارة الخارجية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية
واالتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )الجات(، 

واتفاقيات التجارة اإلقليمية. ويتم التركيز على قوانين الجمارك، 
واإلغراق، ومعاملة الدولة األكثر رعاية، والممارسات التجارية 

غير العادلة، وتحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية. 
كذلك، يتم النظر في نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة 

العالمية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 348
قانون الشركات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في الشركات التجارية في دولة قطر في ظل 

قانون الشركات التجارية رقم 5 عام 2002 وتعديالته. يعّرف 
المقرر الطالب على مفهوم "الشركة" كعقد اتفاق وكشخص 

اعتباري. ومن ثم يتوّجه المقرر إلى تفصيل المبادئ والقواعد 
القانونية التي تحكم كل نوع من أنواع الشركات )أي الشراكة 

العامة، وشراكة الرعاية البسيطة، والرابطة في المشاركة، 
والشركة المساهمة، وشراكة الرعاية باألسهم، والشركة ذات 

المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، والشركة 
القابضة(. ويشمل هذا المقرر أيضًا على قواعد االندماج 

واالستحواذ والتصفية لكافة أنواع الشركات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 350
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القانون البحري
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يعنى هذا المقرر بشرح أحكام نشأة وتطور القانون البحري 
وصادره الدوليةـ اإلقليمية والوطنية. ويتناول في الجزء األول، 
شرح النظام القانوني، المعامالت القانونية المختلفة التي ترد 

على السفينة، مسئولية مالك الفينة، وأشخاص المالحة البحرية 
وعلى رأسهم ربان السفينة. ويتناول المقرر في الجزء الثاني 
أحكام النقل البحري للبضائع وأدواته القانونية وتطور نظامه 

القانوني على المستوى الدولي والوطني واألشكال جديدة للنقل 
وخاصة النقل متعدد الوسائط. وأخيرًا، يشرح المقرر النظام 
القانون للمالحة البحرية وعلى وجه الخصوص، المساعدة 

البحرية، الحوادث البحرية، الخسارات المشتركة والتأمين البحري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 351
القضاء اإلداري

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذ المقرر جميع أنواع المراجعة القضائية لألفعال 

والقرارات اإلدارية، ومبدأ الشرعية القضائية، وتطبيقاته ونطاق 
مراقبته من اإلدارة العامة. ويتناول أيًضا مصادر الشرعية 

ونطاق تطبيقها في بعض الدول العربية. ومن جهة أخرى، 
يتناول موازنة مبدأ الشرعية عن طريق السلطة التقديرية، 

وسلطات الطوارئ، وأعمال الدولة أو الحكومة.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 321

LAWC 353
قانون التأمينات العينية والشخصية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذ المقرر دراسة المبادئ الرئيسية لضمان الدين في 

القانون المدني القطري. ويغطي هذا المقرر المفهوم، والعناصر 
والشروط واآلثار القانونية لجميع أنواع التأمينات العينية مثل 

الرهن العقاري، والتعهد، والتأمينات الشخصية مثل الضمانات.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 354
الوظيفة العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يفسر هذا المقرر قانون الخدمة المدنية في دولة قطر، من 
شغال الوظائف  خالل إظهار كيف يتم تنظيم، ووصف، واإ

العامة. كما يتناول المقرر الوضع القانوني للموظفين العموميين 
أو الموظفين، وواجباتهم، وحقوقهم أثناء وبعد إنتهاء خدمتهم.

LAWC 407
مواضيع خاصة باللغة العربية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر مواضيع مختارة من المواضيع القانونية 
المتخصصة، ويهدف إلى تعميق مهارات ومعارف الطلبة بإتجاه 

تطوير تخصصاتهم القانونية.

LAWC 408
مواضيع خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مواضيع مختارة من المواضيع القانونية 

المتخصصة، ويهدف إلى تعميق مهارات ومعارف الطلبة بإتجاه 
تطوير تخصصاتهم القانونية.

LAWC 409
التدريب اخلارجي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعطي هذا المقرر الفرصة للطلبة للحصول على ساعات 

أكاديمية معتمدة مع القضاة، والمحامين، أو الهيئات. وفي هذه 
جراء  المواقع، يستطيع الطلبة إجراء البحوث والكتابةالقانونية، واإ

المقابالت مع العمالء، أو المثول أمام المحاكم تحت إشراف 
محام. وبالتزامن مع هذا العمل غير المدفوع ، ينخرط الطلبة في 

برنامج تعليمي تحت إشراف أكاديمي، مما يسمح لهم بالتفكير 
والتعلم من خبراتهم.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 111

LAWC 411
قانون احلقوق العينية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر حقوق الملكية : حق التملك، ونطاق هذا 

الحق، وأدوات حمايته، وأنواع الملكية، وأسس الحصول على 
الملكية، والحقوق المستمدة من الملكية، والنقل، واالستخدام، 
والمنفعة، والقيود المفروضة على استخدامها والتخلص منها. 

وستتم دراسة كل ذلك وفقا للتشريعات القطرية ذات الصلة.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 413
القانون الدولي اخلاص

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النظرية العامة للجنسية، وتعريفها، ومفهومها، 
وتطورها، وأنواع ووسائل اكتساب الجنسية، وسحبها واسقاطها. 

ويشمل المقرر أيًضا وسائل االنتصاف القانونية للشركات 
متعددة الجنسيات وعديمة الجنسية. أما الجزء الثاني من هذا 

المقرر فيتعامل مع الوضع القانوني لألجانب المقيمين في دولة 
قطر. ويتضمن ذلك المفهوم، والتطور، والطبيعة، ومصادر 
ودور قواعد تنازع القوانين في العالقات الدولية، سواء ذات 

الطابع المالي أو التي تتعلق باألحوال الشخصية واألسرة. كما 
يتناول مفهوم وتطبيقات النظام العام في القانون الدولي الخاص، 

والقواعد القانونية التي وضعت لتحديد المحاكم المختصة 
)تضارب االختصاصات القضائية( في الحاالت المتعلقة 

باألجانب أو ذات الطابع الدولي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

LAWC 414
قانون العقود املدنية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سوف يركز هذا المقرر على اثنين من العقود التي ينظمها 

القانون المدني، وال سيما عقد المقاولة )عقد لتنفيذ األعمال 
لآلخرين(، وعقد الوكالة. وسيتم فحص جميع جوانب هذه العقود 

بما في ذلك وضعها والعناصر وااللتزامات الناشئة عن ذلك.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 214

LAWC 422
قانون اإلجراءات اجلنائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر "العملية اإلجرامية" وهيكل ووظائف 

واختصاصات المحاكم الجنائية والنيابة العامة وفًقا للقانون 
القطري. ويركز المقرر على إجراءات ما قبل المحاكمة: 

االعتقال )مع وبدون أمر(، والتحقيق، والقبض على المتهم، 
والتنصت على المكالمات الهاتفية، الشهادة، واالستجواب، 

والخبرة، والحبس االحتياطي، والقرارات الخاصة بالمحاكمة. 
وسوف يتعامل هذا المقرر مع مرحلة المحاكمة أمام المحاكم 

الجنائية، ويركز على اإلجراءات واألدلة، وأسس الحكم، 
واإلستئناف، كما سيسلط المقرر الضوء على حقوق المتهم في 

نظام العدالة الجنائية القطري.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

LAWC 433
قانون النفط والغاز

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في تاريخ وتطور والطبيعة القانونية التفاقات 

نتاجه  وبيعه. ويركز  وعقود التنقيب عن النفط والغاز ، واإ
المقرر على التميز القانوني الخاص بهذه الصكوك القانونية في 

دول الخليج العربي بما فيها دولة قطر. وستتم مناقشة شروط 
تفاقية/عقد اإلنتاج أو  النماذج القياسية لالمتياز، واالستغالل، واإ
غيرها من اتفاقات النفط ذات الصلة من أجل توضيح سماتها 

الخاصة. وسيتم تعريف الطلبة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات 
في مجال النفط والغاز، وخاصة التحكيم والتوفيق. 

متطلب/مقرر سابق
LAWC 101
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LAWC 443
القانون اجلنائي الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
هذا مقرر جديد متقدم يتناول الجريمة الدولية، ويتضمن مفهوم 

انتهاك النظام والقيم الدولية. والمقرر له طبيعة مزدوجة ألنه 
ينتمي إلى كاًل من القانون الجنائي والقانون الدولي. وتؤثر 

هذا الطبيعة المزدوجة على العديد من قواعده. ويتناول المقرر 
مفهوم تعريف ونطاق الجريمة الدولية، والعناصر العامة للجريمة 

الدولية وأسباب اإلباحة في هذا الفرع من القانون مثل: الدفاع 
المشروع، وحقوق المقاتلين في الحرب، والتدخل بالقوة من أجل 
اإلنسانية. ويركز المقرر على المسؤولية والعقوبات الجنائية في 

القانون الجنائي الدولي. ويتناول المقرر أيًضا بعض األفعال 
المحددة التي تعتبر جرائم دولية مثل: الحرب العدوانية، وجرائم 
الحرب، واالستخدام غير المشروع لألسلحة، واإلبادة الجماعية، 
والجرائم ضد اإلنسانية، والفصل العنصري، والعبودية والجرائم 
ذات الصلة، والقرصنة ، والجرائم المتعلقة باالتصاالت الجوية 

الدولية، والتهديد، واستخدام القوة ضد األشخاص المحميين 
دولًيا، وأخذ الرهائن المدنيين، الخ ..

متطلب/مقرر سابق
LAWC 323

LAWC 449
القوانني واألنظمة البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتناول هذا المقرر الجديد القوانين واللوائح الوطنية والدولية 

التي تحمي البيئة من التدهور والتلوث، وفعالية هذه الصكوك 
القانونية في تحقيق هذا الهدف.

LAWC 450
قانون املرافعات املدنية والتجارية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
سوف يغطي هذا المقرر كل من قواعد اإلثبات وقواعد التنفيذ 

الجبري. وسوف يسلط الضوء على النظرية العامة لقانون 
األدلة والجوانب القانونية الموضوعية واإلجرائية المختلفة لطرق 

اإلثبات: األدلة الكتابية، والشهادة، وحلف اليمين، واإلقرار، 
والقرائن، والخبرة، والمعاينة. من ناحية أخرى، سوف يشرح هذا 

المقرر أحكام وتطبيقات التنفيذ الجبري ألحكام القضاء والتحكيم 
واألوراق التجارية والسندات التنفيذية األخرى أمام قضاء التنفيذ 

)أي محكمة التنفيذ(.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 316

LAWC 451
األساليب البديلة لفض املنازعات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا مقرر متقدم يبحث في نظرية وممارسة التحكيم التجاري 
الدولي في القوانين الوطنية والدولية على حد سواء. وسوف 

يتناول جميع القواعد التي تحكم اتفاقات التحكيم، وهيئة التحكيم، 
جراءات وقرارات التحكيم. ويتم إيالء أهمية كبرى التفاقية  واإ

نيويورك، وقانون لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
)األونسيترال( النموذجي وجميع الصكوك اإلقليمية والدولية التي 

تكون دولة قطر طرًفا فيها.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 459
صياغة العقود التجارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا مقرر تطبيقي يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات الكتابة 

القانونية باللغة اإلنجليزية ومهارات التفاوض التي تتعلق بالعقود 
أو  بإدارة النزاع.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 460
احملكمة الصورية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مقرر المحكمة الصورية  1 له هدفين  رئيسيين. والهدف األول 
يتمثل في تدريب الطلبة للعمل كحكام في المنازعات التي تنشأ 
بين الحكومات واألفراد والتي يتم البت فيها من خالل استخدام 

القانون الدولي. وسيواصل الطلبة في هذا المقرر تطوير قدرتهم 
على قراءة وتحليل القانون، فضاًل عن مهارات الكتابة المقنعة، 

وذلك بإعداد الحجج لكال الجانبين حول مسألة قانونية من خالل 
المشاركة في كتابة االستئناف وموجزه. وسيتم تعريف الطلبة 
على مهارات حشد التأييد الشفهية المطلوبة إلجراء المرافعات 

الشفهية الرسمية أمام محكمة التحكيم أو القضاء. والهدف الثاني 
لهذا المقرر هو تزويد الطلبة بمهارات فريدة من نوعها، وهي 
مهارات مطلوبة للمشاركة في القانون الصوري بكلية التربية 

بجامعة قطر أو على المستوى اإلقليمي أو الدولي. وتبًعا لذلك، 
سيتم تحديد المواعيد النهائية لبعض المهام المطلوبة لمسابقة 

المحكمة الصورية، ويتوقع من الطلبة العمل على مهامهم طوال 
الفصل الدراسي. ويجوز دعوة الطلبة المتفوقين للسفر إلى 

الخارج لتمثيل جامعة قطر في مسابقة المحكمة الصورية في 
فصل الربيع الدراسي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 223   و LAWC 111

LAWC 464
قانون االستثمار الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة على مفهوم، وأصول، وأدوار قانون 
االستثمارات األجنبية، والمعايير الوطنية مقابل الحد األدنى 
للمعايير الدولية، والجهود الدولية لتنظيم االستثمار األجنبي 

)على سبيل المثال جهود األمم المتحدة، الجهود المبذولة من 
قبل البنك الدولي، وجهود منظمة التعاون والتنمية، ودور منظمة 

التجارة العالمية(، وتنظيم االستثمارات في إطار معاهدات 
االستثمار الثنائية واإلقليمية، والقانون الوطني بشأن التعامل مع 

االستثمار األجنبي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 217

LAWC 480
احملكمة الصورية  2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مقرر المحكمة الصورية الثاني له هدفين أساسيين. الهدف 
األول يتمثل في استمرار تدريب الطلبة للعمل كحكام في 

المنازعات التي تنشأ بين الحكومات واألفراد والتي ستتقرر من 
خالل استخدام القانون الدولي. وسيقوم الطلبة بالتركيز في 

البداية على تحليل السلطات والقضايا القانونية حتى يتمكنوا من 
تقديم المرافعات الشفوية الناجحة للهيئة القضائية أو التحكيمية. 
ثم سيقوم الطلبة بمواصلة تطوير قدراتهم على التحليل والبحث 
القانوني، فضاًل عن مهارات الكتابة المقنعة، وذلك عن طريق 
تجميع مختلف الحجج القانونية المتعلقة بالمنازعات القانونية 
الدولية من وجهة نظر مسؤول قضائي. والهدف الثاني لهذا 

المقرر هو تزويد الطلبة بمهارات فريدة من نوعها، وهي مهارات 
مطلوبة للمشاركة في القانون الصوري بكلية التربية بجامعة 

قطر أو على المستوى اإلقليمي أو الدولي. وتبًعا لذلك، سيتم 
تحديد المواعيد النهائية لبعض المهام المطلوبة لمسابقة المحكمة 

الصورية، ويتوقع من الطلبة العمل في مهامهم طوال الفصل 
الدراسي. ويجوز دعوة الطلبة المتفوقين للسفر إلى الخارج 

لتمثيل جامعة قطر في مسابقة المحكمة الصورية في فصل 
الربيع الدراسي. وفًقا لذلك، سيتم التركيز خالل األسابيع األولى 

من الفصل الدراسي على تطوير حجج الطلبة الشفهية كي تصل 
إلى المستوى الالزم للمشاركة في مسابقة المحكمة الصورية. 

وسيتم تحديد المواعيد النهائية لمهام مسابقة المحكمة الصورية، 
ويتوقع من الطلبة العمل طوال الفصل الدراسي.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 460

LAWC 484
قانون مجلس التعاون اخلليجي
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يناقش هذا المقرر التطورات، والمؤسسات، وآليات إصدار 
القوانين التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن 

المقرر أيًضا المعاهدات االقتصادية للمجلس وتنفيذ اللوائح بين 
دول مجلس التعاون الخليجي، فضاًل عن العالقات بين دول 
تفاقية منظمة  تفاق التعرفات الجمركية والتجارة، واإ المجلس، واإ

التجارة العالمية، وأوجه التشابه/االختالف بين دول مجلس 
التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي. ويناقش المقرر "حق الدفاع 

القانوني الجماعي" وغيره من القضايا ذات االهتمام المشترك. 
ومن المتوقع أن يتعرف الطلبة الذين سيدرسون هذا المقرر على 

النظريات والمفاهيم و المبادئ الخاصة بدول مجلس التعاون 
الخليجي.
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LAWC 499
أخالقيات احملاماة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر لتغطية قواعد ومبادئ أخالقيات مهنة 
المحاماة التي يجب اتباعها من قبل جميع المشاركين في 

المهن القانونية. ويبدأ المقرر بتناول األخالقيات والمسؤوليات 
القانونية للقضاة والمدعين العامين، ثم يركز على العالقة 

بين المحامي وموكله. ثم يتضمن المقرر تحلياًل مطواًل حول 
العالقة بين المحامي وموكله، والتزامات المحامي تجاه نظام 

العدالة والمجتمع، ويختتم المقرر بمناقشات للقضايا االقتصادية 
)الفواتير، واإلعالنات، وااللتماسات، والخدمات القانونية، والعمل 

المجاني للمصلحة العامة(. ويتناول المقرر على وجه التحديد 
ساءة استعمال المواد المخدرة في هذه المهنة،  كل من التحيز واإ

والضغوط التي يواجهها الشباب المنتسبين لمهنة المحاماة، 
وتأثير "ثقافة" المحاماة على القدرة على الممارسة األخالقية، 

والتوتر الناشئ عن الرغبة في التصرف أخالقًيا والبقاء ضمن 
حدود األخالق القانونية.

متطلب/مقرر سابق
LAWC 213

MAGT 101
مبادئ اإلدارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على المفاهيم األساسية لإلدارة بما في ذلك 

خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطورها وأهميتها. 
وتشمل الموضوعات الوظائف التي يقوم بها المدراء مثل 

التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. كما يتناول القضايا 
الراهنة التي تواجه المدراء بهدف تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة 

التي تمكنهم من تحقيق النجاح كمدراء في المستقبل.

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
 OR TOEFL 5.5 Eng Lang Test Syst-IELTS

Computer-based Test 173 OR OR ENGL 040

MAGT 301
السلوك التنظيمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة سلوك األفراد والمجموعات في 

المنظمات والعوامل المؤثرة فيه، ولتحقيق ذلك تركز المادة 
بصفة خاصة على مواضيع عديدة من بينها اإلدراك والتعلم، 
واالتجاهات، والدوافع، والعوامل الظرفية المؤثرة على سلوك 

العاملين.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 112  أو  MAGT 101

MAGT 302
إدارة املوارد البشرية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على الجوانب المختلفة لوظيفة الموارد 

البشرية في المنظمات، مع التركيز بشكل خاص على سياسات 
وممارسات إدارة الموارد البشرية. وتشمل المواضيع التي يغطيها 

المقرر: مفهوم إدارة الموارد البشرية، وأهميتها، وتطورها، 
ومهامها التي تتضمن تخطيط القوى العاملة، وتوصيف 
الوظائف، والتوظيف، و االختيار، و األجور والرواتب، 

والتدريب، والتنمية اإلدارية، وتقييم األداء، والقانون، ونظم 
المعلومات.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 112  أو  MAGT 101

MAGT 303
إدارة املشروعات الصغيرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر عملية الريادة وأنواعها والنتائج المرتبطة 
بها، واألنواع المختلفة لمخرجات مشاريع األعمال. وتشمل 
الموضوعات التي يتناولها المقرر: كما تهتم بتحديد الفرص 

المتاحة في البيئة الخارجية للمنظمة، والمهارات المطلوبة 
الستثمار هذه الفرص بشكل جيد، وخطط العمل، وقرار تدشين 

األعمال، والحصول على رأس المال.

متطلب/مقرر سابق
 ACCT( و ECON 112  و MAKT 101 و  FINA 201

)ACCT 112 116 أو

MAGT 304
إدارة اإلنتاج والعمليات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر وظيفة اإلنتاج والعمليات في المنظمات 

الصناعية والخدمية، وتزويد الطالب باألساليب المختلفة إلدارة 
وظيفة اإلنتاج والعمليات، ويغطي المقرر الموضوعات التالية: 

نظم اإلنتاج وتصميمها واختيار الموقع والترتيب الداخلي 
وتخطيط الطاقة اإلنتاجية وتصميم المنتجات وتقدير حجم 

دارتها. الطلب والرقابة على الجودة واإ

متطلب/مقرر سابق
)MAGT 101  أو MAGT 112( و )STAT 220  أو 

) STAT 155

MAGT 305
اإلدارة املقارنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل األداء اإلداري في إطار ثقافات 

متنوعة ومختلفة. كما تركز على دراسة األبعاد الدولية 
للسلوك التنظيمي في مجتمعات متباينة ودراسة تأثير العوامل 

االحتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية على اإلدارة 
المحلية والدولية.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 304

MAGT 306
إدارة األعمال الدولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على إدارة األعمال التجارية عبر الحدود 
الوطنية. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها خصائص 

الشركات العالمية، ونظريات التجارة الدولية واالستثمار، والبيئات 

الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية والمالية للشركات 
الدولية. كما يتناول المقرر البعد الدولي للوظائف األساسية 

لشركات األعمال التجارية مثل التمويل، واإلنتاج، والتسويق، 
وتوظيف العاملين.

متطلب/مقرر سابق
ECON 112  و  FINA 201

MAGT 307
التدريب امليداني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على التدريب داخل شركة أعمال تجارية، 
مما يضيف عنصًرا هاًما للتعلم الواقعي للطلبة. فهذا المقرر 

يوفر الفرصة للطلبة لكسب الساعات الدراسية املعتمدة 
واكتساب الخبرات العملية القيمة تحت توجيه مسؤول في 

قطاعات الصناعة المختلفة، أي الخدمات والتصنيع. ويتم 
اعطاء مهمة فردية لكل طالب مع مؤسسات األعمال المختلفة 

التي تقدم الخبرة الميدانية المتعلقة بذلك المجال. ويتم تقييم 
تجارب التدريب الخاصة بالطلبة من خالل تقرير التدريب 
المكتوب الذي سيتم تقييمه من قبل المشرف على الطالب 

وعضو هيئة التدريس المعين.

متطلب/مقرر سابق
 MAGT 304 AND )ACCT 116 OR ACCT 112(

 AND ) ENGL 251 OR ENGL 252 OR ENGL 202
 OR ENGL F022 OR ENGL 004 OR ENGL F073
 OR TOEFL 500 OR IELTS 061 OR TOEFL IBT

)173 OR TOEFL CBT 5.5

MAGT 328
تخطيط األعمال لرواد األعمال

 الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرض هذا المقرر مقدمة لعملية تحويل فكرة منتج جديد إلى 

مشروع جديد ناجح. كما يركز المقرر على اإلجراءات اإلدارية 
الخاصة بالتعرف على الفرص التجارية الجديدة، وبكيفية تطوير 

خطة العمل والعمليات والمبادرات الخاصة بتنفيذ المراحل 
األولى من المشروع حديث اإلنشاء. وتشمل مواضيع المقرر 

تصور الفكرة، مبادرة وتخطيط األعمال، وأبحاث السوق، وفرص 
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واستراتيجيات مبادرات األعمال التجارية. ويهدف المقرر في 
محصلته النهائية للوصول إلى كيفية إنجاز خطة عمل متكاملة 

لمشروع يتميز بالتطور والنمو الكبيرين.

متطلب/مقرر سابق
STAT 220  و  MAGT 303 

MAGT 329
تأسيس واستدامة املشاريع الناجحة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دارة شركة  يركز هذا المقرر على التحديات المتعلقة بإنشاء واإ

جديدة ثابتة وناجحة، أو إعادة الحيوية لمؤسسة موجودة مسبًقا. 
سوف يتعلم الطالب كيفية استخدام النظريات المدروسة بحثًيا 

بشكل جيد والخاصة باالستراتيجية، واالبتكار، واإلدارة؛ ليتمكنوا 
من فهم أسباب حدوث األشياء في بيئة العمل، وحتى يتمكن 

الطالب أيًضا من فهم وتحديد االستراتيجيات والمنهجيات 
واألدوات اإلدارية ذات الفاعلية في مختلف الظروف العملية 

التي قد يمروا بها.

متطلب/مقرر سابق
FINA 201  و  ACCT 110 و  MAKT 101

MAGT 401
طرق كمية التخاذ القرار 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على استخدام الطرق الكمية في اتخاذ القرارات 

اإلدارية. وتضم المواضيع التي تركز عليها المادة: نظرية 
القرارات، ومقدمة ألساليب البرمجة الخطية وغير الخطية، 

واستخدامها في مجال اإلدارة واالقتصاد، والبرمجة المتكاملة، 
والبرمجة الحركية، والتمثيل، وتحليل المخزون، ونظرية الطابور 
وبيرت وغيرها من الطرق الكمية األخرى المستخدمة في اتخاذ 

القرارات.

متطلب/مقرر سابق
STAT 222  و  MAGT 304

MAGT 402

نظرية املنظمة 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر النظريات المختلفة في دراسة وتحليل 
وتصميم المنظمات، والوقوف على أبرز المتغييرات الهيكلية 

والبيئية المؤثرة في تصميم المنظمات. كما تهتم المادة بدراسة 
كيفية قياس فاعلية المنظمة والعالقة بين استراتيجيات المنظمة 

وهيكلها التنظيمي. باإلضافة إلى ذلك تهتم المادة بموضوع 
البحث عين العالقة بين هيكل المنظمة والثقافية التنظيمية 

وخصائص المنظمة عبر مراحل حياتها المختلفة. مع التركيز 
على كيف يمكن للطلبة ومدراء المستقبل استخدام معرفتهم 

لنظرية التنظيم ليكونوا أفضل المدراء.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 301

MAGT 403
إدارة األعمال االلكترونية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على قضايا تتجاوز النمو االستثنائي 

للتجارة االلكترونية والفشل على اإلنترنت في معرفة التغييرات 
المستمرة التي تحدث في االقتصاد الرقمي. في هذا السياق، 

تنقسم أهداف مقرر األعمال االلكترونية إلى شقين : أواًل، 
تقدير سياق األعمال التجارية االلكترونية، وثانًيا، وضع إطار 
لمبادرات األعمال االلكترونية في إطار التطورات المحتملة في 

المستقبل. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها: مفاهيم األعمال 
االلكترونية والتجارة االلكترونية وأبحاث السوق على اإلنترنت، 

ونماذج التجارة االلكترونية، واإلنترانت "الشبكات الداخلية" 
والشبكات الخارجية "اإلكسترانت"، وأنظمة الدفع االلكترونية، 

واستراتيجية التجارة االلكترونية، والبنية التحتية لألعمال 
االلكترونية، و القضايا الراهنة في األعمال التجارية االلكترونية.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 306  و  MIST 201

MAGT 404
إدارة املشاريع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على مختلف القضايا واألساليب الخاصة بإدارة 

المشروع. وتشمل المواضيع التي يتناولها المقرر: دورة حياة 
المشروع، وتعريف المشروع، والتخطيط للمشروع، وأساليب إدارة 
المشاريع، وتخطيط المشروعات بحيث يتناول التكلفة، والجودة 

وأبعاد الوقت، وتعيين المسؤوليات، ومراجعة التقدم.

متطلب/مقرر سابق
STAT 153  أو  STAT 155 أو  STAT 220

MAGT 405
اإلدارة االستراتيجية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على تطوير رؤية الشركة نحو تكامل وظائف 

المنظمة المختلفة، وذلك من خالل مراعاة البيئات الداخلية 
والخارجية للمنظمة. ويسعى المقرر إلى توفير فهم للمكانة 
االستراتيجية للمنظمة، وبالتالي الشروع في التقييم والتنفيذ 
االستراتيجي. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها المسح 

البيئي، وكيفية وضع استراتيجية، وتنفيذ وضبط االستراتيجية، 
وقضايا استراتيجية أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 101  و  FINA 201

MAGT 406
إدارة اجلودة الشاملة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية المرتبطة بفلسفة إدارة 
الجودة الشاملة في جميع مراحل العمل واإلنتاج مع التركيز 
على تطور مفهوم الجودة وعالقتها بالمستهلك. وأيًضا تهتم 
المادة بدراسة وتحليل طرق مشاركة العاملين والقيادة وفرق 

العمل في إنتاج الجودة والرقابة عليها في إطار فلسيفة إدارة 
الجودة الشاملة. وسوف تتناول المادة طرق تنفيذ الجودة الشاملة 
والمعوقات التي تواجه تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في دولة قطر.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 304

MAKT 101

مبادئ التسويق
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر أساسيات ومفاهيم التسويق، ومن أهم 
الموضوعات التي يغطيها المقرر: تعريف التسويق وتطور 

مفهوم التسويق، باإلضافة إلى الجوانب التسويقية التي تواجه 
المنظمات مثل سلوك المستهلك وبحوث التسويق وتجزئة 

السوق.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 112 أو  MAGT 101

MAKT 301
سلوك املستهلك

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على دراسة مفاهيم العلوم السلوكية لشرح دوافع 

المستهلك، والسلوك االستهالكي. وتشمل الموضوعات التي 
يتم تناولها معالجة المعلومات، والمشاركة، والتأثير والعاطفة، 

والمواقف وتغير المواقف، والعوامل الفردية )على سبيل 
المثال،الشخصية( وعمليات المجموعات )على سبيل المثال، 
المجموعة المرجعية وتأثيرات األسرة( والتأثيرات االجتماعية 

)على سبيل المثال، الثقافة والثقافات الفرعية( و قرار االستهالك 
والعمليات الالحقة للقرار. كما يتناول المقرر العالقة بين كل 
هذه العوامل واستراتيجيات التسويق كنقطة رئيسية ومحورية.

متطلب/مقرر سابق
  MAGT 101

MAKT 302
إدارة التسويق

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على تطبيق مبادئ التسويق واإلدارة على 

وظيفة التسويق. وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها: التسويق 
االستراتيجي، ودراسة البيئة االجتماعية واالقتصادية للتسويق، 

وكذلك إدارة المزيج التسويقي.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 101
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MAKT 303
التسويق الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على السياسات واألساليب المعتمدة من 

الشركات لتحديد واالستفادة من الفرص المتاحة في السوق 
الدولي، واستراتيجياتها التسويقية المالئمة للبيئة الدولية.

متطلب/مقرر سابق
MAGT 101

MAKT 304
التسويق االستراتيجي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على اإلطار االستراتيجي لدمج أهداف الربح 
و تأثيرها على استراتيجية التسويق، والسوق ومحفظة منتجات 

األعمال، وتجزئة السوق، واستراتيجيات التسويق.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 302  أو  MAKT 301 أو  MAKT 401

MAKT 401
بحوث التسويق

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على التكنولوجيا المستخدمة في إجراء بحوث 

التسويق، وتطبيقاتها في حل مشاكل التسويق. كما يتناول 
مناهج وتصاميم البحوث المختلفة. وسوف يتعلم الطلبة كيفية 
جمع، وتحليل، وتفسير البيانات التخاذ قرارات أفضل، وكيفية 

معالجة المشاكل التسويقية.

متطلب/مقرر سابق
STAT 220  و  MAKT 101

MAKT 402
إدارة املبيعات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة دور مدير المبيعات في التخطيط 

االستشاري، ودوره في اختيار التنظيم واإلشراف والتعويض 
والمكافأة وتحفيز قوة عمل المبيعات، باإلضافة إلى تنسيق 

المبيعات مع وظائف التسويق األخرى وقياس مساهمة مدير 
المبيعات للعمليات المربحة.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 302  أو  MAKT 401

MAKT 403
التسويق اإللكتروني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على التغييرات التي حدثت في مجال التسويق 
نتيجة التجاه المنظمات غير الربحية والشركات والحكومة نحو 
شبكة اإلنترنت. كما تتناول المادة ممارسات التسويق التفاعلي 

الفعال للمستهلك والشركات ومنظمات األعمال التي تتعامل مع 
منظمات األعمال األخرى من خالل التسويق اإللكتروني.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 301  و  MAKT 401

MAKT 404 
خدمات التسويق 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الخصائص المتفردة التي تتطلب مدخاًل 

متميًيا الستراتيجية تسويق الخدمات وذلك في تطويرها وتنفيذها. 
لذا يركز هذا المقرر على خصائص الخدمة المتفردة وبيئتها 

مع محاولة تكيف مفاهيم إدارة التسويق إلطار سوق الخدمات 
ومعرفة وتحليل المكونات المختلفة لتوليفة الخدمات الممتدة 

باإلضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق بإدارة وقياس جودة الخدمة 
ورضا الزبون. وتحاول المادة أيًضا إعانة الطالب على فهم 
الدور الحساس لموظفي الخدمة وزبائنها في تقديم الخدمة، 

والتعرف على التضارب في عمليات التسويق ووظائف الموارد 
البشرية في منظمات الخدمة.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 301

MAKT 405

إدارة الترويج
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر تطوير وفهم مصطلحات الترويج ودور 
اإلعالن في الشركة والمجتمع، كما يساعد الطالب على تطوير 
دراجها في  قدراته على فهم تكامل النواحي المختلفة لإلعالن واإ

خطة ترويجية شاملة.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 302

MAKT 406
التسويق بني األعمال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالجوانب اإلدارية 
للتسويق الصناعي والتسويق بين األعمال. ويناقش أوجه 

الشبه واالختالف بين تسويق السلع االستهالكية والتسويق 
بين األعمال، مع التركيز بشكل خاص على السلوك الشرائي 

للمؤسسة والعالقة التسويقية بين المؤسسات.

متطلب/مقرر سابق
MAKT 302  أو  MAKT 301

MARS 101
مقدمة في علوم البحار

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تاريخ علوم البحار - أصل األرض ، 

محيطاتها ، والحياة في المحيطات، والمناطق البحرية )الجرف 
القاري، وحوض المحيط العميق(، وأصل حوض المحيط، 

والخواص الكيميائية للمحيطات، والخصائص الفيزيائية 
للمحيطات )األمواج، تيارات المد والجزر(، والبيئة البحرية، 

واإلنتاجية البيولوجية، والحياة في المحيطات المفتوحة، والحياة 
في قاع المحيطات، وشبكة الغذاء في البيئة البحرية، والعوامل 

التي تؤثر على الحياة في المحيطات. والجزء العملي من المقرر 
يتناول: وحدات بسيطة - قياسات عمق المحيطات - تضاريس 
القاع - الرواسب البحرية، األمواج والتيارات - المد والجزر - 

التشكيل الكيميائي للمياه البحرية - دراسة تصنيفية ومورفولوجية 
لعينات مختارة تمثل مجموعات مختلفة من الكائنات البحرية.

متطلب/مقرر سابق
BIOL 101

MARS 222
علوم احمليطات الكيميائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مقدمة الستكشاف كيمياء المحيطات بما في 
ذلك التركيب الكيميائي، والتفاعالت التي تحدث في المحيطات 
والديناميكا )التحركات الخاصة بهم(. ويركز هذا المقرر على 
الدورات الكيميائية وديناميات العناصر فضاًل عن العناصر 

المتفاعلة، والغازات الذائبة، كما يغطي كيمياء بعض البيئات 
البحرية المحددة. 

متطلب/مقرر سابق
CHEM 275 و  MARS 101

MARS 251
علم األحياء البحرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تقديم نظرة عامة عن نظام األحياء 
البحرية المتنوع، ويركز الجزء األول من المقرر على البيئة 
البحرية ويعطي نظرة عامة على الكائنات الحية الموجودة 

في المحيطات. أما الجزء الثاني من المقرر، فيتناول حواف 
المحيطات، ويبحث في أنواع الموائل المحددة مثل موائل المد 

والجزر وشبه المد والجزر ومصبات األنهار، والمستنقعات 
المالحة، والشعاب المرجانية والمنغروف.

متطلب/مقرر سابق
MARS 101

MARS 325
التلوث البحري

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يغطي هذا المقرر أنواع ومصادر الملوثات وتأثيرها على 

البيئة البحرية، كما يركز المقرر على تأثير األنشطة البشرية 



426427

على التغييرات في البيئة البحرية، وذلك عبر تصريف المواد 
الكيميائية بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والنفط، والمبيدات 
الحشرية، والنشاط اإلشعاعي، والمواد الكيميائية. ويتضمن هذا 
المقرر دراسات الحالة بدًءا من التخلص من النفايات، ونفايات 
المصانع، والتعدين، والنشاط اإلشعاعي وغيرها من الملوثات، 

وأساليب مكافحة التلوث البحري وحماية البيئة البحرية في 
الخليج العربي.

متطلب/مقرر سابق
MARS 222

MARS 327
العوالق واإلنتاجية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يغطي هذا المقرر الجوانب الفيزيائية لبيئة المحيطات، والتركيب 

الكيميائي وخصائص مياه البحر، واإلنتاج األولي، والطحالب 
من العوالق النباتية، ومجموعة العوالق النباتية، واألنواع 

الضارة وتوزيعها، ومجموعة العوالق الحيوانية، وآليات التعويم، 
ومحاصيل العوالق النباتية، والعوامل التي تحد من اإلنتاج 

األولي.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MARS 455
علم البيئة البحرية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر مقرر علم البيئة البحرية معرفة واسعة للكائنات والموائل 

البحرية، ويركز المقرر على عمليات السيطرة على النظم 
اإليكولوجية البحرية والمجتمعات المحلية، والسكان، ويوضح 

كيفية تطبيق المبادئ البيئية العامة في المحيطات. وعلى الرغم 
من أن المقرر يدرس بعض التفاصيل عن البيئة البحرية، فهو 
يهدف لدمج المعرفة بين البيئات البيولوجية والفزيائية البحرية 

بما يؤدي إلى فهم العمليات التي تحدد توزيعاتها، ووفرتها، 
وأنشطتها.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MARS 458
مصائد األسماك وتربية األحياء املائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يركز هذا المقرر على تركيبة مجتمع األسماك، واستراتيجيات 
التكاثر، واحتياجات األسماك الغذائية ونموها. ويتناول المقرر 

صناعة تربية األحياء المائية، والتعرف على خصائص 
األصناف المائية، وممارسات اإلدارة المائية المناسبة، وأساسيات 

التغذية المائية، والصحة المثلى في الحيوانات المائية، 
ومتطلبات جودة المياه لتربية األحياء المائية، والهياكل والمعدات 

الالزمة في صناعة تربية األحياء المائية.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MARS 459
تقييم األثر البيئي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتم استخدام تقييم األثر البيئي لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية 

للمشاريع واسعة النطاق مثل مدارج المطارات، والفنادق أو 
المنتجعات الساحلية قبل اتخاذ القرار. ويمكن التنبؤ باآلثار 

يجاد  البيئية في مرحلة مبكرة من تخطيط وتصميم المشروع، واإ
حلول للحد من اآلثار السلبية، ووضع مشاريع تتناسب مع البيئة 

والمجتمعات المحلية، وتقديم تنبؤات وخيارات لصانعي القرار.

متطلب/مقرر سابق
MARS 251

MATH 101
حساب التفاضل والتكامل 1

الساعات الدراسية املعتمدة:3 
يتناول هذا المقرر  النهايات واالستمرارية، التفاضل وتطبيقات 

التفاضل ، التكامل. الدوال العكسية وتطبيقات التكامل

متطلب/مقرر سابق
 OR Scholastic MATH 004 OR MATH P100

 OR American College 550 Aptitude Test-SAT

 OR ) Elementary Algebra 082 24 Testing-ACT
 AND College Level Math 095 ( AND ) ) ENGL

 OR Total for Integrated 040 OR ENGL C002
 Core 400( AND )ENGL 041 OR ENGL R002

 OR ESL Reading Skills 100( AND )ENGL 042
 OR APL for Writing Workshop OR ENGL W002
 225( ( OR ) Total for Integrated Core 400 AND

 ESL Reading Skills 100 AND ESL Language
 OR TOEFL_Inst Testing Prog 500 OR )100 Use

 TOEFL Internet-based Test 061 OR TOEFL
 Computer-based Test 173 OR Int Eng Lang

 OR ENGL 004 OR ENGL 5.5 Test SystIELTS
 111 OR ENGL 250 OR ENGL 201 OR ENGL

)202

MATH 102
حساب التفاضل والتكامل 2

الساعات الدراسية املعتمدة:3 
هذا المقرر هو الثاني في سلسلة من ثالث مقررات عن حساب 
التفاضل والتكامل، وهو مطلوب لطلبة العلوم والهندسة. ويبدأ  

بدراسة الدوال المتسامية  ، كما يغطي جزء هام جًدا من تقنيات 
التكامل،   كما  يتم  دراسة المعادالت البارامتريه واإلحداثيات  
القطبية  وتطبيقها  في إيجاد المساحة  في اإلحداثيات القطبية 
.و اخيرًا  يتناول الُمقرر المتواليات والمتسلسالت،  وعدد من 

اختبارات التقارب والتباعد للمتسلسالت  ،  كما يتعرض المقرر 
لمتسلسالت "تايلور وماكلورين". 

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

MATH 103
اجلبر املتوسط

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
مقرر اولي  يوفر للطلبة المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة 

باألعداد و كثيرات الحدود و المقادير النسبية  كما يتناول  
العمليات الجبرية عليها. كذلك يقدم هذا المقرر المفاهيم 

األساسية للعالقات والدوال  بجانب رسم منحيات  بعض تلك 
الدوال 

متطلب/مقرر سابق
 OR Total for ENGL 040 OR ENGL C002 ( (
 Integrated Core 400( AND )ENGL 041 OR
 OR ESL Reading Skills 100( ENGL R002

 OR APL AND )ENGL 042 OR ENGL W002
 for Writing Workshop 225( ( OR ) Total for

 Integrated Core 400 AND ESL Reading Skills
OR TOEFL_ )100 100 AND ESL Language Use

Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-
 based Test 061 OR TOEFL Computer-based

 5.5 Test 173 OR Int Eng Lang Test SystIELTS
 OR ENGL 004 OR ENGL 110 OR ENGL 201

OR ENGL 202

MATH 104
الهندسة واملقاييس األولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف مقرر الهندسة االساسية والمقاييس األساسية لتعزيز 

المفاهيم األساسية للهندسة والمقاييس، وهذا المقرر مفيد جًدا 
لدراسة مختلف األشكال وقياساتها. والمقرر يبدأ بمفاهيم الطول 

والكتلة والحجم، تقدير واجراء القياسات باستخدام الوحدات 
المترية القياسية، وهو يشمل أيًضا موضوعات حول اإلحداثيات 
الكارتيزية، و يشمل موضوعات عن تصنيف الزوايا ،المثلثات 

،المضلعات ،المساحات والدوائر واألشكال ثالثية االبعاد، ويركز 
المقرر أيًضا على الدوال المثلثية الجيب وجيب التمام و الظل و 

دوالها العكسية.

MATH 119
رياضيات لإلدارة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو األول ضمن فصلين دراسيين متتاليين  لمقررات 
الرياضيات االساسية  التي تهدف إلى تزويد طلبة كلية االدارة 

واالقتصاد بالمعلومات و المهارات الرياضية   االساسية  و 
التي تستخدم في المجاالت التجارية والمالية. ويتناول المقرر  

المواضيع التاليه: الرياضيات المالية، أنظمة المعادالت الخطية 
والمصفوفات، البرمجة الخطية، المجموعات و االحتماالت، و 

المهارات الحسابية  في العلوم المالية.
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متطلب/مقرر سابق

 MATH 103 OR MATH 002 OR MATH 004 OR
 OR American MATH 021 OR MATH P100

 OR Scholastic Aptitude 21 College Testing-ACT
OR Elementary Algebra 082 500 Test-SAT

MATH 203
التحليل األساسي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو متطلب  اجباري للحصول على درجة  

البكالوريوس في الرياضيات التربويه  و التي تهدف الى اعداد 
الطلبه للتدريس في المدارس االبتدائيه. يتناول هذا المقرر  

طرق التفكير وحل المشكالت ويغطي المنطق وطرق اإلثبات 
الضروريه. كذلك يتناول المقرر خصائص المجموعات األساسية 

، الدوال والرسوم البيانية.
يتناول هذا المقرر التفكير المنطقي وحل المشكالت ويغطي 

المنطق وطرق اإلثبات الضروريه. كذلك يتناول المقرر 
خصائص المجموعات األساسية ، الدوال والرسوم البيانية . 

متطلب/مقرر سابق
MATH 103

MATH 211
حساب التفاضل والتكامل 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
حساب التفاضل والتكامل 3 هو المقرر األخير في سلسلة من 
مقررات حساب التفاضل والتكامل، وهذا المقرر يعمم المفاهيم 
التي تم دراستها في كل من حساب التفاضل والتكامل األول 

والثاني الى دوال متجهيه و دوال متعددة المتغيرات.  ويتناول 
المقرر  المفاهيم  و المواضيع التالية: الضرب النقطي، الضرب 

المتجهي ، المستقيمات و المستويات في الفضاء ، االشتقاق 
الجزئي ، التكامالت الثنائيه و الثالثيه  و تطبيقاتهم وعلى وجه 

الخصوص في مسائل القصوى ، المساحات و الحجوم. 

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

MATH 217
الرياضيات للمهندسني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يقدم هذا المقرر   بعض األدوات الرياضية من أجل حل وتحليل 

المسائل التي تبرز في النمذجة الرياضية في مجال الهندسة. 
يتناول المقرر  مقدمه و تصنيف المعادالت التفاضليه، و طرق 
حلها،  وهو يعد الطلبة لمستقبل التعلم المتعلق بحل المشكالت 

واتخاذ القرارات، والكفاءة الفنية، والعمل الجماعي والقيادة.  

متطلب/مقرر سابق
MATH 211

MATH 221
رياضيات لإلدارة 2 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتناول هذا المقرر بعض التطبيقات االقتصادية للمفاهيم 

الرياضية مثل الدوال الخطية و غير الخطية ،  معادالت 
الفروق،  المشتقات الجزئية، مسائل القيم القصوى المقيدة و 
غير المقيدة ، التكامل المحدود وغير المحدود باإلضافة إلى 

الرياضيات المالية.

متطلب/مقرر سابق

 MATH 119  or MATH 101 ( and )ENGL 004  or(
 or  ENGL 111  or ENGL 202  or  ENGL F073

 TOEFL Internet-based Test 061 or TOEFL
 Computer-based Test 173 or TOEFL_Inst

 Testing Prog 500 or Int Eng Lang Test
 or ENGL 040  or ) Total for 5.5 Syst-IELTS

 Integrated Core 400 and ESL Reading Skills
 ) )100 100 and ESL Language Use

MATH 222
التحليل احلقيقي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يتناول هذا المقرر هيكل  المجموعات النقطية، األعداد 

الحقيقية،  المتسلسالت الحقيقية، النهايات و االتصال، 
والتفاضل ونظرية القيمة المتوسطة،تكامل "رييمان"  وتكامل 

ريمان- ستلجتس 

متطلب/مقرر سابق
MATH 220

MATH 231
اجلبر اخلطي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3 
يبدأ هذا المقرر بدراسة بعض المفاهيم األساسيه وبعض 

المصطلحات  المتعلقة بالمصفوفات . و ينتاول العمليات 
الجبريه على المصفوفات، المصفوفة المنقولة، المصفوفة 

المعكوسة.  ثم يطرح كيفية  حل انظمة المعادالت الخطيه 
باستخدام طريقة الحذف لجاوس جوردان وأيضا باستخدام 

معكوس المصفوفه. المحددات تدرس بعد المصفوفات. يتم 
استخدام قاعدة كريمر لحل نظام من المعادالت الخطيه.  تّدرس 
الفضاءات المتجهه بشكل عام حيث  يتم شرح فضاء المتجهات 
والخصائص األساسيه لها. فضاء المتجهات الجزئي، األرتباط 
واالستقالل الخطي ومفهوم األساس والبعد. في النهايه  تدّرس 
القيم والمتجهات الذاتية )المميزه( للمصفوفات و استخدامها في 

بعض التطبيقات  العملية.

.
 

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

MATH 251
الرياضيات لإلحصاء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دوال ذات المتغيرات المتعددة والتكامالت 
المتعددة، والمعادالت التفاضلية العاديه من الرتبه األولى، 

ومقدمة في دراسة المعادالت التفاضلية الجزئية، والحل العددي 
للمعادالت الغير  خطية، والتكامل العددي، وبعض الدوال 

الخاصة.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102

MATH 291 رياضيات ماليه
يركز هذا المقرر على الفائده المركبه والرياضيات القائم عليها  

االستثمار واالئتمان . تحتوي مواضيع المقرر على قياس 
الفائده - الدفعات السنويه  -  اعاده جدوله  تسديد القروض - 
ودفعات  العمالء الماليه - االموال المعدومه - معدالت العائد 

على االستثمار, وتقييم السندات واالوراق الماليه  . تهيئه واعداد 
الطالب المتحان

المقدم من الجمعيات المهنيه, اف ام )الرياضيات الماليه( 
المتخصصه: الجمعيه االكتواريه , وجمعيه  العوارض االكتواريه  

MATH 292 معمل حل مسائل االكتواريه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
صمم هذا المقرر  لتزويد الطالب بالمهارات والمعرفة التي 
يحتاجونها للتقدم لالمتحانات المهنيه التخصصيه : امتحان 

اف ام ) الرياضيات الماليه ( و امتحان  بي )االحتماالت (  
المقدمان من الجمعيه االكتواريه , وجمعيه العوارض االكتواريه ,    
 Math 291 . ويعتمد هذا المقرر على ما تم تدريسه في مقرري
Stat 211    مع التركيز االضافي على ادوات االحتماالت في 

اداره المخاطر.
IV حسبان MATH 312  

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر المواضيع الرئيسية التالية:

التكامل على خط - التكامل على سطح - متسلسلة فورييه - 
بعض الدوال الخاصة - األعداد المركبة.

MATH 314 معادالت تفاضلية جزئيه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يغطي المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبه 
االولى - المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبه الثانيه – 

المعادالت التفاضلية الجزئية الناقصية – المعادالت التفاضلية 
الجزئية المكافئة – المعادالت التفاضلية الجزئية الزائدية.

MATH 365  حسابات علميه وبرمجه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر   مقدمة ألنظمة الجبر القائم عليها  الكمبيوتر 

والبرمجة وتطبيقاتها على فروع مختلفة من الرياضيات. سيتم 
استخدام برنامج ماثيماتيكا  أو برنامج المايبل  مع  برنامج 
ماتالب لمعالجة مسائل  في التفاضل  والتكامل، التحليل 
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العددي، الجبر الخطي والمعادالت التفاضلية. تكوين  
الرسومات في كال البعدين و 3 أبعاد، والرسوم المتحركة ستكون 
أيضا جزءا من المقرر جنبا إلى جنب مع بعض مهارات طباعه 

نصوص رياضيه باستخدام  برنامج  الالتكس.

MATH 366
التحليل العددي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر األخطاء في البرمجة العددية، وحلول 
المعادالت غير الخطية، واألساليب المباشرة لحل أنظمة 

المعادالت الخطية،االستكمال العددي، تقريب كثيرات الحدود 
،التفاضل والتكامل العددي 

متطلب/مقرر سابق
)CMPS 221 أو CMPS 251  أو CMPS 223( و 

MATH 102

MATH 368 I  بحوث عمليات
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

استعراض لبحوث العمليات – البرمجه الخطيه – مسائل النقل .

MATH 385
الرياضيات املتقدمة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يعرف الطلبة على بعض مفاهيم الدوال المتجهه 
وحقول المتجهات ، وبعض الدوال الخاصة، و نظام األعداد 
المركبة )المعقدة(، و الدوال المركبة )المعقدة(. هذا المقرر 

يركز بشكل رئيسي على التكامالت الخطية وتكامالت السطوح، 
وبعض التطبيقات لهذه التكامالت. أيضا يركز على  دوال غاما 

و دوال بيتا، ودوال بسيل. 

متطلب/مقرر سابق
MATH 211

MATH 391 احتاطيات الحياه  د

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر النظرية الرياضية لالحتياطيات التي يتم فيها 
تطبيق الطرق العشوائيه  على البقاء, وعلى تكاليف ومخاطر 
التأمين على الحياة. وتشمل المواضيع: التأمين، والمعاشات 

التقاعدية، وأقساط الفائدة، واالحتياطيات الصافية.

ІІ احتاطيات الحياه MATH 392

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

І هذا المقرر هو تكمله لمقرر احتياطيات الحياه
وتشمل الموضوعات الرئيسية أقساط الفائدة واحتياطيات الفوائد 
للتأمين على الحياة والمخصصات السنوية ونماذج متعددة _ 

النقصان للحياه , وثنائيه -النقصان  للحياة . عند االنتهاء من 
هذه المقرر،  سيكون الطالب على استعداد الخذ االمتحان 

التخصصي  المهني   ام اوف اليف كونتنجنزيز )نماذج 
الحتياطيات الحياه (   الذي  تقدمه جمعية االكتواريين.

MATH 371 طرق رياضيه متقدمهالساعات الدراسية 

املعتمدة: 3

بعض الدوال الخاصة - طرق الفك بالدوال الذاتيه  - 
التحويالت التكاملية – المعادالت التكاملية

MATH 413 نظريه المعادالت التفاضلية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 يغطي هذا المقرر المواضيع الرئيسية التالية : أنظمة 
المعادالت التفاضلية الخطية – أنظمة المعادالت التفاضلية 

غير الخطية – استقرار المعادالت التفاضلية الخطية.

MATH 443 مقدمه في الهندسة التفاضلية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم هذا المقرر دراسة للمنحنيات في الفراغ اإلقليدي ويغطي 
الموضوعات الرئيسة التالية: تحديد معالم المنحنيات والسطوح- 
إطارات فرينيه- انحناء والتواء المنحنيات  في الفراغ - هندسة 

السطوح، انحناءات السطوح- األشكال األساسية األولى 
والثانية- المعادالت األساسية والنظرية األساسية للسطوح- 

الجيوديسية وبعضها خصائصها – التقايسات

  II تحليل عددي MATH 466

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يغطي المقرر المواضيع التاليه : الطرق التكراريه – نظريه 
التقريب – القيم الذاتيه – الحلول العدديه لمسائل القيم االبتدائية 

– الحلول العدديه لمسائل القيم الحدودية – الحلول العدديه 
للمعادالت التفاضلية الجزئية.

MATH 471 نمذجه رياضيه  

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

 – )І هذا المقرر يغطي المعادالت الفرقية )أنظمة ديناميكية
األنظمة الفرقية )أنظمة ديناميكية ІІ( – المعادالت التفاضلية 

)أنظمة ديناميكية ІІІ(- تطبيقات.

MATH 496 مقرر خبرات تكامليه

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

صمم هذا المقرر ليقدم للطلبه مواد حديثه في المجاالت 
النشطه حاليا في الرياضيات التطبيقيه واالكتواريه , ويوفر 

فرص للطالب للمتابعه المعمقه في الرياضيات التطبيقيه او 
الرياضيات االكتواريه .

MATH 498 مواضيع خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر التعرف بعمق  على مواضيع خاصه وتوجهات 
حديثه في التخصص .

MATH 499 تدريب ميدانيالساعات الدراسية املعتمدة: 
0

يوفر فرصه مهمه لمعايشه بيئه عمل واقعيه .  

MATH P100
مقرر تمهيدي لحساب التفاضل والتكامل

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
هذا المقرر هو مقرر تمهيدي لحساب التفاضل والتكامل، 

عدادهم لمقرر  حساب التفاضل  وهو يهدف لمساعدة الطلبة واإ
والتكامل في موضوعات مثل حل المتباينات التربيعية والنسبية 
، و المنحنيات والدوال  ، والدوال األسية واللوغارتمية، و قيم 

الدوال المثلثية لزوايا حادة، وتحديد معادالت  القطوع الناقصه 
و القطوع الزائدة. كذلك، سوف يزود المقرر الطلبة بالمهارات 

والمعرفة والنضج الرياضي الضروري للنجاح في مقرارات 
حساب التفاضل والتكامل.

متطلب/مقرر سابق
MATH 021  or American College Testing-( 

 or Scholastic Aptitude Test-SAT 21 ACT
 or 530 or Scholastic Aptitude SAT New 500
 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
 or ) ) for Integrated Core 269 and ENGL R001

 Total for Integrated Core 269 and ESL Reading
 ) and ENGL R001  Skills 063( or )ENGL C001
 and ESL Reading Skills 063(  or )ENGL C001

  or ENGL 002  or ENGL 003  or ENGL 004
 or TOEFL_Inst Testing Prog 500 or TOEFL

Internet-based Test 061 or TOEFL Computer-
based Test 173 or Int Eng Lang Test Syst-

 )5.5 IELTS
MCOM 103

وسائل االتصال واجملتمع
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقدم المقرر عرضا شاماًل وتحلياًل وافًيا عن دور وسائل 
االتصال في المجتمع، وتفاعل هذه الوسائل مع مختلف قضايا 

ومكونات المجتمع، وتأثيرها فيها وتأثرها بها. ويستعرض المقرر 
المفاهيم األساسية في علم االتصال وتطور وسائل االتصال 

عبر التاريخ، وتفاعلها مع تطور المجتمعات اقتصادًيا واجتماعًيا 
وسياسًيا وثقافًيا. كما يستعرض المقرر كيفية إرسال المعلومات 

وتأثيرها علي الفرد والمجتمع من خالل مناقشة أهم نظريات 
االتصال.

MCOM 212
االتصال البصري 
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر المقرر مقدمة للمفاهيم المبدئية التي تستخدم في 

نتاج رسائل جذابة وفعالة بصرًيا  االتصاالت المهنية لتصميم واإ
ضمن مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم، ويتناول المقرر 

المهام اإلعالمية التي تطبق تلك المفاهيم ويقوم بإدخال 
تطبيقات برمجيات االتصال المرئي. ويركز المنهج على مبادئ 

التصميم الرئيسية المستخدمة في تخطيط مواد اإلعالم، مثل 
القرب، والتكرار، والتناسب، والتناقض، والتوازن واإليقاع.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو  MCOM 103

MCOM 215
الكتابة للوسائط املتعددة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو مقدمة لخلق وتطويع وتجميع المحتوى لتوزيعه 

عبر المنابر اإلعالمية المتكاملة، ويتضمن عرض الشرائح 
دارة الصور/الفيديو المستندة إلى الحاسب  بالصوت والفيديو، واإ
اآللي، والمهارات المتعلقة باإلنترنت. ويوفر هذا المقرر للطلبة 

التدريب العملي على كتابة محتوى اإلنترنت ، وتأسيس والحفاظ 
على المدونات بمحتوى صحفي، وكتابة القصص اإلخبارية على 

شبكة المعلومات وتحميلها بالصوت والفيديو.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 212

MCOM 222
نظريات االتصال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة نظريات ونماذج االتصال التي 

تمتاز بكونها األكثر أهمية، وعالقتها بالممارسات اإلعالمية 
والتطبيقات العملية، ويولي المقرر اهتماًما خاًصا لنظريات 

التأثيرات القوية، ونظريات التأثيرات االنتقائية، ونظريات 
التأثيرات غير المباشرة، فضاًل عن المقاربات النقدية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو  MCOM 103

MCOM 223

الكتابة ووسائل اإلعالم 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

في هذه المقرر يتعرف الطلبة على أشكال األخبار األساسية مع 
التركيز على بنية القصص اإلخبارية لوسائل اإلعالم المطبوعة 

واإللكترونية، فضاًل عن كتابة األخبار ألنشطة العالقات 
العامة. ويشمل المقرر العنصر النظري الذي يركز على التطور 

التاريخي لكتابة األخبار، والقيم األخبارية، وأساليب عرض 
األخبار، بما في ذلك العناوين والمحتوى والنتائج.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو  MCOM 103

MCOM 226
موضوعات خاصة في اإلعالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر القضايا الراهنة الهامة في مجاالت اإلعالم/
االتصال الجماهيري، وقد تختلف المواضيع من فصل دراسي 

إلى فصل دراسي آخر اعتماًدا على القضايا الراهنة، ويتم توجيه 
محتوى المقرر على ثالث تركيزات تتعلق باإلعالم/االتصال 

االستراتيجي، والصحافة أو اإلذاعة. وسوف يوفر هذا المقرر 
الخبرة للطلبة من األكاديميين والممارسين في هذا المجال.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو MCOM 103

MCOM 303
املرأة و وسائل اإلعالم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الفهم التأسيسي للمرأة ووسائل اإلعالم، وهو 
يساعد الطلبة على فهم العالقة بين المرأة ووسائل اإلعالم من 

قليمية. ويركز المقرر على طريقة عرض  وجهات نظر عالمية واإ
وسائل اإلعالم للمرأة وأدوار الجنسين/النوع االجتماعي، بما 

في ذلك كيفية تغير صورة المرأة في وسائل اإلعالم مع مرور 
الوقت، وما هي القوى التي تؤثر في صورة المرأة، والحالة 

الراهنة لصورة المرأة في وسائل اإلعالم.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو MCOM 103

MCOM 315
مناهج البحث في االتصال 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف المقرر إلى تدريب الطلبة على إجراء بحوث العلوم 

االجتماعيه والمواضيع الخاصة باالعالم  من خالل التدريب 
العملي الذي يعرفهم بالخطوات األساسية ومراحل البحث 

العلمي. ويتناول المقرر أيًضا أساليب البحث الكمية والنوعية 
بما في ذلك المنهجين الوصفي والتاريخي، والمسح وتحليل 

جراء االستبيان وتحليل  جراءات أخذ العينات، واإ المضمون، واإ
البيانات.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 222

MCOM 317
قوانني وأخالقيات وسائل اإلعالم 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز المقرر على األبعاد القانونية واألخالقية المتعلقة بممارسة 
العمل الصحفي، ويسلط الضوء على قضايا ومفاهيم مثل حقوق 

وواجبات الصحفيين وحرية الصحافة، والمسؤولية االجتماعية، 
واإلنصاف، والدقة، والخصوصية، والتشهير، واالحتقار 

والمشكالت األخالقية األخرى. ويتناول المقرر أيًضا قانون قطر 
للصحافة في إطار قوانين وأخالقيات وسائل اإلعالم الدولية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 222

MCOM 318
االتصال العوملي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يناقش المقرر األبعاد االقتصادية والسياسية والثقافية لالتصال 
العولمي، ويحلل اآلثار السياسية والثقافية للعولمة، بما في ذلك 
آثار تحكم الشركات متعددة الجنسيات في االتصاالت العالمية، 
والهيمنة األمريكية على الساحة العالمية. وتشمل المسائل التي 

يغطيها المقرر النظم العالمية لوسائل اإلعالم الجماهيري، 
وتكنولوجيات اإلعالم الجديدة وتأثيرها، واالختالالت في تطوير 
وسائل اإلعالم Fا مختلف البلدان ، واالختالالت في األخبار 

وتدفق المعلومات، وأخيًرا، اآلثار اإليجابية والسلبية للعولمة على 
المجتمعات البشرية الحالية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 222

MCOM 341
كتابة و حترير االخبار )1(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
. يقدم المقرر مقدمه عن تقنيات الكتابه وتحرير األخبار 

لوسائل االعالم المختلفه مع التركيز بشكل خاص على كيفية 
إجراء المقابالت وجًها لوجه، والمقابالت الهاتفية، والمؤتمرات 

االخبارية، فضاًل عن كتابه وتحرير األخبار على أساس 
التحقيقات الصحفية قبل نشرها. ويساعد هذا المقرر الطلبة على 

نشر أعمالهم في وسائل اإلعالم الخاصة بالقسم فضاًل عن 
وسائل االعالم المحلية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 342
كتابة وحترير االخبار )اجنليزي(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
عداد التقارير  يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بأسس البحث واإ
ومهارات الكتابة والتحرير، التي تساعدهم طوال فترة وجودهم 

في القسم وخالل حياتهم المهنية. ويوفر هذا المقرر أيًضا 
فرص التدريب على مهارات الصحافة المتقدمة، بما في ذلك 
كتابة التقارير واألعمدة واالفتتاحيات ومقاالت الرأي والتقارير 
اإلخبارية. وسوف يتمكن الطلبة من كتابة التقارير والقصص 

االخبارية، و/أو نشر المقاالت في المطبوعات المحلية أو 
مطبوعات األقسام. هذا المقرر يدرس باللغة اإلنجليزية 

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 343
صحافة اإلنترنت 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
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. أفضل طريقة كي يتعلم الطلبة مهنة الصحافة هي ممارسة 
الصحافة، ومن المتوقع أن يبدأ الطلبة في التفكير في أنفسهم 

كصحفيين عاملين حقيقيين عند تسجيلهم في هذا المقرر. 
وسوف تأخذ معظم مهام/واجبات المقرر الطلبة خارج الفصول 

الدراسية، وخارج الحرم الجامعي إلى العالم الحقيقي. أيًضا، 
سوف يتوجب على الطلبة استخدام أحدث التقنيات في هذا 

المجال.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 341 أو MCOM 342

MCOM 345
االخراج و التصميم الصحفي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تمكين الطلبة من إنتاج التصاميم 
والمواد المطبوعة التي تتمحور حول المحتوى، وسيتم تدريب 
الطلبة على استخدام أحدث برامج النشر المكتبي فضاًل عن 

التكنولوجيات الرقمية األخرى. وسوف يطلب من الطلبة 
استخدام الوسائط االعالمية المتعددة والتصاميم البيانية في 

تصميم الصحف والمجالت والنشرات اإلخبارية والمنشورات عبر 
اإلنترنت.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 346
التحرير الصحفي عبر اإلنترنت 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يقوم هذا المقرر بالبناء على األساليب التقليدية في إعداد 
التقارير بمساعدة الحاسوب وأساليب البحث لدمج أدوات 

اإلنترنت، مثل وسائل االعالم االجتماعية من أجل: البحث عن 
أفكار جديدة للقصص، واالتجاهات والمصادر، والتواصل مع 

القراء والمشاهدين بطرق جديدة، وتعزيز جودة التقارير ومهارات 
البحث. وسوف يسعى المقرر إلعداد الطالب الصحافي للتكيف 

مع ما يراه على شبكة اإلنترنت في المستقبل.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 342

MCOM 348
الصحافة االستقصائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لمساعدة الطلبة على تعلم كيفية كتابة 

التقارير، ويتوقع من الطلبة في هذا المقرر أن يبدأوا التفكير في 
أنفسهم كصحفيين عاملين حقيقين. وسوف يقوم الطلبة بتطوير 

أدواتهم الخاصة بالتفكير النقدي في تصور وتطوير وكتابة 
القصص، كما سيتعلمون تقنيات إجراء المقابالت المتطورة، 

وأساليب البحث والتحري في تفسير االتجاهات والدراسات 
االستقصائية، وسيركز المقرر على تحليل وممارسة سرد 

القصص المعقدة، بما في ذلك استخدام تقنيات السرد المختلفة.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو  MCOM 215

MCOM 349
الصحافة الرياضية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 

يهدف هذا المقرر  على تطوير المهارات العملية في مجال 
الطباعة واإلنترنت واإلذاعة والتلفزيون و كتابة وتغطية  االخبار 

الرياضية. في هذا المقرر يتعلم الطالب كيفية تغطية أحداث 
رياضية حقيقية وسيكون هناك مدربين من مختلف وكاالت 

االعالم الرياضي لتبادل الخبرات العلمية وتعريف الطالب على 
المهارات األساسية في الصحافة الرياضية 

متطلب /مقرر سابق : 
MCOM 222

MCOM 350
الكتابة و التحرير للوسائط املتعددة 2 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو مقرر متقدم يهدف إلى تزويد الطلبة بممارسة أكثر 

عملية لمقرر الكتابة والتحرير للوسائط المتعددة 1، وهو مصمم 
لطلبة الصحافة اإللكترونية بحيث يعملون ضمن فريق من 

الصحفيين لتطبيق ما تعلموه عن الصحافة المتداخلة وفي كتابة 
عدة قصص رئيسية من العالم الحقيقي.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو  MCOM 215

MCOM 360
التصوير الصحفي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مدخل معرفي وتطبيقي في فنون التصوير الصحفي، يتم في 

إطاره تدريب الطالب على استعمال الكاميرا، والتقاط الصور من 
زوايا متعددة، والتركيز على أهم جزئية في الحدث، والتدريب 
على التقاط صور موضوعية، وشخصية ومعايير وأخالقيات 

التصوير
متطلب/ مقرر سابق

MCOM212

MCOM 361
كتابة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية 
الساعات الدراسية املعتمدة 3

يركز هذه المقرر على ما يلي: الكتابة الصحفية لوسائل اإلعالم 
المختلفة، الكتابة الصحفية للجماهير المختلفة، الكتابة الصحفية 

المختلفة )أخبار، مقاالت، افتتاحيات..إلخ(، قانون اإلعالم 
واألخالق، طرق البحث، كتابة األخبار المسموعة والمرئية 

بأسلوب متنوع في عالم العولمة، دليل عملي إلنتاج األخبار 
المسموعة والمرئية، الصحافة الناقدة واالستقالل.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 350

MCOM 363
اإللقاء اإلذاعي للراديو و التلفزيون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعلم هذا المقرر أساسيات مهارات العمل اإلذاعي، وسيتم تدريب 

الطلبة على النطق، ومعدل، وسرعة لفظ الكلمات. وسوف 
يطلب منهم أيًضا إستخدام أساليب صوتية متنوعة، وقبل نهاية 
المقرر يجب أن يكون الطلبة قادرون على تقديم أنواع مختلفة 

من البرامج، وسيكونون قادرون على تمييز األداء اإلذاعي الجيد 
من األداء اإلذاعي الردئ.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو  MCOM 215

MCOM 364
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة بالمفاهيم األساسية إلنتاج الصوت 

والفيديو، ويتم تدريب الطلبة على تشغيل كاميرات الفيديو الرقمية 
وكاميرات استوديو التلفزيون، ومسجالت الصوت الرقمية، وأنواع 
مختلفة من الميكروفونات وأساليب اإلضاءة. ويتم تدريب الطلبة 

على كتابة السيناريو لمجموعة متنوعة من البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية. ويقوم الطلبة بإنتاج إعالنات الخدمة العامة، 

نتاج برامج اإلذاعة والتلفزيون التي تتضمن  واألفالم الوثائقية، واإ
إعالنات الخدمة العامة واألفالم الوثائقية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 365
كتابة النصوص االذاعية للراديو و التلفزيون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يساعد هذا المقرر الطلبة على تطوير مهارات إعداد وكتابة 
المواد الدرامية، ويتم تدريب الطلبة على كتابة السيناريوهات 

وتعريفهم على الفروق بين نصوص التلفزيون ونصوص 
األفالم والبرامج. ويؤكد هذا المقرر على العناصر الهامة، مثل 
الموضوع، والقصة، والحوار، والتي تشكل عملية تطوير وكتابة 

النصوص.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 366
اإلخراج اإلذاعي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على مبادئ اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني، مثل 
تقنيات مزج الصوت مع الموسيقى، واستخدام المؤثرات الصوتية 

وفًقا لنوع البرنامج، ومهارات إخراج المواد التي يتم بثها، مثل 
التبديل بين اللقطات، وأساسيات التكوين التلفزيوني الجيد، 

ويتناول أيًضا طرق حل مختلف المشاكل التقنية.
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متطلب/ مقرر سابق
MCOM 361

MCOM 367
كتابة وحترير األخبار في اإلذاعة والتليفزيون

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر تدريًبا عملًيا على الجوانب المتطورة لكتابة 
عداد التقارير ألغراض البث، وهو يحدد االختالفات بين  واإ

الكتابة للصوت والكتابة للصورة. ويوفر هذا المقرر أيًضا تقنيات 
ونهج الكتابة لألنواع المختلفة، وهي األخبار الجادة، واألخبار 

الخفيفة، والبرامج واآلراء..إلخ.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 361

MCOM 381
مبادئ العالقات العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبرز هذا المقرر المبادئ واألسس الجوهرية للعالقات العامة، 

وهو يفسر المفاهيم والمصطلحات األكثر أهمية في هذا المجال، 
ويناقش المقرر أيًضا المبادئ التوجيهية المهنية واألخالقية 

المتعلقة بتصميم وتطبيق وتقييم أنشطة العالقات العامة، ويفسر 
مراحل التخطيط الناجح للعالقات العامة.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 101 أو  MCOM 103 أو  MCOM 222

MCOM 382
االتصال التنظيمي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم االتصال التنظيمي ومبادئه المختلفة، 

ويركز بشكل خاص على تعلم وممارسة مهارات االتصال/ 
التنظيمي الفعالة لإلدارة المؤسسية من خالل نماذج دراسات 

حالة . ويعتمد المقرر منهجية محاولة سد الفجوة بين النظرية 
والتطبيق من خالل تعامل الطلبة مع دراسات الحالة الحقيقية 

لالتصال التنظيمي.

متطلب/ مقرر سابق

MCOM 101 أو MCOM 103

MCOM 383
مبادئ اإلعالن

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو مقدمة لإلعالن من حيث المفاهيم، واإلجراءات، 
والتصميم والحمالت. وهو يتناول أيًضا مقارنة أنواع اإلعالنات 
الخاصة بالطباعة وتلك الخاصة باإلعالم المرئي والمسموع مع 
التركيز بشكل خاص على تأثير وسائل اإلعالم الجديدة على 
صناعة اإلعالن والجمهور. ويتوقع من الطلبة إنتقاد وتقييم 
اإلعالنات. عالوة على ذلك، من المتوقع أن يجري الطلبة 

البحوث على المستهلكين والسوق ومن ثم تصميم اإلعالنات 
والحمالت اإلعالنية على أساس نتائج أبحاثهم.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 212 أو MCOM 222

MCOM 384
كتابة وتصميم اإلعالن

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف المقرر الطلبة على أساسيات تطبيق المعرفة النفسية 

والمعرفية على تصاميم الدعاية اإلبداعية، ويتعلم الطلبة كيفية 
استخدام الرسومات والوسائط المتعددة في تصميم اإلعالنات، 

ويتم تدريبهم على تصميم وتخطيط الطباعة الجذابة واإلعالنات 
اإللكترونية، ويتوقع من الطلبة تطوير ملفاتهم الخاصة باألعمال 

التي يقومون بها أثناء المقرر.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 383

MCOM 386
العالقات العامة واإلعالم اجلديد 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على تقييم اآلثار التكتيكية واالستراتيجية 
المترتبة عن التكنولوجيا الرقمية بالنسبة للمنظمات الربحية وغير 

الربحية، ويتضمن محتوى إحدى الوحدات فحص إمكانيات 
التكنولوجيات الرقمية في حمالت العالقات العامة، والتحديات 

دارة وتقييم  الخاصة باإلتصاالت عبر اإلنترنت، وتخطيط واإ

حمالت االتصاالت التفاعلية، وسوف يطلب من الطلبة تطبيق 
التكنولوجيات الرقمية في حمالت العالقات العامة الخاصة بهم.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو MCOM 215

MCOM 388
الكتابة وتقدمي العروض في العالقات العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز المقرر على الكتابة وتقديم العروض ألغراض العالقات 

العامة، ويتناول المقرر أيًضا كتابة النشرات اإلخبارية، والبيانات 
الصحفية، والنشرات والكتيبات اإلعالمية، وكذلك إعداد وتقديم 
العروض لمختلف شرائح الجماهير المستهدفة. كذلك، يتناول 

هذا المقرر تقنيات وأساليب الكتابة التي تستخدم إلنتاج 
المنشورات والعروض التقديمية، ويعرف الطلبة بكيفية إعداد 

عينات من تلك المنشورات والعروض للتقييم.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 381

MCOM 447
تدريب عملي في الصحافة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر للطلبة فرصة للتدريب العملي، والكتساب 

الخبرة المهنية مجال الصحافة المكتوبة  وصحافة االنترنت . 
ويوفر هذا المقرر للطلبة الخبرة العملية في المجال المهني من 

خالل 120 ساعة من التدريب على مدار الفصل الدراسي ، 
ويتم االشراف على أداء الطلبة من قبل 3عضو هيئه تدريس مع 
مشرف ميداني ، كما يطلب منهم كتابة تقارير اسبوعية وتقرير 

نهائي .

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 344 أو  MCOM 342 و MCOM 341

 

MCOM 450 
مشروع تخرج - الصحافة متعددة الوسائط 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

هذا مقرر للتخرج يهدف إلى تحفيز الطلبة على إجراء مشاريع 
كمجموعة، أو تطوير الملفات الفردية، وذلك بإنتاج ما ال يقل 

عن اثنين من الموضوعات في الصحف أو المجالت على 
شبكة اإلنترنت تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. 

ويحصل الطلبة على الخبرة العملية كصحفيين ومحررين نتيجة 
هذا المشروع.

متطلب/ مقرر سابق
)MCOM 344 أو  MCOM 342( و  MCOM 343

MCOM 452
الكتابة للمجلة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز المقرر على كتابة وتقديم التقارير للمجالت، وهو يتناول 

أيًضا السمات األساسية للكتابة، وجمع المعلومات وتحليلها 
للمجالت المتخصصة والعامة. ويشمل المقرر أيًضا التدريب 

العملي على إجراء المقابالت والتحقيقات، وتطوير الملفات 
الكاملة، وسيتناول المقرر الفارق بين كتابة األخبار والقصص.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 341

MCOM 465
محتوى اإلنترنت لإلذاعة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف إعطاء الطالب فهًما لإلذاعة 

تاحة الفرصة إلنتاج وتقديم محتوى  التي تقدم عبر اإلنترنت، واإ
الصوت الرقمي. ويتم تعريف الطلبة على صناعة اإلذاعة 

ومعايير اإلنتاج اإلذاعي لإلنترنت، وبإستخدام معدات التسجيل 
اإلذاعي المحترفة، يتعلم الطلبة أساسيات سرد قصة إذاعية 

عداد التقارير  جيدة، ويمر كل الطلبة بعملية الكتابة لإلذاعة، واإ
المتعمقة، واالستخدام المبتكر للصوت، والتعرف على قيم 

اإلنتاج العالية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 223 أو  MCOM 215

MCOM 467
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تدريب عملي- اإلذاعة والتلفزيون 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر فرصة للطالب الكتساب المهارات العملية في 
مجال واإلنتاجوالتلفزيوني . ويطلب من كل طالب قضاء120 
ساعة خالل الفصل الدراسي  في المؤسسة المعينة له تحت 

إشراف مباشر من مدربه الميداني من المؤسسة والمشرف 
األكاديمي من الجامعة.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 362 أو  MCOM 361 و MCOM 364

MCOM 469
إنتاج البرامج/األفالم  الوثائقية التلفزيونية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية للفيلم الوثائقي، وأساليبه 

المختلفة، وعناصره المختلفة، والعوامل الالزمة لنجاحه، فضاًل 
عن مختلف مراحل إنتاجه. ويتدرب الطلبة على مراحل اإلعداد: 

كتابة الملخص، والنص، والجدولة، وقائمة التصوير، ورسم 
قصة الفيلم، ويتعرف الطالب أيًضا على العناصر األساسية 

لإلنتاج وذلك من خالل تطبيق المفاهيم  من خالل انتاج 
مشروع نهائي للمقرر .

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 364

MCOM 470
إنتاج إذاعي )راديو و تلفزيون(- مشروع تخرج 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر، يستخدم الطالب مختلف المهارات الفنية 

والتحليلية والموضوعية في مجال اإلذاعة والتلفزيون في سياق 
مشروع متخصص ومتعدد المراحل. ويمكن أن يشمل ذلك، 

ولكن ليس على سبيل الحصر، إنتاج األفالم الوثائقية، والبرامج 
الحوارية، ومقاالت الصوت والفيديو، والمقاطع التجريبية، ويجب 

أن يمر كل مشروع عبر مراحل تطويره كفكرة وكتابة وتقديم 
مجلد اإلنتاج، وتقديم نسخة أولية من العمل، وتقديم العمل 

النهائي المتقن.

متطلب/ مقرر سابق

MCOM 350 و )MCOM 362 أو  MCOM 361( 

MCOM 487
تدريب عملي- العالقات العامة واإلعالن 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر فرصة للطالب الكتساب المهارات العملية في 
مجال اإلعالم الجماهيري 2االتصال االستراتيجي . ويطلب من 

كل طالب قضاء 120 ساعة في خالل الفصل الدراسي في 
المؤسسة المعينة له تحت إشراف مباشر من مدربه الميداني 

والمشرف األكاديمي من الجامعة.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 384 و MCOM 388

MCOM 490
مشروع تخرج - االتصال االستراتيجي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يسمح هذا المقرر للطلبة بتطبيق جميع النظريات والمفاهيم 

الخاصة بالعالقات العامة واإلعالن عملًيا من خالل تصميم 
حمالت العالقات العامة أو الحمالت اإلعالنية في سياق 

مشروع التخرج. ويقوم المقرر بإشراك الطلبة عملًيا في مختلف 
مراحل الحملة االنتخابية، واختيار التقنيات المناسبة، وقياس 

وتقييم نتائج الحملة.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 384 و MCOM 388

MCOM 491
االتصاالت االستراتيجية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر بماهية االتصاالت االستراتيجية ويوفر 

األساس لكتابة رسائل مقنعة بهدف إستخدامها في الدعاية 
والعالقات العامة، ويتناول المقرر تحديات االستراتيجيات 

التنظيمية و يقدم نماذج وخطط لمساعدة المنظمات في الوصول 
إلى الجماهير المستهدفة ضمن حدود الوقت وحدود الميزانية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 381

MCOM 492
التسويق اإلجتماعي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
التسويق االجتماعي هو أحد المجاالت التي تتناول القضايا 

االجتماعية التي تهدد نوعية الحياة بهدف إحداث تغيير سلوكي 
إيجابي من الجمهور المستهدف في ما يخص تلك القضايا، 

ويقدم هذا المقرر للطالب وجهة نظر مختلفة في مجال التسويق 
وهي التسويق االجتماعي، حيث هناك الكثير من الشركات 

التي تتجه للتسويق االجتماعي كوسيلة للالستجابة الحتياجات 
المجتمع المحلي أو المجتمع األوسع ضمن جهودها الرامية إلى 

ممارسة المسؤولية االجتماعية.
متطلب/ مقرر سابق

MCOM 381

MCOM 493
بحوث الرأي العام 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بتاريخ الرأي العام، ونظرياته 

ومفاهيمه وأساليب البحث، ومن خالل هذا المقرر سوف 
يتعلم الطلبة كيف يؤثر الرأي العام على الظواهر االجتماعية، 
والسياسية، والثقافية واالقتصادية. وهذا القرر عملي حيث يقوم 
الطلبة بتطبيق األساليب المستفادة من تحليل الرأي العام على 

مجموعة متنوعة من السياقات البحثية.

متطلب/ مقرر سابق
MCOM 381

MECH 213
القياسات الهندسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 2
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى تقنيات القياسات الهندسية، 

والحصول على البيانات ونظم المعالجة، ومعايرة األجهزة، 
وزمن االستجابة، وتحليل األخطاء، وقياسات الكميات الفيزيائية 
األساسية )على سبيل المثال القوة، واإلجهاد، والضغط، ودرجة 

الحرارة، واللزوجة والضغط والسرعة، ومعدل التدفق، تدفق 
الحرارة(، وتصميم وتنفيذ التجارب المعملية .

متطلب/مقرر سابق

PHYS 193 و  GENG 200

MECH 223
ميكانيكا املواد الصلبة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر اإلجهاد والتوتر المحوري، والضغوط 

لتواء المهاوي  الحرارية، والتحميل على العديد من المحاور، واإ
جراء  الدائرية، والتحميل العرضي، والضغوط المجتمعة، واإ

التجارب المعملية.

متطلب/مقرر سابق
GENG 210 و  GENG 221

MECH 230
عمليات التصنيع

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المواد الهندسية، ومدخل عن ريادة األعمال، 
وعمليات التصنيع: الصب، واللحام، والتشكيل، وأعمال الصفائح 
المعدنية واالنضمام للعمليات، والعمل اليدوي واألدوات اليدوية، 

ومفهوم العمليات اآللية، والطحن والحفر، ومفاهيم القياس، 
والسالمة الصناعية، والتجارب المعملية ضمن موضوعات 

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 231

MECH 241
السوائل احلرارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم والتعاريف األساسية للسوائل 

الحرارية، وخصائص المواد النقية والغازات المثالية، والعمل 
والحرارة، والقانون األول للديناميكا الحرارية وتطبيقاته على النظم 

المغلقة وأحجام الضبط، والقانون الثاني للديناميكا الحرارية 
جراء التجارب المعملية ضمن موضوعات  ومفهوم الكفاءة، واإ

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
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MATH 101

MECH 321
اآلليات امليكانيكية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية، والحركيات األساسيات، 
والسرعة، والتسارع للروابط، والتروس، وتصميم قطع اآلليات، 

جراء التجارب  وتحليل القوة، وتحقيق التوازن بين اآلالت، واإ
المعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 222

MECH 322
االهتزازات امليكانيكية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يقدم هذا المقرر مدخاًل إلى عناصر أنظمة االهتزازات، وأمثلة 

للحركات االهتزازية، والحركة التوافقية البسيطة، والنواقل/
فيكتور، والنظم ذات الدرجة الواحدة أو متعددة درجات الحرية، 

واالهتزازات الخطية وااللتوائية، واالهتزازات المتعمدة، وعزل 
االهتزاز. وأدوات امتصاص االهتزاز، وأجهزة قياس االهتزاز، 

وخصائص أنظمة االهتزاز، وتطبيقات ميدانية وعلى الحاسوب، 
جراء التجارب المعملية ضمن موضوعات أخرى. واإ

متطلب/مقرر سابق
MATH 217 و  GENG 222

MECH 323
التصميم امليكانيكى 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر فلسفة ومنهجية التصميم، ومراحل عملية 
التصميم، والمعايير والرموز المتعلقة بالتصميم. كما يتضمن 
المواد الهندسية: التصنيف، والمواصفات واالختيار، والعوامل 

التي تؤثر على التفاصيل اإلنشائية: التصنيع وعمليات التجميع، 
والسالمة، والجوانب الجمالية واالقتصاد، والضغوط ثالثية 

األبعاد، وتركيز الضغط ونظريات الفشل، والتصميم للتحميل 
الثابت، والتطبيقات على تصميم عناصر اآلالت المختلفة 

مثل الدعامات، واألعمدة، والينابيع، ومسامير القوة، وتصميم 
األنظمة الميكانيكية، ويتضمن هذا المقرر مشاريع ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 111 و  MECH 230و MECH 223  

MECH 331
عمليات التشكيل باآلالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر نظرية وتطبيقات تقطيع المعادن، ويتضمن 
المبادئ األساسية، وسمات البحوث الحالية، وميكانيكا تشكيل 

رقاقات الحاسوب، واقتصاديات إزالة المعادن، والهندسة الدقيقة، 
وتشكيل ومعالجة المعادن، ويشمل ذلك الصب، واللف، 

جراء التجارب المعملية ضمن  والصفائح المعدنية، واللحام، واإ
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 223 و  MECH 230

MECH 342
الديناميكا احلرارية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر دورات الطاقة البخارية والغاز، والدورات 
المثالية والفعلية، ودورات التبريد: دورة ضغط البخار المثالية 

والفعلية، ودورات تبريد الغاز، وأنظمة االمتصاص، والعالقات 
الحرارية، وخالئط الغاز : مبادئ "دالتون وأماجاتس". كما يتناول 

خالئط بخار الغاز: درجة التكثيف، وعملية التشبع الحراري، 
وعمليات تكييف الهواء، والتفاعالت الكيميائية مع تطبيقات على 
عمليات االحتراق: المحتوى الحراري للتشكيل، والمحتوى الحراري 

جراء التجارب المعملية ضمن  للتفاعل، واللهب ثابت الحرارة، واإ
موضوعات أخرى .

متطلب/مقرر سابق
MECH 241

MECH 343

ميكانيكا املوائع
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لميكانيكا الموائع، 
حصائيات السوائل، ومعادالت الطاقة  وخصائص السوائل، واإ
والتطبيقات، ومعادلة "برنولي" والتطبيقات، وتحليل األبعاد، 

والتدفقات الداخلية، والتدفقات المضطربة، وعوامل االحتكاك، 
جراء التجارب المعملية ضمن موضوعات  والرفع والسحب، واإ

أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 222

MECH 344
انتقال احلرارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مالحظات تمهيدية، ويتناول أنواع 

التوصيل: التوصيل أحادي األبعاد في الهندسات المختلفة، 
والتوصيل مع مصادر الطاقة، التوصيل من خالل الوسيط 

المركب، والسطوح الموسعة، والتوصيل العابر،وطبقات الحدود، 
والتدفقات الداخلية والخارجية )الصفحية والمضطربة(، والحمل 
الحراري الطبيعي، والتدفق الخارجي والتدفق في أماكن مغلقة، 

ومدخل أساسية للمبادالت الحرارية، واإلشعاع، وتحليل اإلشعاع 
جراء التجارب المعملية ضمن  في الوسائط غير المشاركة، واإ

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق 
MECH 241 و MECH 343 و  MATH 217

MECH 361
نظم التحكم

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مدخل لنظم التحكم، والنماذج الرياضية 

ألنظمة التغذية المرتدة الميكانيكية والمعتمدة على الهواء 
المضغوط والكهربائية والهيدروليكية. ويتضمن وظائف النقل، 
ووقت النظام واستجابات الترددات، وأعمال التحكم األساسية 

وضوابط الميكنة الصناعية. كم يتضمن مواصفات أداء أنظمة 
التحكم، وتحليل وتصميم النظم وأساليب االستجابة، وتقنيات 

التعويض، ونظام التحكم بمساعدة الحاسوب، والتجارب المعملية 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 322

 
MECH 399

التدريب العملي
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

في هذا المقرر سوف يقضي الطلبة فترة تعادل ثمانية أسابيع 
من التدريب العملي في مؤسسة هندسية. ويهدف هذا المقرر 

إلى تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية من خالل المشاركة 
في األنشطة الهندسية وأداء المهام من خالل برامج التدريب. 

ويتم تحديد برنامج مشترك من قبل القسم والمنظمات الصناعية.

متطلب/مقرر سابق
MECH 441 و  GENG 107

MECH 421
التصميم امليكانيكى 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر التصميم الذي يعتمد على حدود الصالبة 

واالنحراف، واختيار المحرك، وعناصر معدات نقل الطاقة: 
األعمدة والمحامل، والتسكين والهياكل. واالحتكاك والمعدات 

مثل األحزمة والمكابح والقوابض، والمفاتيح، والسالسل 
والتروس. كما يتضمن تطبيقات على تصميم بعض التجميعات 

الميكانيكية. كمل يتناول دور الحاسوب في عملية التصميم، 
والمشاريع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 323 و  MECH 321

MECH 425
طريقة العناصر احملدودة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لطريقة العناصر 

المحدودة لإلجهاد الخطي وتحليل تشوه المكونات الميكانيكية. 
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كما يتضمن تطوير الحزم والدعامات، والهياكل، وعناصر 
الجهد، وتقنيات النمذجة العملية، واستخدام رموز األغراض 
العامة من أجل حل المشاكل العملية لتحليل اإلجهاد ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 223

MECH 426
التصميم مبساعدة احلاسب

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر العناصر األساسية للتصميم بمساعدة 

الحاسوب وعالقته بالممارسات الصناعية الحالية . كما يتناول 
مدخالت ومخرجات أنظمة أجهزة النمذجة الهندسية، وتمثيل 
المنحنيات واألسطح المنحنية، ولغات برمجة الرسوم وتطوير 
برامج رسومات الحاسوب التفاعلية ثالثية األبعاد، والتحسين 

العددية وتطبيقاته ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 323

MECH 427
ميكانيكا املواد املركبة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تحليل، وتصميم، وتطبيقات المواد المركبة 

مثل األلياف المغلفة والمقطعة، والتحليل الميكانيكي الجزئي 
والكلي للثوابت المرنة، والفشل والتدهور البيئي. كما يتضمن 

تصميم مشروع ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 231 و  MECH 223

MECH 431
حتليل اإلخفاق امليكانيكي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر وظيفة تحليل اإلخفاق الميكانيكي، وتقنيات 

تحليل اإلخفاق الميكانيكي )إجراء التحقيق(، واالختبار المستخدم 

في تحليل اإلخفاق الميكانيكي )الميكانيكي، والمعدني ..الخ( 
. كما يتضمن المقرر أنواع اإلخفاقات الميكانيكية، ووضع 

تصاميم ضد اإلخفاقات الميكانيكية، واإلخفاق الميكانيكي بسبب 
التشويه، والكسر الهش )كسر السريع(، والفشل الناجم عن 

اإلجهاد، والفشل بسبب التآكل واألكسدة. ويتضمن المقرر دراسة 
حالة من الصناعة، باإلضافة للتجارب المعملية.

متطلب/مقرر سابق
MECH 223 و  GENG 231

MECH 432
تقنيات اللحام والصب 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر أهمية اللحام والصب في الصناعة، 

وعمليات اللحام، وقابلية المعادن للحام، وعيوب اللحام، وتصميم 
الوصالت الملحومة، ومواقع اللحام، ولحام األوكسي أسيتيلين، 

ولحام "أرك" وخصائصه، ومقاومة اللحام وتجمد المعادن، 
وعمليات الصب، وتصميم األغلفة . كما يتضمن تجارب في 

عمليات اللحام، ولحام الفلزات، وتقنيات صب وسبك المعادن، 
والتجارب المعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 230

MECH 433
تقنيات امليكنة احلديثة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر االتجاهات الحالية في تقنيات التصنيع، 

واآلالت المتطورة، والميكنة الحرارية، والميكنة الكيماوية 
والكهروكيميائية، والميكنة الميكانيكية، والميكنة الهجينة، 

والنمذجة السريعة، والميكنة العددية التي يتحكم بها الحاسوب، 
وأساليب أنظمة التصنيع المرنة، وأنظمة التصنيع المدمجة مع 

الحاسوب، والتجارب المعملية .

متطلب/مقرر سابق
MECH 230

MECH 435
هندسة التآكل

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تكلفة التآكل، والمبادئ الكهروكيميائية 

للتآكل، وكيفية التنبؤ بالتآكل في الصناعة، والعوامل الميكانيكية 
والمعدنية التي تؤثر على التآكل، وقياسات معدالت التآكل، 

والتآكل المعدني الموحد والتآكل الثنائي، والتآكل الحبيبي، وتآكل 
تكسير الهيدروجين، ومبادئ الكهروكيميائية الحديثة الخاصة 
بالتآكل والحماية الكاثودية، والطالء، والتصاميم ضد التآكل 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
GENG 231

MECH 441
مختبر نظم الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر تطبيق تقنيات القياس األساسية، والمعلومات 

النظرية المعتمدة في المقررات ذات الصلة بإجراء وتصميم 
التجارب المعملية على أنظمة السوائل الحرارية الكاملة. ويتم 
التركيز على التأثيرات على أداء محركات االحتراق الداخلي، 

والضواغط، والتوربينات، ومضخات الطرد المركزي، والمبادالت 
الحرارية، وتكييف/تبريد الهواء واألنظمة المماثلة.

متطلب/مقرر سابق
MECH 344 و  MECH 342

MECH 442
التبريد والتكييف

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية للتبريد، والنظم متعددة 

المراحل لبخار الضغط، ومبادالت الحرارة الخاصة بالسائل إلى 
الشفط، والتبريد القائم على االمتصاص، والهواء وبخار التبريد، 

والتبريد الحراري، وتقدير حمولة التبريد، واختيار عناصر معدات 
التبريد، والتسييل. كما يتناول هذا المقرر تكييف الهواء وعناصر 

زالة  رفاه اإلنسان، وقياس الرطوبة، والتبريد، والترطيب، واإ
عادة  الرطوبة، وعمليات التكييف الهوائي في الصيف والشتاء، واإ

تدوير الهواء، وعامل الحرارة المعقولة، وتقدير الحمل الحراري 

لتكييف الهواء، واختيار المكونات وتصميم مجاري الهواء.

متطلب/مقرر سابق
MECH 342

MECH 443
أنظمة نقل احلرارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر التوصيل المتقدم للحرارة: المعادلة األساسية 

وشروط الحدود، والحلول التحليلية والرقمية للتوصيل الثابت 
وغير المستقر. كما يتضمن األحمال: العالقات األساسية للحمل 

الحراري، والحلول التحليلية لبعض التدفقات البسيطة )القسرية 
والحمل الحراري الطبيعي(، وتصميم وتقييم المبادالت الحرارية، 
ونقل الحرارة في عمليات التكثيف والغليان، وتبادل الطاقة عن 

طريق اإلشعاع، ونقل الحرارة اإلشعاعية في األفران، والمركزات 
الشمسية. ويتضمن هذا المقرر التجارب المعملية ضمن 

موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 344

MECH 445
نظم السوائل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية الخاصة بالتدفق 

لالنضغاط، وتدفق لالنضغاط مع تغير المنطقة، وموجات 
الصدمة الطبيعية، وأداء الفوهات، وتدفق االحتكاك في قنوات 

المنطقة الثابتة )تدفق فانوو(، والتدفق في قنوات المنطقة الثابتة 
مع انتقال الحرارة )تدفق رايليه(، والتدفق المحتمل: وظيفة التيار، 

مكانات السرعة، والحل للتدفقات البسية. كما يتناول المقرر  واإ
التدفق اللزج: الصيغ التفاضلية، وحلول التدفقات البسيطة. 
وتحليل التدفق في شبكات األنابيب، واستخدام البرمجيات 

التجارية.

متطلب/مقرر سابق
MECH 343
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MECH 446
اآلالت التوربينية )اآللة احملورية الضغطية(

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تصنيف اآلالت التوربيينية، وتحليل األبعاد، 
والسرعة المحددة، واختبار النموذج، والقوانين األساسية، واآلالت 

التوربيينية غير القابلة لالنضغاط، ومضخات الطرد المركزي 
والتدفق المحوري، ونظرية "أويلر" وخصائصها والفحوصات 

المخبرية، التجويف في المضخات، والتوربينات الهيدروليكية، 
ومطابقة النظام. كما يتضمن المقرر اآلالت التوربيينية القابلة 

لالنضغاط: ضواغط الطرد المركزي والمراوح، والتصميم األمثل 
لضاغط المدخل، والتدفق المحوري في الضواغط والتوربينات، 

ونسب التفاعل، ومرحلة التحميل وكفاءة المرحلة، والتجارب 
المعملية ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 241 و  MECH 343

MECH 447
محركات احلرارة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر محركات االحتراق الداخلية مقابل الخارجية، 

ومحركات السيارات، ودورات الهواء القياسية، والوقود واالحتراق، 
واالحتراق في محركات اإلشعال، وشرارة االشتعال والضغط، 
ودورات الغاز الفعلية، وتصنيف وقود. المحركات، وتوربينات 

الغاز : الدورات الفعلية، والتشغيل األمثل، وتطبيق مروحة 
توربو، والمحركات التوربينية النفاثة . كذلك المحركات غير 

جراء التجارب المعملية والمشاريع ضمن موضوعات  التقليدية، واإ
أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 342

MECH 448
نظم الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر تطبيقات مبادئ السوائل الحرارية لتصميم 

نظام الطاقة المتكاملة. ويشمل أمثلة المقرر توليد الطاقة، 

وتكييف الهواء، والعمليات الصناعية. ويعمل الطلبة في 
فرق على مشاريع تدمج المعايير الهندسية والقيود الواقعية 

التي قد تشمل االعتبارات االقتصادية، والبيئية، واألخالقية، 
واالجتماعية، والسياسية، والصحية والسالمة. كما يتضمن 

المقرر مشروع للطلبة.

متطلب/مقرر سابق
MECH 344 و MECH 342

MECH 463
تصميم أنظمة امليكاترونيك 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر مدخاًل وتعريًفا بهندسة الميكاترونيك، وأسس 

الدوائر التناظرية والرقمية، وتطبيقات وبنية المعالج الدقيق 
)مايكروبوسيسور(، وأنظمة الحصول على البيانات. كما يتناول 

نظم التشغيل، واألنظمة الميكانيكية والهيدروليكية والهوائية، 
ونظم التشغيل الكهربائية، واألنواع األساسية ألجهزة االستشعار، 

جراء التجارب المعملية ضمن  وتطبيقات األنظمة الذكية، واإ
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 361و  MECH 213

MECH 464
مدخل إلى الروبوتات

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر نظرة عامة على الروبوتات، وتنسيق نظم 
الروبوتات، والحركيات المباشرة والعكسية، وأجهزة االستشعار 

والمحركات في الروبوت، واستراتيجيات التحكم: مواصفات 
الروبوت واالختيار، والمبررات االقتصادية، والسالمة وتطبيقاتها 

ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
MECH 361 و  MECH 321

MECH 471
موضوعات مختارة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة 
وتعكس االتجاهات الحديثة في واحدة من مجاالت الهندسة 

الميكانيكية.

MECH 472
موضوعات مختارة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر موضوعات مختارة تلبي مصالح الطلبة 
وتعكس االتجاهات الحديثة في واحدة من مجاالت الهندسة 

الميكانيكية.

MECH 480
مشروع التخرج 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتضمن هذا المقرر إجراء التحليل وتصميم نظام في واحدة 

من مجاالت الهندسة الميكانيكية. ويتابع الطلبة نهج التصميم 
المنهجي، ويقومون بتطبيق تخطيط المشاريع وجدولة التقنيات، 
واستنباط الحلول التحليلية، والحسابية و/أو التجريبية، وتصميم 
وبناء االختبار الخاص بهم . ويحضر الطلبة الندوات الفنية، 

ويتعلمون كيفية التفاعل مع المتحدثين، وعند نهاية الفصل 
الدراسي يطلب منهم تقديم ندوة دراسية عن حالة المشروع والتقدم 

المحرز والعمل في المستقبل.

MECH 483
إدارة العمليات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
دارة  يقدم هذا المقرر اإلطار المفاهيمي الواسع إلدارة تشغيل واإ
العلوم. وتشمل مواضيع المقرر: صنع القرار، ودور النماذج 

دارة  الكمية، والتنبؤ، والقدرة على التخطيط، والتخطيط الكلي، واإ
دارة الجودة الشاملة. المواد ونظرية المخزون، واإ

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

MECH 485
اإلدارة الهندسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر وظائف المهندسين والمديرين، ووظائف 

دارة الجودة الشاملة: المبادئ والنهج  اإلدارة الهندسية، واإ
والتقنيات والتطبيقات. كما يتناول إدارة شؤون الموظفين، والعمل 

دارة المشاريع  الجماعي واإلبداع، واالتصاالت في المنظمة، واإ
الهندسية، والمهندسين والقانون، وتخطيط المشاريع وضبطها 

باستخدام تحليل نشاط الشبكة.

MECH 486
حتليل وضبط اجلودة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتضمن هذا المقرر تحليل وتصميم نظم ضبط الجودة، والتحكم 

في العمليات اإلحصائية، والتصميم والتنفيذ. كما يتضمن الرسوم 
البيانية لضبط الصفات والمتغيرات، وتحليل القدرة العملية ، 

دارة الجودة وغيرها من الموضوعات. واإ

متطلب/مقرر سابق
GENG 200

MECH 490
مشروع التخرج 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر يواصل الطلبة المشاركون عملهم على الموضوع 

المحدد في المقرر MECH480. ويطلب من الطلبة تقديم 
نتائجهم في نهاية المشروع في شكل حلقة دراسية فضاًل عن 

تقرير رسمي مكتوب.

متطلب/مقرر سابق
MECH 480

MECH 499
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
يتضمن هذا المقرر البحث المستقل في موضوع لم يدرس سابًقا 

في أي من مقررات هندسة النظم الصناعية. ويتم تطبيق هذا 
المقرر تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، والبد من تقديم 

تقرير رسمي.



446447

MEDI COURSES

MIST 201
مبادئ نظم املعلومات االدارية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر للطالب المفاهيم األولية لنظم المعلومات كما 
دارة تكنولوجيا المعلومات  يوفر له المفاهيم األولية الستخدام واإ

في مجال األعمال. يركز المقرر على التجارة اإللكترونية، وعلى 
مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية 
للمنشأة ، وفي تحسين أداء مهمة تخطيط الموارد المتاحة لها.

متطلب/مقرر سابق

 MAGT 101 or MAGT 112( and )ENGL 250((
 or ENGL 202 or ENGL 004 or ENGL 040 or

 061 or TOEFL IBT or ENGL F022 ENGL F073
 TOEFL 421 420 or 5.5 or TOEFL 500 or IELTS
 or )Total for Integrated Core 400 and 173 CBT

 ESL Reading Skills 100 and ESL Language Use
))100

MIST 301
مقدمة في البرمجة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر للطالب المفاهيم األولية إلعداد وتصميم برامج 
الكومبيوتر . وتتضمن موضوعات المقرر إستخدام الكومبيوتر 

كأداة في حل المشاكل، ومنهجية تصميم الخوارزميات، وتطبيق 
النماذج المهيكلة.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 302
نظم إدارة قواعد البيانات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر دراسة مفاهيم وطرق تصميم وتنفيذ وصيانة 
قاعدة بيانات لنظام معلومات إداري.  ويمكن الطالب من فهم 

كيفية تطوير قاعدة بيانات بما في ذلك نمذجة وتطبيع البيانات 
في صورة عالقات ارتباطية باستخدام لغة االستعالم البنيوي، 
وكيفية تطوير فهم إلدارة قواعد البيانات، واستكشاف نماذج 

أخرى لقواعد البيانات.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 303
حتليل وتصميم النظم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يمكن هذا المقرر الطالب من بناء أرضية من المفاهيم األولية، 
والمنهجيات واألساليب واألدوات الالزمة لتحليل وتصميم النظم. 

كما يمكنه من التعرف على كيفية تحليل متطلبات النظام، 
وتصميم البرامج التي تلبي هذه المتطلبات، واختيار المداخل 
المناسبة لبناء النظم بما في ذلك المدخل الكينوني ، ومدخل 

التطبيقات السريعة ، ومدخل التطبيقات المشتركة.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 304
الشبكات و نقل البيانات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر للطالب المفاهيم التي تقوم عليها شبكات 

الكمبيوتر الحالية وتتضمن موضوعات المقرر التوصيالت 
رسال اإلشارات،  بين األجهزة المستخدمة في الشبكات، واإ

والتسلسل، والشبكات المحلية )LAN( والشبكات التي تغطي 
مساحة عريضة )WAN( وبروتوكوالت الشبكات، وأنظمة 

تشغيل الشبكات، واألجهزة المستخدمة في الشبكات مثل أجهزة 
 )ISDN(  التسلسل، والشبكات التي توفر خدمات رقمية تكاملية
وسيرفر خدمة الشبكات المحلية )LAN(  وأجهزة المستخدمين ، 

وأجهزة التحليل ، وأجهزة الجسر والروتر.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 404

تقنية املعلومات للخدمات املالية 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على العالقة المتغيرة 
دارة المؤسسات المالية ،  بين مقدمي تكنولوجيا المعلومات واإ

وعلى مدى تأثير التكنولوجيا على تنظيم المؤسسات المصرفية 
وعلى هياكل أسواقها ، يركز المقرر على مدى تأثير تكنولوجيا 
المعلومات على مهمة الرقابة واإلشراف في المؤسسات المالية 

بما يحقق لها الميزة التنافسية.

متطلب/مقرر سابق
MIST 201

MIST 405
االبتكار وتقنية املعلومات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على تطبيق الحلول التي تقدمها تكنولوجيا 

المعلومات لمشاكل مؤسسات األعمال ويركز المقرر أيًضا على 
كيفية تحويل األفكار أو األساليب التكنولوجية إلى منتجات أو 

عمليات تشغيل. ويعمل المقرر على تنمية الخبرة والمهارات 
الالزمة إلدارة المخاطر وتشجيع اإلبداع في مؤسسات األعمال.

متطلب/مقرر سابق
MIST 401

MTHL 220
تطور املراهقني

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بالمبادئ والنظريات 

األساسية لمختلف جوانب التطور البشري، ومساعدتهم على 
تحديد مالمح التطور للمراحل المختلفة بشكل عام، والمراهقة 

على وجه الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، يناقش المقرر بعض 
القضايا والمشاكل المتعلقة بالمراهقة في المجتمع المحلي وفي 

الثقافة العربية واإلسالمية.

MTHL 325
علم نفس الصحة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2

يتناول هذا المقرر مفاهيم الصحة والمرض من جوانبها النفسية، 
واالجتماعية، والبيولوجية. ويبحث المقرر في دور السلوكيات 
الصحية في مجال الرعاية الصحية الشخصية والعامة. كما 

يتناول هذا المقرر أيًضا الفروق الفردية في مجال الصحة من 
خالل التركيز على دور الشخصية وأسلوب الحياة كمحددات 

نفسية للصحة. وضمن موضوعات أخرى يغطي المقرر: مفهوم 
الصحة وعالقته بالضغط النفسي، وعلم نفس األمراض المزمنة، 

وتطبيق علم النفس في مجاالت الصحة العامة والتثقيف 
الصحي، والرعاية الصحية الوقائية.

NUTR 221
مبادئ علوم الغذاء والتغذية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن التخصصات األساسية للعلوم 
والتكنولوجيا والتي تتكامل في تطوير المنتجات الغذائية الصحية 

والمغذية، ويوضح المقرر المبادئ العامة باستخدام األمثلة 
التي تدل على تطور السلع الزراعية الخام من خالل التقنيات 

المتكاملة التي تطبق على المنتجات الغذائية التجارية.

NUTR 223
ةيذغتلا ةسرامم ةنهم نع ةمدقم

يعرف هذا المقرر الطلبة على مهنة علم التغذية ويعطيهم نظرة 
عامة عن العديد من االتجاهات الوظيفية والفرص المتاحة 
إلخصائي التغذية سواء إكلينيكًيا أو مجتمعًيا. يغطي هذا 

المقرر القضايا واالتجاهات المهنية التي تؤثر على علم التغذية 
جراء "مدونة  وممارسة التغذية، والتخطيط للتطور المهني واإ

للعادات الصحية لمرضى السكري".

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

NUTR 231
تغذية اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يتناول هذا المقرر الجوانب الفيزيولوجية والبيوكيميائية 

للفيتامينات والمعادن، واأللياف، والطاقة، والمواد الغذائية 
الرئيسية. ويتم تعريف الطلبة على المواضيع المتعلقة بإهتمامات 

التغذية البشرية مثل المواد المضادة لألكسدة، كما يتم تدريب 
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الطلبة في هذا المقرر على استخدام استراتيجيات التعلم 
االلكتروني  وأساليب البحث التفاعلية.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

NUTR 319
كميات ومعدات إنتاج الغذاء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مبادئ إنتاج األغذية للجموع  وطرق 

العرض، بما في ذلك الصلصات، الشوربات، الشطائر، إعداد 
وجبة اإلفطار، الطبخ السريع، القلي في الدهون، شوي وتقطيع 
عداد الخضار والسلطة. كذلك يعرف المقرر الطلبة  اللحوم، واإ

على المبادئ األساسية وتقنيات الخبز، ومبادئ التعقيم في إنتاج 
الغذاء بكميات كبيرة ، والمبادئ التي تقوم عليها العمليات اآلمنة 

في إنتاج الطعام و حفظه، وطرق تنظيف المعدات الغذائية 
التجارية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 321

NUTR 321
الكيمياء الغذائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يشمل هذا المقرر الخصائص و الهياكل الكيميائية للرطوبة، 

البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، المعادن والفيتامينات ودورها 
في النظم الغذائية. كما يشمل المقرر المبادئ و األساليب 

الكيميائية إلجراء تحليالت نوعية و كمية  لكل من الرطوبة، 
البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، المعادن والفيتامينات. سيقوم 

الطالب بإجراء تجارب كيميائية لتحديد المكونات الغذائية 
الرئيسية.  

متطلب/مقرر سابق
CHEM 351

NUTR 338
التغذية عبر مراحل احلياة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطلبة بإطاللة على دورة الحياة 
ككل، وكيف تدعم التغذية التي ال غنى عنها كل مرحلة من 

دورة الحياة وتحدث التطورات. ويتم عرض االحتياجات الغذائية 
من الناحيتين الجسدية والنفسية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

NUTR 340
تقييم احلالة الغذائية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تقنيات تقييم الحالة الغذائية لألفراد 

والجماعات، كما يتناول علم قياسات الجسم البشري والقيم 
المرجعية الخاصة بتلك القياسات، والمؤشرات البيوكيميائية 
للنقص، وتخزين المواد الغذائية في جسم اإلنسان، والقيم 

المرجعية الخاصة بها، وأساليب تقييم المتحصالت الغذائية 
واالستهالك. كما سيتم تغطية التقنيات الحديثة لقياس تكوين 

.) BIA، DXA، CT، MRI، NAA ( الجسم

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

NUTR 352
األيض الغذائي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المسارات األيضية و الوظائف الحيوية 

للعناصر الكبرى ) الدهون والكربوهيدرات والبروتينات( على 
المستوى الخاليا ، األنسجة و األعضاء . يتناول هذا المقرر 
آلية التمثيل الغذائي، والتفاعل مع المواد المغذية األخرى من 

الماء والدهون والفيتامينات القابلة للذوبان، والمعادن الكلية 
ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
CHEM 352 و CHEM 351

NUTR 353

التثقيف الغذائي واالتصاالت
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

سيتم تناول مبادئ نظريات االتصال والتعليم بشأن التغذية، وهي 
النظريات المطبقة على التعليم الفردي والجماعي للمرضى. 

ويهدف هذا المقرر إلى تحسين مهارات الطلبة في إجراء 
المقابالت، وتقديم المشورة، وسيناقش المقرر البرامج التعليمية 

المختلفة التي تركز على تحسين المعرفة التغذوية، والحالة 
الصحية من خالل زيادة السلوك اإليجابي

متطلب/مقرر سابق
NUTR 338

NUTR 439
تخطيط و تقييم الوجبات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالقيمة الغذائية، وخصائص 

المجموعات الغذائية، والمبادئ التوجيهية لتخطيط نظام غذائي، 
وآلية التخطيط للحمية الغذائية مع التركيز على خطط مجموعة 
المواد الغذائية وقوائم التبديل، ونهج أدلة تطبيق تخطيط النظام 

الغذائي في وجبات الطعام وأساليب تقييم وجبات الطعام.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 231

NUTR 441
سالمة األغذية وضبط اجلودة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
سوف يوفر هذا المقرر معلومات شاملة عن سالمة األغذية، 

وتلوث األغذية )الميكروبي، والكيميائي، والمواد المشعة الملوثة 
للنباتات والحيوانات( وطرق تلوث المجموعات الغذائية الرئيسية، 

والتحليل، والضبط. كما يتناول مجاالت ومفاهيم نظم الجودة 
دارة السلسلة الغذائية،  الخاصة باألطعمة، وتحليل المخاطر واإ

والخصائص الحسية لألغذية، والوسائل اإلحصائية لمراقبة 
الجودة، والمعايير واألنظمة الغذائية، وتتم دراسة دور الهيئات 

الوطنية والدولية الخاصة بالرقابة على األغذية.

متطلب/مقرر سابق

NUTR 321

NUTR 450
التغذية العالجية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم المقرر معلومات مفصلة عن دور التغذية في الوقاية 
والعالج من المرض، ويغطي هذا المقرر الحاالت الشائعة 
في عيادات التغذية: كالسمنة، والسكري، وفقر الدم بسبب 

نقص الحديد، وهشاشة العظام، واألمراض األكثر شيوًعا نتيجة 
لمشاكل وراثية في التمثيل الغذائي. ويناقش المقرر المرض، 

والقضايا ذات الصلة بالكيمياء الحيوية، والتقييم الغذائي، 
والعالج بالتغذية الطبية، و إحتياجات السوائل والغذاء لكل 

مرض.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 439 و )NUTR 433 أو   NUTR 340(

NUTR 451
التغذية العالجية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا هو المقرر الثاني في العالج بالتغذية الطبية )المقرر 

األول التغذية العالجية 1( ويعرف هذا المقرر الطلبة بمسببات 
األمراض المتعلقة بالتغذية في الجهاز الهضمي، والكبد 
والبنكرياس، والنظام الكلوي، واألورام واإلجهاد األيضي، 

واضطرابات األكل. ويناقش المقرر المرض والقضايا ذات 
الصلة بالكيمياء الحيوية، والتقييم الغذائي، والعالج بالتغذية 

الطبية، و احتياجات السوائل والغذاء لكل مرض، كما يتناول 
دعم التغذية المعوية بالحقن..

متطلب/مقرر سابق
NUTR 351  أو  NUTR 450

NUTR 453
مختبر التغذية العالجية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر األمراض التي يتناولها مقرر التغذية العالجية 

NUTR451( 2( وينبغي أن يؤخذ المقررين في وقت واحد، 
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وتشمل الجلسات وحدات الدراسة الذاتية، والبرامج التعليمية، 
ودراسات الحالة، ومحاكاة األوضاع السريرية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 450

NUTR 454
مختبر التغذية العالجية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يتناول هذا المقرر األمراض التي يتناولها مقرر التغذية العالجية 

NUTR450( 1( وينبغي أن يؤخذ المقررين في وقت واحد، 
وتشمل الجلسات وحدات الدراسة الذاتية، والبرامج التعليمية، 

ودراسات الحالة، ومحاكاة األوضاع السريرية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 439 و )NUTR 433 أو   NUTR 340(

NUTR 457
الصحة العامة والتغذية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة األثر االجتماعي، واالقتصادي والبيئي 

على الحالة الغذائية للمجتمع. كما يتناول وبائيات األغذية، 
وأساليب المسوحات الغذائية، ونظم مراقبة التغذية، والتدابير 

الوقائية، والسيطرة على مشاكل التغذية في المجتمع، ومكافحة 
المشاكل المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي، واألمراض المزمنة 

والغذائية في الدول العربية مع التركيز على دول مجلس التعاون 
الخليجي. كذلك يتناول المقرر تطوير التوجيه الغذائي المستند 
على العلم، ودور صناعة المواد الغذائية في تغذية المجتمع، 

ونظم توزيع األغذية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 340  أو  NUTR 433

NUTR 460
ادارة اخلدمات الغذائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يهدف هذا المقرر لتقديم نظريات ومبادئ اإلدارة، واالستخدام 

دارة مرافق الخدمات الغذائية.  الفعال للموارد في تصميم واإ
ويتناول هذا المقرر تطبيق مبادئ اإلدارة من حيث صلتها 

بإدارة الموارد البشرية والمادية والمالية لخدمات الغذاء والتغذية. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تحديد تكاليف الغذاء 

وقضايا العمل، والتنوع، والتسويق، والمحاسبة، ووضع الميزانيات 
لخدمة األغذية المؤسسية.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 319

NUTR 470
التغذية السريرية لألطفال

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تقييم الحالة التغذوية , التشخيص , التدخل و المتابعة و التقييم 
لنمو و تطور األطفال المرضى و ذوى االحتياجات  الخاصة 

. و تشمل أيضا بعض األمراض المستعصية و الحادة، 
اضطرابات في النمو , تأخر في النمو, األمراض األيضية 

الوراثية و  األمراض المزمنة

متطلب/مقرر سابق
NUTR 450

NUTR 490
خبرات متكاملة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتم توجيه الطالب لتنفيذ مشروع إكلينيكًيا أو في المجتمع المحلي 
ضمن موضوع معين تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، 

ويهدف المقرر لعكس المهارات والكفاءات المختلفة التي اكتسبها 
الطالب في مقررات مختلفة.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 492 و ) NUTR 351 أو  NUTR 450(

NUTR 491
حلقة دراسية في التغذية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
سيحتاج الطلبة لتقديم حلقة دراسية في مواضيع مختارة في 

التغذية البشرية وعلم التغذية، وسيتم اختيار المواضيع في 
المجاالت التي هي حالًيا قيد البحث النشط. وسيتم تقديمها من 

قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمتحدثين المدعوين.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 492 و ) NUTR 351 أو  NUTR 450(

NUTR 492
منهجيات البحث في التغذية

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
في هذا المقرر يتعلم الطلبة أساليب ومنهجيات البحث 

المستخدمة في التغذية وأبحاث علم التغذية، ويتناول المقرر 
تصاميم الدراسات على سبيل المثال الدراسات متعددة 

األغراض، والدراسات المنضبطة والتجارب اإلكلينيكية، ويبني 
هذا المقرر على معرفة الطلبة األساسية باإلحصاءات وتعريفهم 

على األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسات.

متطلب/مقرر سابق
) NUTR 340  أو  NUTR 433(

NUTR 494
التدريب امليداني في التغذية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 10
سوف يمضي الطلبة 15 من 30 أسبوع في ممارسة نظم 

الحمية تحت اإلشراف )التدريب الداخلي للحمية الغذائية(، 
ويوفر البرنامج التدريب العملي متعدد التخصصات بحيث يعد 

المتدربين لتحقيق الكفاءات المستوى األولي في العالج والتغذية، 
دارة نظم الخدمات الغذائية، والتغذية المرتبطة بالصحة العامة.  واإ

وسيقوم الطلبة بإجراء التدريب خالل فصلين دراسيين، وذلك 
بالتناوب عبر مختلف األقسام اإلكلينيكية، والصحة العامة، 

والخدمات الغذائية، وسوف يحتاج المتدربون إلثبات الكفاءة في 
مجموعة محددة من الكفاءات.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 490

NUTR 495
التدريب امليداني في التغذية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 10
سوف يمضي الطلبة 15 من 30 في ممارسة نظم الحمية تحت 

اإلشراف )التدريب الداخلي للحمية الغذائية(. ويوفر البرنامج 
التدريب العملي متعدد التخصصات بحيث يعد المتدربين لتحقيق 

دارة نظم  الكفاءات المستوى األولي في العالج والتغذية، واإ
الخدمات الغذائية، والتغذية المرتبطة بالصحة العامة. وسيقوم 
الطلبة بإجراء التدريب خالل فصلين دراسيين، وذلك بالتناوب 
عبر مختلف األقسام اإلكلينيكية، والصحة العامة، والخدمات 

الغذائية. وسوف يحتاج المتدربون إلثبات الكفاءة في مجموعة 
محددة من الكفاءات.

متطلب/مقرر سابق
NUTR 494

PHAR 200
الكيمياء الدوائية   1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر الكيمياء الدوائية 1 هو األول من اثنين من مقررات 

الكيمياء الدوائية . وقد تم وضع هذا المقرر بهدف تعريف طلبة 
السنة األولى على المفاهيم المطلوبة لدراسة األدوية كجزيئات 

عضوية تستمد أنشطتها البيولوجية من التركيب الكيميائي 
والخواص الفيزيائية - الكيميائية. وسوف يتحقق ذلك من خالل 

مراجعة المبادئ األساسية للكيمياء العضوية، مما سيسمح 
للطلبة بالربط الواضح بين الكيمياء العضوية، والبيولوجية. كما 

يتناول المقرر المبادئ العامة للكيمياء الدوائية )مثل مبادئ 
الحركة الدوائية، التمثيل الغذائي وغير ذلك(. ويتضمن المقرر 

أيًضا لمحة موجزة عن صناعة المستحضرات الصيدالنية، 
وتصميم وتطوير األدوية، والعوامل التنظيمية والهيئات المرتبطة 

بتطوير الدواء.

PHAR 201
الكيمياء الدوائية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر الكيمياء الدوائية 2 هو المقرر الثاني ضمن مقررين 

من مقررات الكيمياء الدوائية. وقد تم وضع هذا المقرر بهدف 
تعريف الطلبة على تطبيقات للموضوعات التي تمت تغطيتها 
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في مقرر PHAR200. ويتناول المقرر مفاهيم مثل تفاعالت 
مستقبالت الدواء، وخصائص الدواء الفيزيائية، والحركة الدوائية. 
وسوف يغطي المقرر بالتفصيل مجموعات األدوية التي تستخدم 
لعالج األمراض المختلفة، بما يتضمن مرض الصرع، وانفصام 
الشخصية، ومرض باركنسون، واالكتئاب، والحساسية، والقرحة، 

والسكري، وارتفاع ضغط الدم، واألنفلونزا، واإليدز والسرطان. 
ولكل فئة من األدوية، سوف يتعلم الطلبة آلية عمل الدواء 

بالتفصيل، واآلثار الجانبية، والتفاعل بين األدوية المختلفة )إن 
وجد( والحركة الدوائية. وسيقوم الطلبة ياستخدام برنامج محوسب 
للرسم الكيميائي )Symyx draw( كأدوات تعلم لتسهيل الرسم 

وتذكر التكوينات الكيميائية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 200

PHAR 210
صيدالنيات 1

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
مقرر صيدالنيات PHAR210( 1( هو المقرر األول من 

 ، PHAR310 ، PHAR210( ضمن أربعة مقررات دراسية
PHAR410 ، PHAR311(. ويركز هذا المقرر على الصيدلة 

الفيزيائية، وهي البحوث الصيدلية التي تطبق المبادئ النظرية 
وطرق البحث العملي في البحث عن الظواهر الصيدالنية 

وممارسة الصيدلة. ويهدف هذا المقرر لتوفير نظرة ثاقبة على 
عدد من األساسيات الفيزيائية الكيميائية وشرحها في سياق  

صيدالني. ويسعى المقرر لتوسيع المعرفة المعتمدة في مقررات 
الكيمياء العضوية والفيزياء العامة، كما يوفر المعرفة الالزمة 
واألساس الضروري للمقررات المقبلة التي تركز على أشكال 

الجرعات الدوائية، والحركية الدوائية والمستحضرات الصيدالنية 
الحيوية والتي تعتمد بشكل أساسي على مقرر الصيدلة 1 

.)PHAR210(

PHAR 220
أسس علمي األدوية والعالج الدوائي  1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم تصميم مقرر أسس علمي األدوية والعالج الدوائي 

)PHAR220( لتزويد طلبة السنة األولى بمقدمة عن العلوم 
الدوائية العامة والمبادئ والمفاهيم العالجية. كما يقدم المقرر 
لمحة عامة عن الخصائص الدوائية والعالجية لبعض األدوية 

المختارة، ويوفر للطلبة المفردات والخلفية األساسية للمقررات 
المستقبلية في البرنامج. ويهدف هذا المقرر إلى إعداد الطلبة 
 PHAR321 ، PHAR320( لسلسلة  مقررات  علم األدوية

، PHAR421 ، PHAR420( و المتكاملة مع مقررات 
 ، PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380( العالج الدوائي
PHAR481( التي سيتم تقديمها خالل السنتين الثانية والثالثة 

من البرنامج.

PHAR 221
أسس علمي األدوية والعالج الدوائي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم تصميم مقرر أسس علمي األدوية والعالج الدوائي  الثاني 

)PHAR221( كإستمرار لمقرر  أسس علمي األدوية والعالج 
الدوائي )PHAR220(. ويهدف هذا المقرر لتوفير لطلبة السنة 

األولى مدخاًل للمبادئ الدوائية والمفاهيم العالجية العامة، 
وتقديم لمحة عامة عن الخصائص الدوائية والعالجية ألدوية 
مختارة. ويوفر للطلبة المفردات والخلفية األساسية للمقررات 

المستقبلية في البرنامج. ويهدف هذا المقرر إلى إعداد الطلبة 
 ، PHAR321 ، PHAR320( لسلسلة  مقررات علم األدوية
PHAR421 ، PHAR420( و المتكاملة مع مقررات العالج 

 ، PHAR480 ، PHAR381 ، PHAR380( الدوائي
PHAR481( التي سيتم تقديمها خالل السنتين الثانية والثالثة 

من البرنامج.

PHAR 230
الصيدلة والرعاية الصحية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر الصيدلة و الرعاية الصحية PHAR230( 1( هو  المقرر 

األول من مقررين لتقديم  الصيدلة والرعاية الصحية، ويهدف 
المقرر إلى تعريف طلبة السنة األولى بدور الصيدلي في إطار 

نظام الرعاية الصحية. ومقرر الصيدلة و الرعاية الصحية 1 
يستند إلى إختيار عينات من مجموعات واسعة من المواضيع 
ذات الصلة والمصممة لتعريف الطلبة باالتجاهات والتحديات 

الراهنة في الممارسة الصيدلية والرعاية الصحية. ومقرر 
الصيدلة و الرعاية الصحية 1 هو بمثابة نقطة انطالق للتعليم 

المتخصص، وهو مصمم للبدء في اكتساب الكفاءة والمهارة في 
ممارسة مهنة الصيدلة.

PHAR 231
الصيدلة والرعاية الصحية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر الصيدلة و الرعاية الصحية PHAR 231( 2( هو المقرر 

الثاني من مقررين لتقديم الصيدلة والرعاية الصحية. ويواصل 
هذا المقرر عملية تعريف طلبة السنة األولى بدور الصيدلي 

في إطار نظام الرعاية الصحية. ويستند مقرر الصيدلة والرعاية 
الصحية PHAR 231( 2(  أيًضا إلى إختيار عينات من 
مجموعات واسعة من المواضيع ذات الصلة و المصممة 

لتعريف الطلبة باالتجاهات والتحديات الراهنة في الممارسة 
الصيدلية والرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 230

PHAR 240
المهارات المهنية 1

الساعات الدراسية املعتمدة:  2
يعد مقرر المهارات المهنية PHAR240( ( 1 المقرر األول 

 ، PHAR241 ، PHAR240( من ضمن ست مقررات دراسية
 )PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341 ، PHAR340

في سلسلة مقررات المهارات المهنية للصيدلة. ويغطي هذا 
المقرر ))PHAR240 مقدمة عن الوصفات الطبية، وعمليات 

صرف الدواء، باإلضافة إلى استجالب معلومات األدوية، وكما 
يتضمن أمثلة من الممارسات الصيدالنية، واللغة والمصطلحات 
الطبية. ويركز المقرر على مهارات التواصل بين األشخاص، 
وتطوير المهارات الالزمة للتعامل مع المرضى واألسر وغيرهم 

من متخصصي الرعاية الصحية.

PHAR 241
المهارات المهنية 2

الساعات الدراسية املعتمدة:  2
مقرر المهارات المهنية PHAR241( 2( يستمر ويتوسع 

في المواضيع التي تناولها مقرر المهارات المهنية 1 ) 
)PHAR240 ويغطي كيفية الحصول علي المعلومات  

الدوائية، وكيفية تقييمها ، وكذلك صرف بعض التركيبات  
الدوائية، والحسابات الصيدلية، وتعزيز الصحة، والمخرجات  

الصحية. ويركز المقرر على مهارات التواصل بين األشخاص، 
وتطوير المهارات الالزمة للتعامل مع المرضى واألسر وغيرهم 

من متخصصي الرعاية الصحية. ويتم إجراء جميع ورش العمل 
في بيئة تشجع استخدام مهارات االتصال مع تعزيز استخدام 

المصطلحات اللغوية الطبية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 240

PHAR 250
علم األحياء الدقيقة للصيدلة 

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
وضع مقرر علم األحياء الدقيقة للصيدلة )PHAR250( ليكون 

مقرًرا عاًما يتناول الموضوعات التالية: تركيب البكتيريا وعلم 
وظائف األعضاء، العدوى البكتيرية، والفطرية والفيروسية ، 

إستجابة العائل لإلصابة من قبل ردود الفعل المناعية الطبيعية 
والمعتمدة، والسيطرة على العوامل المعدية عن طريق العالج 

بالعقاقير والتطعيم.

PHAR 305
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث    1 

)املهارات األولية1(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات البحث الصيدلي و تقييم و عرض األبحاث  ا 
PHAR305( 1(، هو المقرر األول ضمن ست مقررات 

 PHAR406 ، PHAR 306، PHAR405 ، PHAR305(
، PHAR506 ، PHAR505 ( مصممة لتعريف الطلبة 

بالجوانب التفصيلية لتحسين مهارات تصميم األبحاث المختبرية 
و اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر علي أساس المحتوى 

الذي تم تغطيته في مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة 
الدراسية ما قبل الصيدلة. ويتناول المقرر استراتيجيات التصميم 
لألنواع المختلفة من األبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية، فضاًل 

عن المهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إلى 
ذلك، سيتم تعزيز مهارات العرض التقديمي الشفهي والمناظرة ا.

PHAR 306
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث   2 

)املهارات األولية2(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث  
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PHAR306( 2(، هو المقرر الثاني ضمن ست مقررات 
 .PHAR406 .PHAR405 .PHAR306 .PHAR305(

PHAR506 .PHAR505(  مصممة لتعريف الطلبة بالجوانب 
التفصيلية لتحسين مهارات تصميم األبحاث المختبرية و 

اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر علي أساس المحتوى الذي 
تم تغطيته في مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة 

الدراسية ما قبل الصيدلة. ويتناول المقرر استراتيجيات التصميم 
لألنواع المختلفة من األبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية، فضاًل 

عن المهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتم تطوير مهارات عرض و مناقشة األبحاث و كتابة 

المعلقات/الملصقات البحثية .

PHAR 310
صيدالنيات 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر صيدالنيات PHAR310( 2( هو المقرر الثاني من 

 ، PHAR310 ، PHAR210( ضمن أربعة مقررات دراسية
PHAR410 ، PHAR311(. ويهدف هذا المقرر إلى تزويد 
طلبة الصيدلة بفهم لعلم تركيب وصرف أشكال الدواء السائل 

ووسائل إيصالها. ويركز هذا المقرر على معرفة المحاليل 
الصيدالنية، والمعلقات والمستحلبات. ويغطي التركيب ، 

واإلعداد، واألداء )سواء كتجارب مخبرية أو في الجسم الحي 
( ورعاية المريض فيما يتعلق بأشكال الدواء السائل. وسيركز 

الجزء العملي من هذا المقرر على الوصفات المركبة المعاصرة 
التي من شأنها تدريب الطالب على المهارات والمفاهيم 

الصيدالنية المتعلقة بعملية إعداد، واستخدام، و تقييم أشكال 
الدواء السائلة.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 210

PHAR 311
صيدالنيات  3

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر صيدالنيات  PHAR311( 3(  هو المقرر الثالث من 
 ، PHAR310 ، PHAR210( ضمن أربعة مقررات دراسية
PHAR410 ، PHAR311(. ويهدف هذا المقرر إلى تزويد 

طلبة الصيدلة بفهم لعلم تركيب وصرف أشكال الدواء الصلب، 
ونصف الصلب، واألدوية الغازية ونظم إيصالها. ويركز هذا 

المقرر على المعلومات الطبية بشأن األقراص، والكبسوالت، 
والمراهم والكريمات، والتحاميل، وأجهزة االستنشاق، وتكوينها، 
عدادها، وأداءها )سواء في التجارب المخبرية أو في الجسم  واإ

الحي ( والتأثيرات والعالقة مع الرعاية التي تتمحور حول 
المريض فيما يتعلق بأشكال جرعات الدواء الصلبة، والنصف 
صلبة والغازية. وسيركز الجزء العملي من هذا المقرر على 
الوصفات المركبة المعاصرة التي من شأنها تدريب الطالب 

على المهارات و المفاهيم الصيدالنية المتعلقة بعملية إعداد، 
واستخدام، وتقييم األقراص، وأقراص اإلستحالب ، والكبسوالت، 

والمراهم، والكريمات، والتحاميل.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 310

PHAR 316
حركية الدواء 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم تصميم مقرر حركية الدواء 1 لتعريف طلبة الصيدلة على 
المبادئ األساسية لحركية الدواء ، بما في ذلك االمتصاص، 

التوزيع،   األيض، و االخراج  للدواء ونواتج األيض من جسم 
اإلنسان، ونقل الدواء، والطرق الوريدية والمعوية، والعوامل 
المؤثرة على هذه العمليات. ويتناول المقرر أيًضا النماذج 
الرياضية لحركية الدواء وطرق توزيع األدوية داخل الجسم.

PHAR 317
حركية الدواء 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم تصميم مقرر حركية الدواء 2 لمساعدة طلبة الصيدلة في 
الحصول على فهم أكبر للمفاهيم األساسية لعمليات حركية 

الدواء ، ومساعدة الطلبة على استخدام هذه المفاهيم في تصميم 
و متابعة نظم الجرعات الخاصة بالمريض  للعقاقير العالجية 
األكثر شيوًعا و األخطر تأثيرا بهدف تحسين الرعاية الصحية 

للمرضى.

PHAR 320
علم األدوية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر علم األدوية PHAR320( 1( المقرر األول من 

 ، PHAR321 ، PHAR320( ضمن أربعة مقررات دراسية
PHAR421 ، PHAR420(. ويهدف هذا المقرر إلى توفير 

فهم تأثيرات األدوية على األشخاص. ويرتبط هذا المقرر 
مع مقرري  علم فسيولوجيا األمراضو العالج الدوائي . ويتم 

تناول مجموعات الدواء في سياق النظم واألمراض التي يجري 
مناقشتها. وسوف يشمل المقرر مراجعة للمفاهيم األساسية 

ومجموعات الدواء التي تستخدم في األمراض العصبية، 
والنفسية، والعينين، واألذنين، واألنف، والحلق، والجهاز 

التنفسي، والجهاز الهضمي، واضطرابات المسالك البولية. ولكل  
مجموعة دوائية  ، فالمواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل   أمثلة 
لألدوية ، والتراكيب الكيميائية، وآليات العمل، ، والسمية الدوائية 
والخصائص الدوائية  ذات الصلة. وسوف تكمل هذه المواضيع 
المحتويات الخاصة بالمقررات المتكاملة، وسوف يصبح الطلبة 

على دراية باالختصارات الشائعة والمصطلحات والمفردات 
المتعلقة بالعالج الدوائي.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 220

PHAR 321
علم األدوية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر علم األدوية  PHAR321( 2( المقرر الثاني من 

 ، PHAR321 ، PHAR320( ضمن أربعة مقررات دراسية
PHAR421 ، PHAR420(. ويهدف هذا المقرر إلى توفير 
فهم تأثيرات األدوية على األشخاص. ويرتبط هذا المقرر مع 

مقرري  علم فسيولوجيا األمراضو العالج  الدوائي . ويتم 
تناول مجموعات الدواء في سياق النظم واألمراض التي يجري 

مناقشتها. وسوف يشمل المقرر مراجعة للمفاهيم األساسية 
ومجموعات الدواء التي تستخدم في  أمراض القلب، الجلد، 

العظم والمفاصل. ولكل  مجموعة دوائية  ، فالمواضيع التي 
سيتم تغطيتها تشمل  أمثلة لألدوية ، والتراكيب الكيميائية، 

وآليات العمل،، والسمية الدوائية و والخصائص الدوائية ذات 
الصلة. وسوف تكمل هذه المواضيع المحتويات الخاصة 

بالمقررات المتكاملة، وسوف يصبح الطلبة على دراية 
باالختصارات الشائعة والمصطلحات والمفردات المتعلقة بالعالج 

الدوائي.
متطلب/ مقرر سابق

PHAR 320

PHAR 330
املمارسة املهنية املنظمة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يعد هذا المقرر )PHAR330( هو األول من ضمن ست 

 PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية
، PHAR533 ، PHAR532 ، PHAR531( ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 
و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 

لمستوى تعليم الطلبة.

PHAR 340
المهارات المهنية 3

الساعات الدراسية املعتمدة:  2
يعد مقرر المهارات المهنية PHAR340( 3( هو الثالث 

 ، PHAR241 ، PHAR240( ضمن ست مقررات دراسية
  )PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341 ، PHAR340

 )PHAR340( 3 للصيدلة. ويواصل مقرر المهارات المهنية
تنمية المعارف والمهارات المتعلقة بالوصفات الطبية، وعمليات 

صرف الدواء، باإلضافة إلى استجالب المعلومات الدوائية، 
وكما يتضمن أمثلة من الممارسات الصيدالنية، واللغة 

والمصطلحات الطبية. ويركز المقرر على مهارات التواصل 
بين األشخاص، وتطوير المهارات الالزمة للتعامل مع المرضى 

واألسر وغيرهم من متخصصي الرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 241

PHAR 341
المهارات المهنية 4

الساعات الدراسية املعتمدة:  2
يعد مقرر المهارات المهنية PHAR341(  4( هو الرابع 

 ، PHAR241 ، PHAR240( ضمن ست مقررات دراسية
 .)PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341 ، PHAR340

ويواصل مقرر المهارات المهنية PHAR341(  4(  تنمية 
المعارف والمهارات المتعلقة بالوصفات الطبية، وعمليات صرف 
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الدواء، باإلضافة إلى استجالب المعلومات الدوائية، وكما 
يتضمن أمثلة من الممارسات الصيدالنية، واللغة والمصطلحات 
الطبية. ويركز المقرر على مهارات التواصل بين األشخاص، 
وتطوير المهارات الالزمة للتعامل مع المرضى واألسر وغيرهم 

من متخصصي الرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 340

PHAR 350
أخالق وقوانني الصيدلة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
مقرر أخالقيات وقوانين  الصيدلة )PHAR350( هو مقرر 
يركز على الجوانب القانونية والثقافية، واألخالقية لممارسة 

جراء األبحاث في مجال الصيدلة. ويهدف هذا المقرر إلى  واإ
البناء على المفاهيم المقدمة في المقررات السابقة، ويسعى 

لتزويد الطلبة بفهم متعمق للقضايا ذات الصلة في كل من البيئة 
المحلية والدولية.

PHAR 359
تفسير نتائج التحاليل اخملبرية 1 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يركز هذا المقرر )PHAR359( على الوصف االكلينيكي 

لمختلف الفحوصات التي يتم إجراؤها في الكيمياء اإلكلينيكية، 
وأمراض الدم، وعلم األحياء المجهرية، والتصوير )مثل األشعة 

السينية والموجات فوق الصوتية(. وكما يركز على األسس 
الفسيولوجية للفحوصات، وكذلك المبادئ واإلجراءات األساسية 

لها، وأهمية نتائج الفحوصات اإلكلينيكية متضمنة الجودة 
والمعايير. ويرتبط هذا المقرر مع مقرر التقييم البدني، و يقدم 

في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم المختلفة . كما يغطي 
كاًل من الجهاز العصبي، وأنظمة الرأس والرقبة، والجهاز 
التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي و التناسلي، 

ونظام القلب واألوعية الدموية، ونظام األوعية الدموية الطرفية، 
والجهاز العضلي الهيكلي، والنظم الجلدية.

PHAR 360
تفسير نتائج التحاليل اخملبرية 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يركز هذا المقرر )PHAR360( على الوصف االكلينيكي 
لمختلف الفحوصات التي يتم إجراؤها في الكيمياء اإلكلينيكية 

، وأمراض الدم، وعلم األحياء المجهرية، والتصوير )مثل 
األشعة السينية والموجات فوق الصوتية(. وكما يركز على 

األسس الفسيولوجية للفحوصات، وكذلك المبادئ واإلجراءات 
األساسية لها، وأهمية نتائج الفحوصات اإلكلينيكية متضمنة 

الجودة والمعايير. ويرتبط هذا المقرر مع مقرر التقييم البدني، 
و يقدم في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم المختلفة . كما 
يغطي كاًل من الجهاز العصبي، وأنظمة الرأس والرقبة، والجهاز 

التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي و التناسلي، 
ونظام القلب واألوعية الدموية، ونظام األوعية الدموية الطرفية، 

والجهاز العضلي الهيكلي، والنظم الجلدية.

PHAR 361
مختبر تقييم املريض 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم وضع مقرر )PHAR361( لتعريف طلبة الصيدلة على 

مختلف التقنيات واألدوات الالزمة إلجراء الفحوصات الطبية، 
ورصد التغيرات الناجمة عن الحاالت المرضية الشائعة والعالج 

الدوائي . كذلك، يساعد هذا المقرر الطلبة في تفسير نتائج 
الفحوص البدنية وتقييم المعلومات المتعلقة بالمرضى من أجل 

اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الحالة الصحية لكل مريض، 
واحتياجاته من العالج بالدواء، والتدخل من أجل حل المشاكل 

المتعلقة بالدواء التي تم تحديدها، ولضمان تحقيق النتائج 
المتوقعة من العالج باألدوية. وسيتم دراسة هذا المقرر في 

إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم المختلفة . وتشمل النظم 
التي سيتم تغطيتها: الجهاز العصبي، وأنظمة الرأس والرقبة، 

والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، 
ونظام القلب واألوعية الدموية، ونظام األوعية الدموية الطرفية، 

والجهاز العضلي الهيكلي، والنظم الجلدية.

PHAR 362
مختبر تقييم املريض  2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
تم وضع مقرر )PHAR362( لتعريف طلبة الصيدلة على 

مختلف التقنيات واألدوات الالزمة إلجراء الفحوصات الطبية، 
ورصد التغيرات الناجمة عن الحاالت المرضية الشائعة 

والعالج الدوائي  . كذلك، يساعد هذا المقرر الطلبة في تفسير 
نتائج الفحوص البدنية وتقييم المعلومات المتعلقة بالمرضى 

من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الحالة الصحية لكل 
مريض، واحتياجاته من العالج بالدواء، والتدخل من أجل حل 

المشاكل المتعلقة بالدواء التي تم تحديدها، ولضمان تحقيق 
النتائج المتوقعة من العالج باألدوية. وسيتم دراسة هذا المقرر 

في إطار النظام التشريحي لإلدارة الصحية. وتشمل النظم 
التي سيتم تغطيتها: الجهاز العصبي، وأنظمة الرأس والرقبة، 

والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، 
ونظام القلب واألوعية الدموية، ونظام األوعية الدموية الطرفية، 

والجهاز العضلي الهيكلي، والنظم الجلدية.

PHAR 370
علم فسيولوجيا األمراض  1

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض PHAR370( 1( شرح 

عن اإلصابات، والمسببات و المظاهر اإلكلينيكية الستجابات 
أجهزة الجسم الداخلية والتي تعكس تكيف الجسم أثناء المرض. 
وقد تم دمج هذا المقرر PHAR370 مع مقررات علم األدوية 

والعالج الدوائي، ويقدم في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم 
المختلفة. كما يغطي كاًل من الجهاز العصبي، وأنظمة الرأس 

والرقبة، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي.

PHAR 371
علم فسيولوجيا األمراض 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض PHAR371( 2( شرح 

عن اإلصابات، والمسببات و المظاهر اإلكلينيكية الستجابات 
أجهزة الجسم الداخلية والتي تعكس تكيف الجسم أثناء المرض. 
وقد تم دمج هذا المقرر PHAR371 مع مقررات علم األدوية 

والعالج الدوائي. ويقدم في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم 
المختلفة. كما يغطي كاًل من نظام القلب واألوعية الدموية، 

ونظام األوعية الدموية الطرفية،، والنظم الجلدية.

PHAR 380
العالج الدوائي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعد مقرر العالج الدوائي PHAR380( 1( هو األول من 

 ، PHAR381 ، PHAR380( ضمن أربع مقررات دراسية
PHAR481 ، PHAR480( تتعامل مع العالجات القائمة 

على األدوية. وقد تم دمج هذا المقرر مع مقررات علم 
فسيولوجيا األمراض  و علم  األدوية ، و يتم تقديمه في 

إطار إدارة المرض، وسوف يشمل هذا المقررعالج األمراض 
العصبية، والنفسية، و أمراض  العيون ، واألنف واألذن، 

والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، واضطرابات المسالك 
البولية.  و تتضمن المواضيع التي يتم تغطيتها لكل مرض 

الوبائيات وأسباب األمراض، والحاالت اإلكلينيكية، والفحوصات 
والتشخيص، وأهداف العالج، والخيارات العالجية، وخوارزميات 
العالج )بما في ذلك المبادئ التوجيهية للممارسات اإلكلينيكية(، 

الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية. وسوف يتعرف 
الطلبة أيًضا على القضايا المتعلقة بالتعامل مع المرضى.  

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 221

PHAR 381
العالج الدوائي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعد مقرر العالج الدوائي PHAR381( 2( هو المقرر الثاني 
 PHAR381 ، PHAR380( من ضمن أربع مقررات دراسية
، PHAR481 ، PHAR480( تتعامل مع العالجات القائمة 

على األدوية. وقد تم دمج هذا المقرر مع مقررات ا علم 
فسيولوجيا األمراض  و علم األدوية ، و يتم تقديمه في إطار 

إدارة المرض، وسوف يشمل هذا المقرر عالج األمراض  
العصبية، والنفسية، وأمراض  العيون ، واألنف واألذن، 

والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، واضطرابات المسالك 
البولية.  و، تتضمن المواضيع التي يتم تغطيتها لكل مرض 

الوبائيات وأسباب األمراض، والحاالت اإلكلينيكية، والفحوصات 
والتشخيص، وأهداف العالج، والخيارات العالجية، وخوارزميات 
العالج )بما في ذلك المبادئ التوجيهية للممارسات اإلكلينيكية(، 

الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية. وسوف يتعرف 
الطلبة أيًضا على القضايا المتعلقة بالتعامل مع المرضى.  

PHAR 390
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر التعلم المتكامل المستند على الحاالت المرضية 1 
)PHAR390( هو المقرر األول من ضمن خمس مقررات 

 ، PHAR490 ، PHAR391 ، PHAR390( دراسية
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PHAR590 ، PHAR491(. ويتضمن هذا المقرر دراسة 
حاالت مرضية  وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى دمج 

المفاهيم العلمية واإلكلينيكية المعتمدة من جميع المقررات في 
بيئة التعلم القائم على حل المشكلة. وتزداد درجة تعقيد الدراسة 

عبر المقررات الدراسية. وفي هذا المقرر سيكون التركيز 
على تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرضى الذين يعانون 

من مشاكل نفسية، أو عصبية، أو في الجهاز التنفسي، أو 
اضطرابات األلم. وسيتم تطبيق المعرفة المعتمدة من المقررات 

المتكاملة، كما ستتم إدارة حالة المريض والمرض في سياق بيئة 
الرعاية الصحية.

PHAR 391
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر التعلم المتكامل المستند على الحاالت المرضية 2 ) 

)PHAR39 هو المقرر الثاني من ضمن خمس مقررات دراسية 
 PHAR491 ، PHAR490 ، PHAR391 ، PHAR390(
، PHAR590( ويتضمن هذا المقرر دراسة حاالت مرضية 

وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى دمج المفاهيم العلمية 
واإلكلينيكية المعتمدة من جميع المقررات في بيئة التعلم القائم 
على حل المشكلة. وتزداد درجة تعقيد الدراسة عبر المقررات 
الدراسية. وفي هذا المقرر سيكون التركيز على تقديم الرعاية 
الصيدالنية الشاملة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب 

واألوعية الدموية، والكلى، واألمراض الجلدية، واضطرابات 
المفاصل والعظام. وسيتم تطبيق المعرفة المعتمدة من المقررات 
المتكاملة، كما ستتم إدارة حالة المريض والمرض في سياق بيئة 

الرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 390

PHAR 405
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث   3 

)املهارات األولية3(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث   
PHAR405( 3(، هو المقرر الثالث ضمن ست مقررات 

 ، PHAR406 ، PHAR405 ، PHAR306 ، PHAR305(
PHAR506 ، PHAR505(  مصممة لتعريف الطلبةبالجوانب 

التفصيلية لتحسين مهارات تصميم األبحاث المختبرية و 
اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر علي أساس المحتوى الذي تم 
تغطيته في مقررات اإلحصائ و تصميم األبحاث للسنة الدراسية 
ما قبل الصيدلة. ويتناول المقرر استراتيجيات التصميم لألنواع 

المختلفة من األبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية، فضاًل عن 
المهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إلى ذلك، 

سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث  والمناظرات الشفهية.
.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 306

PHAR 406
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث    4 

)املهارات األولية4(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث    
PHAR406( 4(، هو المقرر الرابع ضمن ست مقررات 

 ، PHAR406 ، PHAR405 ، PHAR306 ، PHAR305(
PHAR506 ، PHAR505(  مصممة لتعريف الطلبةبالجوانب 

التفصيلية لتحسين مهارات تصميم األبحاث المختبرية و 
اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر علي أساس المحتوى الذي تم 
تغطيته في مقررات اإلحصائ و تصميم األبحاث للسنة الدراسية 
ما قبل الصيدلة. ويتناول المقرر استراتيجيات التصميم لألنواع 

المختلفة من األبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية، فضاًل عن 
المهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث باإلضافة إلى ذلك، 

سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث  والمناظرات الشفهية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 405

PHAR 410
صيدالنيات 4

الساعات الدراسية املعتمدة:  3
مقرر صيدالنيات PHAR410( 4( هو المقرر الرابع  من 
 ، PHAR310 ، PHAR210( ضمن أربع مقررات دراسية

PHAR410 ، PHAR311(. ويهدف هذا المقرر إلى تعريف 
طلبة الصيدلة بالمبادئ األساسية التي تحكم تطبيق الصيدلة 
ستخدام األشعاع في التشخيص الطبي والعالج.  اإلشعاعية واإ

وسيتم تناول وضع األدوية الحالي القائم على التكنولوجيا 

الحيوية والمسائل التقنية الحيوية ذات الصلة. باإلضافة 
إلى ذلك، سيتم عرض تقنيات مختلفة تستخدم في تحليل 

المستحضرات الصيدالنية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 311

PHAR 415
علم السموم

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر علم السموم )PHAR415( هو مقرر تمهيدي لعلم السموم 

لطلبة الصيدلة. وهذا المقرر يوفر فهًما أساسًيا للسموم والمواد 
السامة الشائعة التي يتوقع  التعامل معها عند ممارسة مهنة 

الصيدلة. وسوف تشمل المواضيع التي سيتم تغطيتها: مبادئ 
علم السموم، بعض السموم المحتملة والمواد السامة، والعالمات، 

واألعراض، وآليات السمية، ونتائج التعرض لمستويات سامة 
من المواد العالجية، سوء تعاطي األدوية والسموم، والمواد 

السامة األكثر  شيوًعا، واستخدام الترياق عندما يكون متاًحا 
وآليات عمله. باإلضافة إلى ذلك، سوف يتعلم الطلبة  استخدام 

المصادر اإلكلينيكية لتحديد المواد السامة غير المعروفة، 
ومصادر المعلومات الخاصة بالسموم والمواد السامة.

PHAR 420
علم األدوية 3   

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر علم األدوية  PHAR420(  3( هو الثالث من ضمن 

 ، PHAR321 ، PHAR320( أربعة مقررات دراسية
PHAR421 ، PHAR420(. ويهدف هذا المقرر إلى توفير 

فهم لتأثيرات األدوية على األشخاص. ويرتبط هذا المقرر 
مع مقرري  علم فسيولوجيا األمراضوالعالج الدوائي. ويتم 

تناول مجموعات الدواء في سياق النظم واألمراض التي يجري 
مناقشتها. وسوف يشمل المقرر مراجعة للمفاهيم األساسية 
ومجموعات الدواء التي تستخدم في  عالج السرطان )بما 
في ذلك مكافحة القيء( واللوكيميا، وفقر الدم، والمناعة، 
واضطرابات الغدد الصماء بما في ذلك مرض السكري، 

والسمنة، وهشاشة العظام، واضطرابات الغدة الدرقية والغدة 
النخامية، واضطرابات الغدة الكظرية. ولكل  مجموعة دوائية، 
فالمواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية ، والتراكيب 

الكيميائية، وآليات العمل،، والسمية الدوائية  والخصائص 

الدوائية ذات الصلة. وسوف تكمل هذه المواضيع المحتويات 
الخاصة بالمقررات المتكاملة، وسوف يصبح الطلبة على دراية 

باالختصارات الشائعة والمصطلحات والمفردات المتعلقة بالعالج 
الدوائي.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 321

PHAR 421
علم األدوية 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
مقرر علم األدوية  )PHAR421( هو الرابع من ضمن 

 ، PHAR321 ، PHAR320( سلسلة أربع مقررات دراسية
PHAR421 ، PHAR420(. ويهدف هذا المقرر إلى توفير 

فهم لتأثيرات األدوية على األشخاص. ويرتبط هذا المقرر 
مع مقرري علم فسيولوجيا األمراض و العالج الدوائي . ويتم 

تناول مجموعات الدواء في سياق النظم واألمراض التي يجري 
مناقشتها. وسوف يشمل المقرر مراجعة للمفاهيم األساسية 

ومجموعات الدواء التي تستخدم في  عالج اضطرابات الجهاز 
التناسلي للمرأة، واألمراض المعدية بما في ذلك البكتيريا، 

والفطريات، وااللتهابات الفيروسية. ولكل مجموعة دوائية ، 
فالمواضيع التي سيتم تغطيتها تشمل أمثلة لألدوية ، والتراكيب 

الكيميائية، وآليات العمل، ، والسمية الدوائية والخصائص 
الدوائية ذات الصلة. وسوف تكمل هذه المواضيع المحتويات 

الخاصة بالمقررات المتكاملة، وسوف يصبح الطلبة على دراية 
باالختصارات الشائعة والمصطلحات والمفردات المتعلقة بالعالج 

الدوائي.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 420

PHAR 425
علم العقاقير/العالج البديل و التكميلي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
 PHAR( وضع مقرر علم العقاقير، /العالج البديل و التكميلي
425( بهدف تعريف طلبة السنة الثالثة باألدوية النباتية، وذلك 
باستخدام نهج قائم على األدلة. وسوف يبني هذا المقرر على 
المعرفة السابقة في الكيمياء العضوية والدوائية ة، فضاًل عن 
علم األدوية والعالج الدوائي. وينصب التركيز على األعشاب 
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التي أثبتت فعاليتها اإلكلينيكية. وسوف تشمل المناقشات 
اسم النبات، و الجزء المستخدم منه، واآلثار السلبية، وموانع 

االستخدام، وتفاعالت العقاقير المحتملة، والجرعة، وآلية العمل، 
واألدلة اإلكلينيكية. وستتم المقارنة بين المستحضرات العشبية 

وغيرها من األدوية في إدارة حاالت مرضية محددة، وذلك 
بهدف تعزيز النهج واألدلة  في التوصيات العالجية.

PHAR 430
املمارسة املهنية املنظمة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يعد هذا المقرر )PHAR430( هو الثاني من ضمن ست 

 PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية
، PHAR533 ، PHAR532 ، PHAR531(  ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 
و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 

لمستوى تعليم الطلبة.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 330

PHAR440
المهارات المهنية 5

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 2
يعد مقرر المهارات المهنية للصيدلة ) )PHAR440 هم 
 ، PHAR240( الخامس من ضمن ست مقررات دراسية

 PHAR440 ، PHAR341 ، PHAR340 ، PHAR241
، PHAR441( . ويواصل مقرر المهارات المهنية 5 )  

)PHAR440  تنمية المعارف والمهارات المتعلقة بالوصفات 
الطبية، وعمليات صرف الدواء، باإلضافة إلى استجالب 
المعلومات الدوائية، وكما يتضمن أمثلة من الممارسات 

الصيدالنية، واللغة والمصطلحات الطبية. ويركز المقرر على 
مهارات التواصل بين األشخاص، وتطوير المهارات الالزمة 
للتعامل مع المرضى واألسر وغيرهم من متخصصي الرعاية 

الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 341

  
PHAR 441

المهارات المهنية 6
الساعات الدراسية املعتمدة:  2

يعد مقرر المهارات المهنية 6 هو المقرر النهائي من 
 ، PHAR241 ، PHAR240( ضمن ست مقررات دراسية

 .)PHAR441 ، PHAR440 ، PHAR341 ، PHAR340
لتنمية المعارف والمهارات المتعلقة بالوصفات الطبية، واألدوية، 

والوصفات، وعمليات صرف الدواء، باإلضافة إلى استجالب 
المعلومات الدوائية، وكما يتضمن أمثلة من الممارسات 

الصيدالنية. ويستمر هذا المقرر على مهارات التواصل بين 
األشخاص، وتطوير المهارات الالزمة للتعامل مع المرضى 

واألسر وغيرهم من متخصصي الرعاية الصحية

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 440

 PHAR 444
االدوية في الرياضة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذه المادة لتعريف طالب المرحلة الجامعية في 

مجال الرعاية الصحية و / أو البرامج ذات الصلة الرياضية إلى 
نهج قائم على األدلة لالستخدام اآلمن والفعال الستخدام األدوية 

الرياضية.
 المادة تغطي أسباب تعاطي الرياضيين لألدوية، المنظور 

الدولي بشأن تعاطي المنشطات ومكافحة المنشطات في مجال 
الرياضة؛ القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بتعاطي المنشطات 
في مجال الرياضة؛ القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات )WADA(، قائمة مراقبة وتجربة األدوية المستخدمة 
في الرياضة. كما تتضمن أيضا مدى انتشار إساءة استعمال 

األدوية الرياضية ودور طاقم موظفي الدعم الرياضي في 
المناسبات الرياضية وفي منع استخدام الرياضيين للمواد 

المحظورة.

PHAR 445
مقرر صيدلة  اختياري 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر الصيدلة االختياري PHAR445( 1( هو األول من 

ضمن ثالث مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة والرابعة 
للصيدلة.. ومقرر الصيدلة االختياري PHAR445( 1( يتضمن 
جزئين يوفران للطلبة فرصة لتعزيز مهاراتهم البحثية. ويتضمن 

الجزء األول من هذا المقرر الحضور والمشاركة في اللقاء 
البحثي  األسبوعي. أما الجزء الثاني فيوفر فرصة للطلبة الجراء 
األبحاث، حيث يعمل كل طالبين مع عضو هيئة تدريس على 

مشروع بحثي محدد. يتمحور الهدف من هذا المقرر حول توفير 
فرصة للطلبة لمزيد من الفهم لموضوعات مختارة في الصيدلة 

ولتعزيز مهاراتهم البحثية. تتميز األبحاث المختارة بتنوع 
المجاالت و توافر أهداف و خطوات واضحة و سهلة التنفيذ. 

تتم الموافقة المسبقة على المشاريع من قبل منسقي المقرر، والبد 
أن يكتمل المشروع في غضون فصل دراسي واحد، و أال يحتاج 
إلى تمويل من خارج جامعة قطر. و تقوم هذه المشاريع بتعزيز 

فهم الطلبة للموضوعات أو القضايا التي تناولتها المقررات 
التعليمية و تعزيز محتوى المناهج الحالية.  كما أن األنشطة 

التي يقوم بها الطلبة تزودهم بالخبرة المباشرة في إجراء مشروع 
بحثي بما في ذلك تصميم قواعد البيانات، و إدارة البيانات و 

تحليلها و تفسيرها.

PHAR 446
مقرر صيدلة  اختياري 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعد مقرر الصيدلة االختيارية PHAR446( 2(  هو الثاني 
من ضمن ثالث مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة 
والرابعة  للصيدلة. وينقسم هذا المقرر إلى ثالثة أجزاء توفر 

للطلبة فرصة لتعزيز التفكير النقدي، و مهارات تقييم األبحاث 
ومهارات المناظرات الرسمية. ويتضمن الجزء األول من هذا 

المقرر الحضور والمشاركة في اللقاء البحثي  األسبوعي. أما 
الجزء الثاني فهو  مناقشة أسبوعية لورقة بحثية بقيادة عضو 

هيئة التدريس. فقد أصبحت مثل هذه المناقشات وسيلة شائعة 
لمراجعة ونقد األبحاث المنشورة، ومواكبة األبحاث الحديثة 
وسوف يتم تطبيق هذه العملية في هذا المقرر. أما الجزء 

الثالث، فيتضمن إجراء مناظرات  رسمية حول موضوع له صلة 
بالصيدلة. فالصيدلة تتعرض دائما  للتطوير و التغيير المستمر، 

والنقاش و المناظرة هي  العملية التي تحدد كيفية حدوث هذا 
التغيير. وسيتم تعريف الطلبة في هذا المقرر على أساليب  
المناظرات الرسمية  ووضع بعض األسس لمهارات الحوار.

PHAR 450
أنظمة الرعاية الصحية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
أنظمة الرعاية الصحية )PHAR450( هو مقرر مصمم للتوسع 
 )PHAR230( في محتويات مقررات الصيدلة والرعاية الصحية
والمهارات المهنية )PHAR240 -341 (، فضاًل عن الخبرات 

 1- SPEP( المعتمدة خالل التدريب اإلكلينيكي في مقرر
PHAR330 (. ويهدف هذا المقرر إلى إعداد الطلبة بشكل 

أفضل ليكونوا على دراية بمختلف أوضاع ومواقع الرعاية 
الصحية التي قد يعملون فيها مستقباًل. والهدف المحدد لهذا 

المقرر هو  فهم الطلبة لتطوير، وتنظيم، ومكونات وخصائص 
نظم الرعاية الصحية المعاصرة. وسيتم ذلك من خالل 

استكشاف تفصيلي للمتغيرات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ 
الخدمات الصيدلية في بيئة المستشفى أو البيئة المجتمعية.

PHAR 470
علم فسيولوجيا األمراض 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض PHAR470( 3( شرح 

عن اإلصابات، والمسببات و المظاهر اإلكلينيكية الستجابات 
أجهزة الجسم الداخلية والتي تعكس تكيف الجسم أثناء المرض. 
وقد تم دمج هذا المقرر PHAR 470 مع مقررات علم األدوية 

والعالج الدوائي، ويقدم في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم 
المختلفة. كما يغطي كاًل من الجهاز المناعي، والغدد الصماء، 

واأليض، وأمراض الدم، والجهاز التناسلي. كما سيتم تغطية 
اآلليات الخلوية األساسية في تشكيل الورم وأمراض األورام 

الشائعة.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 371

PHAR 471
علم فسيولوجيا األمراض 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يقدم مقرر علم فسيولوجيا األمراض PHAR471( 4( شرح 

عن اإلصابات، والمسببات و المظاهر اإلكلينيكية الستجابات 
أجهزة الجسم الداخلية والتي تعكس تكيف الجسم أثناء المرض. 
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وقد تم دمج هذا المقرر PHAR 471 مع مقررات علم األدوية 
والعالج الدوائي، ويقدم في إطار النظام التشريحي ألجهزة الجسم 

المختلفة. كما يغطي كاًل من اضطرابات الجهاز التناسلي 
لألنثى واألمراض المعدية.

PHAR 480
العالج الدوائي 3 

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
مقرر العالج الدوائي PHAR480( 3(  هو المقرر الثالث 

 ، PHAR380( ضمن سلسة من أربعة مقررات دراسية
PHAR481 ، PHAR480 ، PHAR381( تتعامل مع 

العالجات القائمة على األدوية. وقد تم دمج هذا المقرر مع 
سلسلة مقررات علم فسيولوجيا األمراض و علم األدوية، و يتم 

تقديمه في إطار إدارة المرض ألغراض الصحة. وسوف يشمل 
هذا المقرر استعراًضا لعالجات األورام وأمراض الدم، وجهاز 

المناعة، واضطرابات الغدد. و تتضمن المواضيع التي يتم 
تغطيتها الوبائيات وأسباب األمراض، والحاالت اإلكلينيكية، 

والفحوصات والتشخيص، وأهداف العالج، والخيارات العالجية، 
وخوارزميات العالج ) بما في ذلك المبادئ التوجيهية للممارسات 

اإلكلينيكية(، الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية. 
وسوف يتعرف الطلبة أيًضا على القضايا المتعلقة بالتعامل مع 

المرضى.  

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 381

 
PHAR 481

العالج الدوائي 4
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر العالج الدوائي PHAR481( 4( هو  المقرر الرابع ضمن 
 PHAR381 ، PHAR380( سلسلة من أربعة مقررات دراسية
، PHAR481 ، PHAR480( تتعامل مع العالجات القائمة 
على األدوية. وقد تم دمج هذا المقرر مع سلسلة مقررات علم 

فسيولوجيا األمراض و علم األدوية، و يتم تقديمه في إطار 
إدارة المرض ألغراض الصحة. وسوف يشمل هذا المقرر 

استعراًضا لعالجات اضطرابات التوليد، وأمراض النساء 
واألمراض المعدية. و تتضمن المواضيع التي يتم تغطيتها 

الوبائيات وأسباب األمراض، والحاالت اإلكلينيكية، والفحوصات 
والتشخيص، وأهداف العالج، والخيارات العالجية، وخوارزميات 

العالج )بما في ذلك المبادئ التوجيهية للممارسات اإلكلينيكية( 
الجرعات واالعتبارات الصيدالنية االقتصادية. وسوف يتعرف 

الطلبة أيًضا على القضايا المتعلقة بالتعامل مع المرضى.  
متطلب/ مقرر سابق

PHAR 480

PHAR 485
العالج الدوائي في الطفولة و  الشيخوخة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يهدف مقرر العالج الدوائي فيالطفولة و  الشيخوخة إلى تعريف 
طلبة الصيدلة باالعتبارات العامة التي تتعلق بنوعين هامين من 
المرضي . ويهدف المقرر إلى استكمال و توسيع المحتوى الذي 

تم تقديمه سابًقا في مقررات أخرى. وتشمل الموضوعات التي 
يتم تناولها: القضايا الطبية و المتعلقة باألدوية التي تؤثر على 
الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك الجوانب الدوائية 
لتطور األطفال و عملية الشيخوخة. وستتم مناقشة التحديات 

المتعلقة بتقديم الرعاية الصيدالنية لهذه المجموعات.

PHAR 490
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر التعلم المتكامل المستند على الحاالت المرضية 3 
)PHAR490(  هو المقرر الثالث من ضمن خمس مقررات 

 ، PHAR490 ، PHAR391 ، PHAR390( دراسية
PHAR590 ، PHAR491(. ويتضمن هذا المقرر دراسة 
حاالت مرضية وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى دمج 

المفاهيم العلمية واإلكلينيكية المعتمدة من جميع المقررات في 
بيئة التعلم القائم على حل المشكلة. وتزداد درجة تعقيد الدراسة 
عبر المقررات الدراسية التالية. وفي هذا المقرر سيكون التركيز 

على تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرضى الذين يعانون 
من أمراض القلب واألوعية الدموية، والكلى، واألمراض الجلدية، 
واضطرابات المفاصل والعظام. وسيتم تطبيق المعرفة المعتمدة 
من المقررات المتكاملة، كما ستتم إدارة حالة المريض والمرض 

في سياق بيئة الرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 391

PHAR 491
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر التعلم المتكامل المستند على الحاالت المرضية 4 
)PHAR491(  هو المقرر الرابع من ضمن خمس مقررات 

 ، PHAR490 ، PHAR391 ، PHAR390( دراسية
PHAR590 ، PHAR491(. ويتضمن هذا المقرر دراسة 
حاالت مرضية وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى دمج 

المفاهيم العلمية واإلكلينيكية المعتمدة من جميع المقررات في 
بيئة التعلم القائم على حل المشكلة. وتزداد درجة تعقيد الدراسة 
عبر المقررات الدراسية التالية. وفي هذا المقرر سيكون التركيز 

على تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرضى الذين يعانون 
من أمراض القلب واألوعية الدموية، والكلى، واألمراض الجلدية، 
واضطرابات المفاصل والعظام. وسيتم تطبيق المعرفة المعتمدة 
من المقررات المتكاملة، كما ستتم إدارة حالة المريض والمرض 

في سياق بيئة الرعاية الصحية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 490

PHAR 505
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث   ل 

5 )املهارات األولية5(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث    5 
)PHAR506(، هو المقرر الخامس ضمن ست مقررات 

 PHAR406 ، PHAR405 ، PHAR306 ، PHAR305(
، PHAR506 ، PHAR505(  مصممة لتعريف الطلبة 

بالجوانب التفصيلية لتحسين مهارات تصميم األبحاث المختبرية 
و اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر علي أساس المحتوى 

الذي تم تغطيته في مقررات اإلحصاء و تصميم األبحاث للسنة 
الدراسية ما قبل الصيدلة. ويتناول المقرر استراتيجيات التصميم 

لألنواع المختلفة من األبحاث المتعلقة بالرعاية الصحية، 
فضاًل عن المهارات الالزمة للتقييم النقدي لألبحاث. باإلضافة 

إلى ذلك، سيتم تطوير مهارات عرض األبحاث  والمناظرات 
الشفهية.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 406

PHAR 506
مهارات البحث الصيدلي و  تقييم و عرض األبحاث   6 

)املهارات األولية6(
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

مقرر مهارات  تقييم و عرض األبحاث   للصيدلة 6 
)PHAR506( هو المقرر السادس واألخير ضمن ست مقررات 

مصممة لتعريف الطلبة بالجوانب التفصيلية لتحسين مهارات 
تصميم األبحاث المختبرية و اإلكلينيكية. و يقوم محتوي المقرر 

علي أساس المحتوى الذي تم تغطيته في مقررات اإلحصاء 
و تصميم األبحاث للسنة الدراسية ما قبل الصيدلة و مقررات 

المهارات األولية الخمسة السابقة. . ويتطلب هذا المقرر 
من  الطلبة مناقشة ورقة بحثية واحدة و تقديم ثالثة مقاالت 

يقومون فيها بمراجعة موضوع مختار في الصيدلة من المجالت 
العلمية. ويهدف هذا المقرر إلى تعزيز مهارات الكتابة العلمية 

للطلبة.،باإلضافة إلى ذلك، يتم تطوير مهارات االشراف و 
التوجيه للزمالء و مهارات النقد الموضوعي لألبحاث العلمية.

.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 505

PHAR 525
اقتصاديات الدواء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يقدم مقرر PHAR525 شرح موجز بشأن تخصيص الموارد 

للقطاع الصحي. ويحلل "سوق" الرعاية الصحية من حيث 
الكفاءة واإلنصاف. ثم يذهب الجزء األكبر من المقرر إلى 

تعريف اإلقتصاد الدوائي، وتقديم الخطوط العريضة لفهم وتطبيق 
مفاهيمه على مستوى المرضى والسياسات. وهو يقدم تقنيات، 

وأدوات، واستراتيجيات مختلفة لتقييم المساهمة االقتصادية 
للعالجات الدوائية. ويتبع هذا المقرر بعض محتويات المقررات  
PHAR305 ،PHAR231  وPHAR405 ، بخصوص علم 
األوبئة الصيدالنية، ويصف نقاط القوة والضعف في تصميم 

مختلف الدراسات الوبائية، بما في ذلك المفاهيم األساسية وطرق 
اإلحصاء الحيوي، مع التركيز على أهميتها في الممارسة وفي 

ابحاث اإلقتصاد الدوائي .

PHAR 530
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املمارسة املهنية املنظمة 3
الساعات الدراسية املعتمدة: 4

يعد هذا المقرر )PHAR530(  هو الثالث من ضمن ست 
 PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية

، PHAR533 PHAR532 ، PHAR531،  ( ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 
و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 

لمستوى تعليم الطلبة.

متطلب/ مقرر سابق
PHAR 430

PHAR 531
املمارسة املهنية املنظمة 4

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يعد هذا المقرر )PHAR531( هو الرابع من ضمن ستة 

 ، PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية
PHAR533 PHAR532 ، PHAR531،  (. ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة ، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 

و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 
لمستوى تعليم الطلبة.

PHAR 532
املمارسة املهنية املنظمة 5

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يعد هذا المقرر )PHAR532(  هو الخامس من ضمن ستة 
 PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية

، PHAR533 PHAR532 ، PHAR531،  ( ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة ، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 

و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 
لمستوى تعليم الطلبة.

PHAR 533
املمارسة املهنية املنظمة 6

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يعد هذا المقرر )PHAR533(   هو السادس من ضمن ستة 
 PHAR530 ، PHAR430 ، PHAR330( مقررات دراسية

، PHAR533 PHAR532 ، PHAR531،  ( ويزود المقرر 
الطلبة بمجموعة متنوعة من الفرص القائمة على الممارسة من 
خالل تطبيق المعرفة والمهارات المعتمدة أثناء العملية التعليمية 
الجامعية. وتتوفر هذه الفرص في بعض المستشفيات المختارة، 

والصيدليات اإلكلينيكية والمجتمعية، و عدد من األنشطة 
الخاصة ، والتي صممت  لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة. 

و كما يقوم الصيادلة بالعمل كموجهين، ومدربين و مقيمين 
لمستوى تعليم الطلبة.

PHAR 535
إدارة الصيدلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف مقرر إدارة الصيدلة إلى تقديم نظرة عامة شاملة لإلدارة 

من حيث المفاهيم والتقنيات للطلبة الذين يدخلون مجاالت 
العمل في الصيدلة. وينطوي هذا المقرر على تعزيز اكتساب 

المعارف  والمهارات الالزمة للتفوق في مجاالت ريادة األعمال، 
دارة الموارد، والعمليات التجارية، وخدمات القيمة المضافة،  واإ

دارة المخاطر. وسوف تستخدم النقاشات الجماعية  والتسويق، واإ
في مجال اإلدارة لتعزيز التعلم، و تسهيل التواصل والتفكير 
النقدي، وحل المشكالت، وبناء مهارات فريق العمل. ويتابع 

هذا المقرر بعض محتويات المقرر PHAR450 الخاص بنظم 
تقديم الرعاية الصحية فيما يتعلق بإدارة الصيدلية مع التركيز  
دارة خدمات  دارة المخاطر ، واإ بالتفصيل على إدارة الموارد، واإ

القيمة المضافة.

PHAR 545
مقرر صيدلة  اختياري 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يعد مقرر الصيدلة االختياري PHAR545( 3( هو الثالث من 
ضمن ثالث مقررات اختيارية متتالية لطلبة السنة الثالثة والرابعة 
للصيدلة.. ومقرر الصيدلة االختياري PHAR545( 3( يتضمن 
جزئين يوفران للطلبة فرصة لتعزيز مهاراتهم البحثية. ويتضمن 

الجزء األول من هذا المقرر الحضور والمشاركة في اللقاء 
البحثي  األسبوعي. أما الجزء الثاني فيوفر فرصة للطلبة الجراء 
األبحاث، حيث يعمل كل طالبين مع عضو هيئة تدريس على 

مشروع بحثي محدد. يتمحور الهدف من هذا المقرر حول توفير 
فرصة للطلبة لمزيد من الفهم لموضوعات مختارة في الصيدلة 

ولتعزيز مهاراتهم البحثية. تتميز األبحاث المختارة بتنوع 
المجاالت و توافر أهداف و خطوات واضحة و سهلة التنفيذ. 

تتم الموافقة المسبقة على المشاريع من قبل منسقي المقرر، والبد 
أن يكتمل المشروع في غضون فصل دراسي واحد، و أال يحتاج 
إلى تمويل من خارج جامعة قطر. و تقوم هذه المشاريع بتعزيز 

فهم الطلبة للموضوعات أو القضايا التي تناولتها المقررات 
التعليمية و تعزيز محتوى المناهج الحالية.  كما أن األنشطة 

التي يقوم بها الطلبة تزودهم بالخبرة المباشرة في إجراء مشروع 
بحثي بما في ذلك تصميم قواعد البيانات، و إدارة البيانات و 

تحليلها و تفسيرها

PHAR 590
التعلم املتكامل املستند على احلاالت املرضية 5

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يعد مقرر التعلم المتكامل المستند على الحاالت 5  

)PHAR590(  هو المقرر الخامس واألخير  من ضمن خمس 
 PHAR490 ، PHAR391 ، PHAR390( مقررات دراسية
، PHAR590 ، PHAR491( ويتضمن هذا المقرر دراسة 
حاالت مرضية  وغيرها من األنشطة التي تهدف إلى دمج 

المفاهيم العلمية واإلكلينيكية المعتمدة من جميع المقررات في 
بيئة التعلم القائم على حل المشكلة.. وفي هذا المقرر سيكون 
التركيز على تقديم الرعاية الصيدالنية الشاملة للمرضى الذين 

يعانون من أمراض مختلفة . باإلضافة إلى ذلك، سوف يتضمن 
هذا المقرر بعض المحاضرات التعليمية حول موضوعات لم 
يتم تناولها في سلسلة العالج الدوائي، وسيتم تطبيق المعرفة 

المعتمدة من المقررات المتكاملة، كما ستتم إدارة حالة المريض 
والمرض في سياق بيئة الرعاية الصحية. مع التأكيد على مراعاة 

األبعاد االجتماعية واالقتصادية إلدارة الدواء.

متطلب/ مقرر سابق

PHAR 491

PHIL 100
المنطق والفكر النقدي

 الساعات الدراسية املعتمدة: 3
التفكير الناقد هو التفكير من خالل معايير  يحتكم إليها التفكير 

السليم. يهدف علم المنطق إلى صياغة هذه المعايير بطريقة 
تمكن الطالب، في حال تم استخدامها بطريقة صائبة تجنب 

الوقوع  في األخطاء.  سياعد هذا المقرر الطالب في ان يتعلم 
المبادئ األساسية  في المنطق،  كما يدربه على طريقة تطبيق  
هذه المبادئ  في سياق التفكير في شتى المسائل. كما ستاعد 
طرائق التفكير والمهارات الفكرية التي يتعلمها الطالب في هذا 

المقرر على أداء كافة النشاطات الحياتية التي تتطلب استخدام 
الذهن، بما في ذلك اجتياز المقررات الجامعية، خصوصا 

الفلسفية منها. 

PHIL 110
مقدمة في الفلسفة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعطي هذا المقرر لمحة عامة عن مشاكل الفلسفة عبر 

العصور، ويعالج المواضيع التالية: التعاريف المختلفة للفلسفة 
ومنهجياتها - تصنيف العلوم - لمحة تاريخية عن مراحل 
تطور الفلسفة من العصر اليوناني حتى اآلن، العالقة بين 

العلم والفلسفة - العالقة بين الدين والفلسفة - نظرية المعرفة: 
إمكانيات المعرفة ومصادرها وطبيعتها - علم الوجود : طبيعة 

الوجود، المادية والروحانية - اإلكسيولوجيا: المنطق ودراسة 
الحقيقة ودراسة األخالق، وعلم الجمال ودراسة معايير الجمال - 

ومشكلة الجسد والعقل.

PHIL 200
مقدمة في األخالق 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر سوف نقوم بدراسة بعض النظريات األخالقية 

الرئيسية في تاريخ الفلسفة، والنظر في هذه النظريات على ضوء 
المشاكل األخالقية الحقيقية التي نواجهها في الحياة البشرية.

PHIL 210
الفلسفة اإلسالمية 
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقوم هذا المقرر بدراسة المسائل والشخصيات والمدارس الفكرية 

في الفلسفة اإلسالمية الكالسيكية.  . 

متطلب/ مقرر سابق
 PHIL 100

PHIL 300
املعرفة والواقع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر بعض المسائل المتقدمة في مجاالت 
األبستمولوجيا والميتافيزيقا  التي تناقش الفلسفة الحديثة 

والمعاصرة.  

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 110 و  PHIL 100

PHIL 310
الفلسفة واحلياة املعاصرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يدرس هذا المقرر األبعاد الفلسفية لبعض القضايا األكثر إلحاًحا 

ثارة للجدل التي تواجه البشرية في عالم اليوم. واإ

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 200

PHIL 320
القيم الشرق آسيوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر الموضوعات الرئيسية في الفلسفات والديانات 
الرئيسية في الشرق األقصى، بما في ذلك الهندوسية، والبوذية، 

والطاوية والكونفوشيوسية. فضاًل عن معالجة بعض الوسائط 
التي تستخدمها  مجتمعات الشرق األقصى اليوم لمناقشة 

المشاكل األخالقية العالمية المعاصرة.

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 110 و  PHIL 100

PHIL 330
فلسفة التاريخ 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر المسائل  الرئيسية المتعلقة بطبيعة وحدود 
المعرفة التاريخية، والعالقة بين التاريخ وتخصصات أخرى، 
والوجود، والطبيعة، وأنواع القوانين التاريخية. ويتم تناول هذه 

المعاني في كتابات ابن خلدون وهيغل، ماركس، وغيرها. 

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 110 و PHIL 100

PHIL 400
فلسفة العلم 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سوف يعرف هذا المقرر الطلبة بالمشاكل واألفكار الرئيسية في 

فلسفة العلوم.

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 300

PHIL 410
موضوعات خاصة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر  على موضوع فلسفي محدد، أو مفكر، أو 

مدرسة فكرية. وسوف يتم اإلعالن عن مواضيع الدورة الخاصة 
بكل فصل دراسي، وسوف تكون مصممة إلشراك الطالب في 
مجموعة واسعة من المهارات الفلسفية والموضوعات، إضافة 
الى المشاكل ذات األهمية الكبيرة للظروف الحياتية للطلبة. 

متطلب/ مقرر سابق
PHIL 110 و  PHIL 100

.

PHYS 101
الفيزياء العامة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يضم المقرر الموضوعات االتية: المتجهات، والحركة في خط 
مستقيم، والحركة في بعدين، وقوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، 

والشغل والطاقة، وطاقة الجهد، وقانون حفظ الطاقة الميكانيكية، 
وكمية الحركة الخطية والتصادمات، وكينمتيكما وديناميكا 

الحركة الدورانية لألجسام الجاسئة، والمرونة، وميكانيكا الموائع.

متطلب/مقرر سابق

 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
 OR APWS 225( ( OR ) ACCUPLACER W002
 APIC( 400 Integrated Core minimum score of
 400( AND ESL Reading Skills minimum score
 APRS 100( AND ESL Language Use( 100 of
 OR TOEFL 500 OR ) 100 minimum score of

 OR IELTS 173 OR TOEFL CBT 061 TOEFL IBT
 OR ENGL 004 OR ENGL 111 OR ENGL 5.5

 )250 OR ENGL 201 OR ENGL 202

PHYS 102
الفيزياء العامة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو الثاني في الفيزياء من سلسلة من مقررين يقوم 

 PHYS بنائهما النظري على مبادئ الحسبان، حيث يلي المقرر
101. يزود هذا المقرر الطالب المتخصصين في مجاالت 

الفيزياء والكيمياء والرياضيات بالمفاهيم األساسية للحركة 
الموجية والحرارة. يتناول المقرر المواضيع اآلتية: الحركة 

الدورية، واألمواج الميكانيكية، و تداخل الموجات، والصوت، 
والحرارة ودرجة الحرارة، وكمية الحرارة، وآلية االنتقال الحراري، 
، وخواص المادة الحرارية، والقانون األول للديناميكا الحرارية، 
والقانون الثاني للديناميكا الحرارية، وطبيعة وانتشار الضوء، 

وهندسة البصريات، واألجهزة البصرية.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 101

PHYS 103

مختبر الفيزياء العامة
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يغطي هذا المقرر المعملي المفاهيم الفيزيائية األساسية التي 
تمت دراستها في مقرري PHYS101، وPHYS102 وهو 
مصمم بحيث يدرس بالتزامن مع مقرر PHYS102. يعتبر 
هذا المقرر مدخاًل إلى طرق الفيزياء التجريبية، حيث يتم في 

هذا المقرر التركيز على تطوير مهارات الطلبة في تقنيات 
معمل الفيزياء، وفي تحليل البيانات وفي اعداد التقارير العلمية 

لمخرجات التجربة الفيزيائية. خالل المقرر سيتحقق الطالب 
تجريبيًا من المفاهيم النظرية التي تمت دراستها في مقرري 

PHYS101، و PHYS102 حيث سيقوم بتنفيذ سلسلة من 
التجارب في القياسات، وكنامتيكما وديناميكا الحركة، الطاقة 

الحركية وطاقة الجهد وقانون حفظ الطاقة الميكانيكية، والحركة 
االهتزازية، والخواص الحرارية للمادة، واللزوجة. كما تشمل قائمة 
التجارب بعض التجارب في الميكانيكا الكالسيكية التي يستخدم 

فيها الحاسوب لحساب الكميات الفيزيائية الديناميكية
.

متطلب/مقرر  متزامن
PHYS 102

PHYS 110
الفيزياء العامة لعلم األحياء

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر ليناسب احتياجات الطلبة الذين ينوون 

التخصص  في التغذية، والصيدلة، والعلوم البيولوجية والبيئية.  
يستند المقرر في بناءه النظري على المبادئ المتقدمة في 

علم  الجبر وعلم المثلثات ويضم بعض المواضيع المنتقاة من 
الفيزياء الكالسيكية والفيزياء الحديثة، مع التركيز على تطبيقاتها 

في مجاالت تخصص الطالب. ، يضم المقرر الموضوعات 
االتية: الوصف الكالسيكي للحركة بداللة مفهومي القوة والطاقة، 

وحاالت المادة، والمرونة ومعامل المرونة، وميكانيكا الموائع، 
والخواص الحرارية للمادة، والكهرباء الساكنة، والتيار الكهربي ، 
وعناصر الدوائر الكهربائية، والكهرباء وجسم اإلنسان، والصوت 

والضوء، واألجهزة البصرية، واإلشعاع والحماية من اإلشعاع.

PHYS 111
الفيزياء العملية لعلم األحياء
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الساعات الدراسية املعتمدة: 1
هذا المقرر المعملي المكمل للمقرر النظري PHYS 110 هو 
مصمم بحيث يّدرس بالتزامن معه. يغطي هذا المقرر تجريبيًا 
المفاهيم الفيزيائية األساسية التي تمت دراستها في مقرر 110 

PHYS. يعتبر هذا المقرر مدخاًل إلى طرق الفيزياء التجريبية، 
حيث يتم في هذا المقرر التركيز على تطوير مهارات الطلبة في 
تقنيات معمل الفيزياء، وفي تحليل البيانات وفي اعداد التقارير 

العلمية لمخرجات التجربة الفيزيائية.  خالل المقرر سيتحقق 
الطالب تجريبيًا من المفاهيم النظرية التي تمت دراستها في 
مقرر PHYS 110 حيث سيقوم بتنفيذ سلسلة من التجارب 

في القياسات، وديناميكا الحركة، والحركة االهتزازية، والخواص 
الحرارية للمادة، والبصريات الهندسية، واللزوجة، والتحليل 

الطيفي، والنشاط اإلشعاعي. كما تشمل قائمة التجارب بعض 
التجارب في الميكانيكا الكالسيكية التي يستخدم فيها الحاسوب 

لحساب الكميات الفيزيائية للحركة.
متطلب/مقرر  متزامن

PHYS 110

PHYS 183
مدخل للفيزياء العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر ليكون مناسبًا الحتياجات الطالب 

المتطلعين لنيل درجة البكالوريوس للمعلم االبتدائي تخصص 
علوم/رياضيات. يهدف المقرر إلكساب الطالب الخلفية النظرية 
الضرورية الستيعاب وبشكل مفصل المفاهيم والمبادئ الفيزيائية 
التي تظهر في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية. يستند المقرر 

في بناءه النظري على المبادئ االولية في علم الجبر وعلم 
المثلثات ويضم بعض المواضيع المنتقاة من الفيزياء الكالسيكية 
والفيزياء الحديثة، مع التركيز على التطبيقات الحياتية للفيزياء. 
تتضمن مواضيع المقرر ما يلي: القياسات والوحدات، الوصف 

الكالسيكي للحركة بداللة مفهومي القوة والطاقة، ومعامل 
المرونة، والحرارة والخواص الحرارية للمادة، والكهرباء الساكنة، 

والتيار الكهربي ، وعناصر الدوائر الكهربائية، والمغناطيسية 
الساكنة، والتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، والحث 

الكهرومغناطيسي، والمواد المغناطيسية، والحركة الموجية، 
والصوت والضوء، واألدوات البصرية، والبنية الذرية للمادة، 

واإلشعاع والحماية من اإلشعاع، بجانب المحاضرات النظرية 
يضم المقرر جزء معملي للتحقق التجريبي من المبادئ والقوانين 

التي تمت دراستها. 

متطلب/مقرر سابق:
 OR Total for ENGL 040 OR ENGL C002 ( (
 Integrated Core 400( AND )ENGL 041 OR
 OR ESL Reading Skills 100( ENGL R002

 OR APL AND )ENGL 042 OR ENGL W002
 for Writing Workshop 225( ( OR ) Total for

 Integrated Core 400 AND ESL Reading Skills
OR TOEFL_ )100 100 AND ESL Language Use

Inst Testing Prog 500 OR TOEFL Internet-
 based Test 061 OR TOEFL Computer-based

 5.5 Test 173 OR Int Eng Lang Test Syst-IELTS
 OR ENGL 004 OR ENGL 111 OR ENGL 250

OR ENGL 201 OR ENGL 202

PHYS 191
الفيزياء العامة -1 الهندسة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو األول في الفيزياء من سلسلة من مقررين 

يقوم بنائهما النظري على مبادئ الحسبان، وصمما محتواهما 
إلكساب الطالب المتخصص في الهندسة المهارات الفيزيائية 

األساسية التي يحتاجها في تخصصه. يعرض هذا المقرر 
المفاهيم األساسية لمبادئ الميكانيكا الكالسيكية. يضم المقرر 

الموضوعات االتية: المتجهات، والحركة في خط مستقيم، 
والحركة في بعدين، وقوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، والشغل 
والطاقة، وطاقة الجهد، وقانون حفظ الطاقة الميكانيكية، وكمية 

الحركة الخطية والتصادمات، وكينمتيكما وديناميكا الحركة 
الدورانية لألجسام الجاسئة، والمرونة، وميكانيكا الموائع.

متطلب/مقرر سابق
MATH 101

PHYS 192
فيزياء عامة عملية للهندسة 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 1

يغطي هذا المقرر المعملي المفاهيم الفيزيائية األساسية التي 
تمت دراستها في مقرر  PHYS 191 وهو مصمم بحيث 
يدرس بالتزامن معه. يعتبر هذا المقرر مدخاًل إلى طرق 

الفيزياء التجريبية، حيث يتم في هذا المقرر التركيز على تطوير 
مهارات الطلبة في تقنيات معمل الفيزياء، وفي تحليل البيانات 

وفي اعداد التقارير العلمية لمخرجات التجربة الفيزيائية. خالل 
المقرر سيتحقق الطالب تجريبيًا من المفاهيم النظرية التي تمت 
دراستها في مقرر PHYS 191 حيث سيقوم بتنفيذ سلسلة من 

التجارب في القياسات، وكنامتيكما وديناميكا الحركة، الطاقة 
الحركية وطاقة الجهد وقانون حفظ الطاقة الميكانيكية، والحركة 
االهتزازية، واللزوجة. كما تشمل قائمة التجارب بعض التجارب 
في الميكانيكا الكالسيكية التي يستخدم فيها الحاسوب لحساب 

الكميات الفيزيائية الديناميكية.

متطلب/مقرر متزامن
PHYS 191

PHYS 193
الفيزياء العامة للهندسة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
. يزود هذا المقرر بالمفاهيم األساسية لمبادئ الكهربية 

والمغناطيسية وتطبيقاتها في شرح عمل األجهزة الكهربائية 
وتفسير العديد من الظواهر الطبيعية. يتناول المقرر المواضيع 
اآلتية: الكهرباء الساكنة، والشحنات الكهربائية، وقانون كولوم، 
والمجال الكهربائي، الفيض الكهربائي وقانون جاوس، وطاقة 

الجهد الكهربائية، والمكثفات والعوازل والطاقة المختزنة في 
المكثفات. التيار الكهربائي، والمقاومات وقانون أوم، والقوة 
الدافعة الكهربائية، وتصميم وتحليل دوائر التيار المستمر 

وقوانين كيرشوف، والمغناطيسية، والمجال المغناطيسي، والقوى 
المغناطيسية، والفيض المغناطيسي، طرق انتاج المجاالت 

المغناطيسية وقانون بايوت-سافارت، وحركة الجسيمات 
المشحونة في المجاالت المغناطيسية والكهربية وقانون 

لورنتز، حساب المجال المغناطيسي وقانون أمبير، الحث 
الكهرومغناطيسي وقانون فاراداي وقانون لينز، والطاقة المخزونة 

في المجال المغناطيسي، معادالت ماكسويل، الموجات 
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

الساعات الدراسية املعتمدة: 1
يغطي هذا المقرر المعملي المفاهيم الفيزيائية األساسية التي 

تمت دراستها في مقرر  PHYS 193 وهو مصمم بحيث يدرس 
بالتزامن معه. يقدم هذا المقرر القواعد األساسية لطرق الفيزياء 

التجريبية، حيث يتم في هذا المقرر التركيز على تطوير مهارات 
الطلبة في تقنيات معمل الفيزياء، وفي تحليل البيانات وفي 

اعداد التقارير العلمية لمخرجات التجربة الفيزيائية. خالل المقرر 
سيتعرف الطالب على مبادئ عمل وطرق تشغيل العديد من 
أجهزة القياس الكهربية وسيتحقق تجريبيًا من المفاهيم النظرية 
التي تمت دراستها في مقرر PHYS 193 عن طريق تنفيذ 

سلسلة من التجارب في المجاالت الكهربية الساكنة والمجاالت 
المغناطيسية، وتصميم وتحليل دوائر التيار المستمر والمتردد. 

متطلب/مقرر متزامن 
PHYS 191 و  PHYS 192 و  PHYS 193

PHYS 201
الطاقة املتجددة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يتضمن هذا المقرر الشحنات الكهربائية والمجال الكهربائي: 

القانون وقانون "جاوس وكولومب"، والجهد الكهربائي - السعة 
والمادة العازلة - والمقاومة - والقوة الدافعة الكهربائية - ودوائر 
التيار المباشر. كما يتضمن المجال المغناطيسي والمغناطيسية 
- مصادر المجال المغناطيسي: القوة بين الموصالت المتوازية 
- وقانون امبير وتطبيقاته - والحث الكهرومغناطيسي: قانون 
فاراداي، وقانون لينز، ومعادالت ماكسويل - الحث - والتيار 

المتردد ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
PHYS 103 و   PHYS 102 

POPL 100
مقدمة في السياسة العامة والتحليل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر جوانب السياسة العامة التالية: صياغة 

السياسات، والتحليل والتقييم واإلدارة وكذلك فهم عملية وضع 
السياسات من أجل تحليل وتنفيذ السياسة العامة. من خالل هذا 
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المقرر، سوف يتمكن الطلبة من تطوير كفاءتهم في استخدام 
أدوات تحليلية هامة لدراسة السياسة العامة، وسيتعلم الطلبة 
كيفية تقييم اآلثار المترتبة على السياسات الخاصة بالكفاءة 

واإلنصاف، واستخدام وسائل البحث األساسية لتفسير وعرض 
البيانات ذات الصلة باالعتبارات السياسية. ويتناول المقرر 
أيًضا األسس الفكرية ويوفر المهارات ذات الصلة بتحليل 

السياسات. ويتعلم الطلبة كيفية تعريف مشاكل السياسة، وتحديد 
األهداف، وتصميم سياسات بديلة، ومنهجية تقييم المبادالت 

وتقديم التوصيات.

POPL 200
التطور األخالقي للسياسة العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الخالفات األخالقية الكبرى في الحياة العامة، 
ويساعد الطلبة على تطوير المهارات المطلوبة للتفكير والكتابة 

عن االعتبارات األخالقية التي يجب أن تشكل المؤسسات 
العامة، وتوجه السلطات العامة، وتقوم باإلبالغ عن أحكام 

الجمهور.

POPL 210
التخطيط ملواجهة الكوارث وأساسيات إدارة األزمات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز مقرر التخطيط للكوارث على فهم أفضل الممارسات 

المبنية على األدلة لعمليات الكوارث وكيفية مواجهة الكوارث، 
وهو يركز على الدور الذي تلعبه القيادة في توجيه عمليات 
وسياسات الكوارث عبر جميع مراحل دورة حياة الكارثة بدًءا 
من التأهب لالستجابة، إلى الحد من المخاطر في المستقبل. 

وتشمل المواضيع التي يغطيها المقرر النظريات التنظيمية إلدارة 
دارة سلسلة خدمات العرض/ اللوجستيات، وأطر  الكوارث، واإ

القرارات التحليلية، واألساليب والمناهج والقضايا المتعلقة بحماية 
المستفيدين والموظفين، وحشد التأييد في مواقع إدارة األزمات. 
وتركز األهداف التعليمية على تطوير الكفاءات الطالبية في 

هذه المجاالت.

POPL 221
قضايا الطاقة الدولية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتطلب النمو االقتصادي االستخدام المتزايد للطاقة، والشرق 

األوسط يلعب دوًرا حيوًيا كمصدر للمواد الهيدروكربونية إلى 
بقية العالم. وسوف يتناول المقرر: 1( سيناريوهات الطلب 

والعرض على الطاقة العالمية ودور الشرق األوسط؛ 2( وأداء 
سوق النفط العالمية والدور المحتمل للدول الرئيسية المصدرة 

للنفط، 3( لعنة الموارد، والتنويع االقتصادي، وتجربة دول 
الخليج ؛ 4( النفط، والمساءلة، والصراعات ؛ 5( سوق الغاز 
العالمية ودور قطر، و6( االستخدام الرشيد للطاقة، ومصادر 

الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

POPL 228
مقدمة في قانون الطاقة والسياسة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سيتناول هذا المقرر األنواع الرئيسية للتنظيم والرقابة في السوق 

التي تنطبق على أنظمة الطاقة، وسوف تشمل الموضوعات 
التي يتم تناولها استخراج النفط والغاز ؛ وتحديد المواقع وتنظيم 

البنى التحتية؛ والتشغيل والسيطرة على السوق الدولية للنفط 
الخام والمنتجات، والمبادئ األساسية لتنظيم المعدالت والمرافق 
العامة، واإلصالح التنظيمي في مجال الكهرباء والغاز، وقضايا 

أخرى مثل استثمارات الطاقة النووية؛ واللوائح البيئية الرئيسية 
التي تنطبق على قطاع الطاقة واآلثار المترتبة على تغير 

المناخ، والطاقة المتجددة لقطاع الطاقة الكهربائية. وسيكون 
معظم المقرر تطبيقي ، ولكن سيتم إيالء اهتمام للنظريات 
الرئيسية لفشل السوق، وكذلك نظريات االقتصاد السياسي 

التي تشرح متى ولماذا، وكيف يمكن للحكومات تنظيم نظم 
الطاقة، وكذلك كيفية تتشابك قضايا الطاقة بشكل متعمق داخل 

السياقات االجتماعية والبيئية.

POPL 229
التمويل العام 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مقدمة عن التحليل االقتصادي لقضايا 

السياسة العامة، ويتعامل المقرر مع نظرية االقتصاد الجزئي، 
ويستخدم األدوات التحليلية ويطبقها على دراسات الحالة 

للسياسات الرئيسية لإلنفاق، وفرض الضرائب واألنشطة التمويلية 
للحكومة. ويتم التركيز على التطورات الجديدة في االقتصاد 

العام مثل االقتصاد العام السلوكي واالبتكارات السياسية.

متطلب/ مقرر سابق
MATH 119

POPL 230
حتليل سياسات تغير املناخ 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يحلل هذا المقرر خيارات السياسة الحالية لتخفيف والتكيف 
مع تغير المناخ على المدى الطويل، وسوف يدرس المقرر 
نهج السياسات المختلفة بما في ذلك النهج التنظيمي والنهج 
القائم على السوق، وستتم دراسة نماذج مختلفة لتصميم نظم 

للحد األقصى للتجارة، بما في ذلك التجربة األوروبية والبرامج 
اإلقليمية في الواليات المتحدة االميركية. وسيولى المقرر اهتماًما 

خاًصا ألساليب تحديد األسعار األولية، وسيركز المقرر في 
المقام األول على سياسات إدارة الكربون على المستوى الوطني، 

كما سيتم تضمين االتفاقات الدولية، فضاًل عن اعتبارات 
اإلنصاف على المستوى العالمي.

POPL 232
الطاقة واالقتصاد البيئي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
حالًيا هناك حاجة ماسة لوضع سياسات للجودة العالية في 

اقتصاديات إنتاج واستهالك الطاقة والبيئة، وقادة الحكومات 
الذين يعملون في هذه المجاالت هم في حاجة إلى بيانات 

علمية التخاذ قرارات مستنيرة، وخاصة من الناحية االقتصادية. 
والهدف من هذا المقرر هو تحسين المعرفة بشأن قضايا محددة 
في مجال الطاقة العالمية والبيئة من منظور اقتصادي لتحسين 

المعلومات المتاحة لصانعي القرار في هذا المجال.

POPL 241
تطوير وحتليل السياسات اجملتمعية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر هدفين من أهداف التعلم األساسية، أواًل، 

يتناول األجزاء المتغيرة من العملية السياسية على مستوى 
المجتمع المحلي، بما في ذلك الجهات الفاعلة الرئيسية 

والمؤسسات المعنية في كل مرحلة من مراحل عملية صنع 
السياسات، فضاًل عن النظريات والمفاهيم األساسية لفهم 

هذه المراحل، والتي تشمل: وضع جدول األعمال، وصياغة 
السياسات، واعتماد السياسات، وتنفيذها. ثانًيا، سوف يوفر 
هذا المقرر األدوات الالزمة للطلبة للنجاح في التفاوض في 

عملية وضع السياسات، وعلى وجه الخصوص، سوف يساعد 

الطلبة على تطوير مهارات االتصال واستراتيجيات المشاركة في 
العملية السياسية من خالل الجمع بين الكتابة وواجبات العرض 

الشفهي. وسيتم استكشاف الموضوعات من خالل القراءة 
ومناقشة كل من الدراسات األكاديمية ودراسات الحالة.

POPL 242
القانون والسیاسة العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تتناول هذه المادة النظم القانونية وسياسة العدالة الجنائية. 

وينصب التركيز على دراسة وسائل اإلعالم والقوى السياسية 
التي تحدد مدى تجاوب العدالة الجنائية ومبادرات السياسة 

العامة. وفي السياق النظري، يجري بحث أثر العرق والطبقة 
واالقتصاد ونوع الجنس على تطوير العدالة الجنائية والنظم 

القانونية والسياسة العامة.

POPL 245
مقدمة في نظرية وممارسة التخطيط العمراني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
ضمن هذا المقرر، سيتم تخصيص التحليل والمناقشة لنماذج 
التخطيط، وقرارات التخطيط، وأدوار التخطيط البديلة. وسوف 
يركز الطلبة على التخطيط الشامل واالستراتيجي، والمشاركة 

المجتمعية، ومفاهيم التمدن الجديدة، والتخطيط على المستويات 
المحلية، واإلقليمية وعلى مستوى الدولة.

POPL 285
دراسات تقييم األثر 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سيقوم هذا المقرر باستكشاف العناصر األساسية والتقنيات 
التحليلية المستخدمة في تقييم األثر من منظور التخطيط 
الحضري، وسيتم التحقيق في كيف أن تطبيق تقييم أثر 

التخطيط الحضري يؤثر على نتائج المشروع. وسيتم تعريف 
الطلبة بمتطلبات القوانين وكذلك المنهجيات القياسية إلجراء 

التقييمات. وسيتم استخدام دراسات الحالة لتوضيح تأثير تقييم 
األثر على تصميم وتنفيذ المشاريع أو اإلجراءات الحكومية، 

وسوف تعطي المهام التطبيقية للطلبة تعريًفا بأساليب الممارسة 
والتقنيات التحليلية المستخدمة في تقييم األثر.

POPL 300
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املبادئ واألدوات لصنع القرارات السياسية القائمة على 
األدلة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة بتقييم البرامج االجتماعية التخاذ 
القرارات المستندة إلى السياسة، ويتم التركيز على المبادئ 
لتطوير تقييمات األثر، وتقييم مدى تنفيذ البرنامج كما هو 
مخطط له، ونوعية خدمات البرنامج، والعالقة بين قواعد 
عمليات البرنامج، وتصميم التقييم، والتحديات األخالقية 

المحتملة؛ ودراسة الفوائد وتكاليف التغييرات، وتأثير التقييمات 
في السياسات العامة.

POPL 320 
إدارة مخاطر الطاقة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن القضايا الرئيسية المتعلقة 
بإدارة مخاطر الطاقة، وبعض المواضيع الرئيسية التي سيتم 

تناولها هي: إدارة المخاطر والتسعير المرتبط بظروف السوق 
المتغيرة والتحرر من القيود، وأدوات إدارة التقلبات، بما في ذلك 
دارة  العقود اآلجلة والخيارات المتاحة إلدارة مخاطر الطاقة، واإ

المخاطر البيئية، وتمويل المخاطر لقطاع الطاقة.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 228

POPL 321
الطاقة: العلوم والتكنولوجيا واستخدام اإلنسان 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التكنولوجيات التي يستخدمها البشر في 

تخصيص الطاقة المناسبة لالستخدامات الصناعية والمجتمعية، 
ويشمل المقرر أيًضا الفيزياء واالقتصاد الناتج عن نظام الطاقة 
البشرية؛ ومصادر الوقود والعالقة مع تدفقات الطاقة في نظام 

األرض، والنمذجة والمحاكاة إلنتاج الطاقة واستخدامها. والهدف 
هو توفير األساس التقني للطلبة الراغبين في شغل وظائف في 

قطاع الطاقة أو في سياسة الطاقة.

POPL 325
القانون واألمن الدولي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر دراسة المبادئ األساسية في القانون الدولي 
وتطبيقاتها على التحديات األمنية الدولية المعاصرة، وسيتم 

تفحص دور الدول والجهات الفاعلة، وكيف أنها تعمل ضمن 
القانون الدولي في ردودها على التهديدات األمنية العالمية من 
خالل نهج دراسة الحالة مثل استخدام القوة العسكرية، وحقوق 
اإلنسان، واإلرهاب، والتهديدات البيئية، واالتجار بالمخدرات.

POPL 330
السياسات الدولية لتغير املناخ البيئي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على األطر الدولية للتصدي لتغير المناخ، 
ويشمل استعراًضا لتاريخ االستجابات الدولية لتغير المناخ، 
ويسلط الضوء على المفاوضات- ما تم االتفاق عليه، وما 

هو متميز، ثم يتناول الجهود المبذولة إلدماج تغير المناخ في 
مختلف المؤسسات الدولية. ويتضمن المقرر دراسة كيف أنه 

من المرجح أن يؤثر تغير المناخ على قدرة البلدان على الوفاء 
بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقات أخرى. ويدرس المقرر كذلك 

دور مجموعة من المنظمات الدولية بصدد هذا الشأن مثل 
منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، 
ومجلس األمن لألمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون 

الالجئين التابعة لألمم المتحدة.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 230

POPL 335
العلوم والتكنولوجيا والسياسة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مقدمة لعدة جوانب السياسات المتعلقة بالعلم 

والتكنولوجيا بما في ذلك: )أ( األمن  االلكتروني، السياسة 
النووية واألخالق البيولوجية، )ب( تمويل المؤسسات والتأثير 

على السياسات العلمية، و)ج ( بعض األسس العلمية التي تؤثر 
على السياسة. ويوفر المقرر إطاًرا لمناقشة األسس والتحديات 
والقيود المفروضة على السياسات التي تشجع وتوجه البحث 

العلمي وتطبيقاته.

POPL 340
السلوك التنظيمي واإلدارة في هيئات اخلدمة العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي المقرر المواضيع التالية: الهيكل التنظيمي والبيروقراطية، 

دارة التنوع،  وقضايا وعمليات اإلدارة، وعلم النفس اإلداري، واإ
والقيادة، والتخطيط االستراتيجي، والعالقات المشتركة بين 

دارة الموارد البشرية وعالقات  المنظمات، والقانون اإلداري، واإ
دارة شؤون الموظفين، وقياس األداء، وتقييم البرامج،  العمل واإ
دارة المعلومات وأخالقيات الخدمة العامة. ويتناول كل قسم  واإ
من المقرر جانًبا مختلًفا من جوانب السياسة العامة أو اإلدارة 
العامة للتأكيد على أهمية هذه المواضيع، ويتم تحقيق أهداف 

المقرر من خالل استخدام دراسات الحالة، وتطبيقات  المحاكاة، 
والتطبيقات  العملية التي تكمل القراءات والمناقشاتالصفية .

POPL 345
التنوع وتنمية اجملتمع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
نظًرا للتحديات المتمثلة في تلبية احتياجات المجتمعات 

المتنوعة، يجب على المدراء في الحكومات المحلية تطوير 
وسائل مبتكرة ومنخفضة التكلفة لتقديم الخدمات العامة. ويركز 

هذا المقرر على موضوعات مثل النمو االقتصادي والرفاه 
الشخصي، وعدم المساواة االقتصادية، والفقر، وتخصيص 
الموارد داخل األسرة وعدم المساواة في النوع االجتماعي؛ 

والتغير السكاني، وأسواق االئتمان والتمويل األصغر؛ وأسواق 
العمل والسياسات التجارية.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 242

POPL 350
اإلسكان وتنمية اجملتمع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر تحلياًل مكثًفا لقضايا السياسة العامة الرئيسية 

والمشاكل المنهجية التي واجهتها في اإلنتاج، والمالية، 
وقطاعات االستهالك في تصميم برامج اإلسكان على المستويين 
الوطني واإلقليمي، والمحلي. ويساعد المقرر الطلبة على تطوير 

المهارات التحليلية المختلفة في تقييم عمليات صنع السياسات 
ووضع االستراتيجيات المناسبة لتنفيذ برامج اإلسكان من منظور 

إدارة النمو الحضري. أيًضا سوف يدرس الطلبة ويقّيمون 
قضايا اإلسكان الحالية في سياق التحضر السريع، مع التركيز 
على: الموقع السكني، التمويل السكني، وحركة األسرة، وكثافة 

االسكان، وأنواع التصميم، وسياسات اإلسكان العامة، والجوانب 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلسكان األقليات. 

POPL 353
النقل والتنمية املوجهة العابرة 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يركز هذا المقرر على دمج ثالثة عناصر و كيفية استخدامها 
: األراضي، والنقل، والتخطيط البيئي، وتقوم القراءات 

التي يحتويها المقرر بتزويد الطلبة بنظرة شاملة عن القوى 
االقتصادية، واالجتماعية والتنظيمية التي تؤثر على إستثمارات 

استخدام األراضي والنقل في المناطق الحضرية. ونظًرا ألن 
القضايا البيئية اإلقليمية والعالمية بدأت تؤثر على التخطيط بعيد 
المدى للمناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم، سوف يتناول 
المقرر دور النقل وتكنولوجيات االتصاالت السلكية والالسلكية 

الناشئة في تطوير نموذج مستدام للنمو الحضري. وسيتم تركيز 
االهتمام بشكل خاص على اآلثار المترتبة على تلوث الهواء في 
المناطق الحضرية، ونوعية المياه ومدى توافرها، وتغير المناخ 

الستخدام األراضي اإلقليمية وتخطيط النقل.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 245

POPL 387
احلفاظ على الطاقة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر دراسة لكيفية توفير الحكومات إلمدادات الطاقة 
النظيفة اآلمنة بيئًيا، باإلضافة إلى ذلك، يتم تفحصها من خالل 
منظور االستدامة، وكيف يمكن استخدامها بكفاءة أكبر، وسيقوم 

الطلبة بدراسة مختلف مصادر الطاقة المتجددة.

POPL 392
التعافي من الكوارث والتخطيط 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر سياسات إعادة اإلعمار في المناطق والبلدان 

أو المناطق التي شهدت أزمات أو كوارث، ويدرس المقرر 
أيًضا مناطق إعادة اإلعمار التي تتسم باإلدارة والبنية التحتية 

الضعيفة، ويتم تطبيق المقرر من خالل نهج دراسة الحالة.
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POPL 400
القيادة العامة وسياسات التنمية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األطر األخالقية، والقانونية والتشغيلية للقيادة 
العامة المسؤولة والفعالة. وسيقوم الطلبة بمراجعة األدبيات ذات 

دارة الموارد  الصلة بالتاريخ والسياسة والنظرية التنظيمية، واإ
البشرية؛ وسيقومون بمناقشة القضايا الرئيسية للسياسة العامة، 
وتقييم عمليات صنع القرار التي يجسدها القادة. سوف ينظر 
الطلبة أيًضا في قضايا أساسية تتعلق بالقيادة، مثل: ما الذي 
يفعله القادة على أرض الواقع؟ ما هي أنواع الصفات الهامة 
للقيادة الناجحة؟ كيف يؤثر األتباع على سلوك القادة؟ وما 

هو تأثير ممارسة السلطة على الشخصية؟ ويستند المقرر إلى 
النظرية السياسية الكالسيكية، وادبيات القيادة ، ودراسات الحالة 

لعملية صنع القرار.

POPL 420
الطاقة واألمن العاملي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يساعد هذا المقرر الطلبة للبحث الدقيق في التهديدات الرئيسية 

لألمن الدولي والوطني ذات الصلة بسياسات القرن 21 
والقوى التي من شأنها مواجهة تلك التهديدات، وسوف تشمل 
موضوعات الدراسة اإلرهاب؛ وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ 

والتحوالت السريعة في التوزيعات اإلقليمية والعالمية للقوى؛ 
والتمرد والحرب األهلية، وعدم االستقرار السياسي اإلقليمي؛ 

وتكوين القوة العسكرية، والعالقات المدنية العسكرية، واالبتكارات 
الجديدة في التكنولوجيات العسكرية.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 221

POPL 431

مقاربات السياسة االقتصادية لالستدامة الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يحلل هذا المقرر خيارات السياسات الحالية لتناول التنمية 
المستدامة من منظور اقتصادي، ويتمحور المقرر حول فهم 
اثنين من البدائل الرئيسية لسياسة بيئية شاملة تستند للسوق، 
وهما: الحد األقصى وتجارة وضرائب الكربون. وستتم مقارنة 

هذه السياسات مع بعضها البعض ومع النهج التنظيمية، 
ومختلف التفاصيل الالزمة لتنفيذ هذا النظام. وسوف يتم أيًضا 

تحليل السياسات القائمة في النقل، والزراعة، وقطاعات الطاقة.

POPL 432
تخطيط االستدامة وحماية املوارد الثقافية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يربط هذا المقرر بين المناقشات النظرية حول االستدامة وحماية 

الموارد الثقافية مع األبعاد العملية لصياغة السياسات البيئية 
وتطبيقها، ويعتبر نظام التخطيط هو النقطة المرجعية ألنه يوفر 
واحدة من اآلليات األكثر تطوًرا لتنظيم التغير البيئي، ويكتسب 

الطلبة نظرة متعمقة حول تعريف المشكلة وتطبيق الحلول الرائدة 
لتلك المشاكل من قبل رجال األعمال، والحكومة، والهيئات 

التنظيمية.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 230

POPL 439
تقييم األثر البيئي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يسعى هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على تقييم األثر البيئي، 

وسيولى اهتماًما خاًصا للمفاهيم المستخدمة لتوضيح كيفية 
تفسير القوانين واللوائح ذات الصلة في هذا الصدد. وسوف 

يتبنى المقرر نهج دراسة الحالة، وسوف يقدم للطلبة أسس تقييم 
األثر البيئي.

POPL 450

االقتصاد الحضري واإلقليمي الساعات الدراسية املعتمدة: 
3

يتناول مقرر االقتصاد الحضري دراسة المدن واألنشطة 
االقتصادية فيها، ومحددات تلك األنشطة. ويدرس هذا المقرر 

القوى االقتصادية الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور المدن 
والتجمعات اإلقليمية، واآلثار المترتبة على إنتاجية العمال أو 

الخدمات الحضرية، واالزدحام. وسيقوم الطلبة بمناقشة المشاكل 
المتعلقة بقياس هذه الخصائص الحضرية، ومنهجيات تطبيقها، 

فضاًل عن التصميمات األمثل للسياسات الحضرية، وسوف 
يدرس الطلبة أيًضا النظرية االقتصادية مصحوبة باألدلة على 

البنية الداخلية للمدن، فضاًل عن السياسات التي يمكن أن تعزز 
الحياة الحضرية، وأخيًرا، سيتم تحليل الدور الذي تلعبه المدن 

في التنمية االقتصادية اإلجمالية.

POPL 452
التخطيط والتنمية العمرانية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
العاملون في التخطيط يقومون بتحديد وتحليل وحل المشاكل 

الحضرية على عدة مستويات مختلفة، وتشرك عملية التخطيط 
الشركات والمجتمعات المحلية ومجموعات المواطنين والمسؤولين 

في تحديد وتنظيم والفهم األفضل للبيئات المادية والطبيعية 
واالجتماعية، ويساعد التخطيط الحضري اإلدارة العامة على 
اتخاذ قرارات أفضل حول المشاكل المتعلقة بما يلي: استخدام 

األراضي، والنقل، واإلسكان، والتنمية االقتصادية، وتصميم 
المجتمعات المحلية.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 353

POPL 470
أسس االتصال للقادة في السياسة العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن النظريات الشاملة، والمفاهيم 

الرئيسية، واستراتيجيات تطبيق أساليب البحث ونظريات 
االتصال والتفاعل بين القادة في السياسة العامة، ووسائل 

اإلعالم، والمجتمع، والمواطنين األفراد. وهو يغطي: 1( كل من 
نظريات اإلعالم الكالسيكية والنهج الجديدة فيما يتصل بالوسائط 

اإلعالمية المتعددة والتواصل عبر اإلنترنت؛ 2( العملية، 
واآلثار المترتبة على وسائل اإلعالم واالتصال، والصناعات 

ذات الصلة؛ 3( مختلف مناهج البحث في اإلعالم، االتصاالت 
الشخصية والتنظيمية والثقافات؛ و4( العالقة المتبادلة بين 

االتصال ووسائل اإلعالم والمجتمع.

متطلب/ مقرر سابق
POPL 340

POPL 485

السياسة العامة واقتصاد المعرفة الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر مقدمة التحليل االقتصادي لقضايا السياسة 

العامة، ويتعامل مع نظرية االقتصاد الجزئي، واستخدام األدوات 
التحليلية في تطبيقها على دراسات الحاالت السياسات الرئيسية 

لإلنفاق، وفرض الضرائب واألنشطة التمويلية للحكومة. ويتم 
التركيز على التطورات الجديدة في االقتصاد العام مثل االقتصاد 

العام السلوكي.

POPL 486
الطاقة البديلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سوف يتعرف الطلبة في هذا المقرر على األطر النظرية 

الرئيسية لفهم كيفية تصميم المجتمعات وتنفيذ سياسات الطاقة 
البديلة، وسوف يوضح المقرر أيًضا كيف تستجيب صناعة 
الطاقة لمصادر الطاقة البديلة في مصفوفة إمدادات الطاقة، 

وسيتم توضيح هذه القضايا من خالل دراسات الحالة.

POPL 488
تخطيط وحتليل السياسات العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يحلل هذا المقرر قضايا السياسة والتخطيط من خالل نظرية 

االقتصاد الجزئي واألساليب اإلحصائية، وسيتم تطبيق النماذج 
التحليلية بإستخدام البيانات، وسوف يشمل هذا المقرر تقييم 

وتحليل فشل السوق، وعمليات االستقراء والتنبؤ البسيطة، 
وتفسير البيانات باإلضافة إلى فهرسة وتحليل المخاطر بسيطة 

االحتياجات، ويتم تطبيق هذه المفاهيم على دراسات الحالة 
التي تنطوي على مسائل السياسة العامة والتخطيط الحضري 

واإلقليمي.

POPL 490
تدريب ميداني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
في هذا المقرر سيكون لدى الطلبة فرص مستمرة للتطبيق 

العملي، واكتساب المهارات المهنية من خالل التدريب 
المطلوب، والذي سيوفر اتصال مباشر من خالل العمل في 
الحكومة، والمؤسسات متعددة الجنسيات، أو المنظمات غير 

الحكومية.

POPL 499



476477

مشروع تخرج 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يسمح هذا المقرر للطلبة بالتعرف على المسار الوظيفي الذي 
عداد تقرير مبتكر يساهم بأفكار في مجال العمل  يهمهم، واإ

المستقبلي ، كما هو الحال في القطاع غير الربحي والحكومي 
، ويوفر هذا المقرر فرصة الخبرة العملية للطلبة الستكشاف 
إهتماماتهم في نطاق مسارهم المهني المستقبلي، ومن خالل 

كتابة بحث، يشرح الطلبة تجربتهم مع التصميم، والتنفيذ، 
والتحليل، وعرض األفكار ضمن الموقع الوظيفي التي اختارها 

كل منهم.

PSYC 201
 مدخل الى علم النفس 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعنى هذا المقرر بالدراسة العلمية لسلوك الكائن الحي ويهدف 
إلى اطالع الطلبة على تاريخ، نظريات، وتطبيقات علم النفس 
ومجاالته المتعددة كذلك المناهج العلمية التي تفسر السلوك. 

يقدم هذا المقرر عدد من الموضوعات التي تشمل مناهج البحث 
واالحصاء في علم النفس، األسس البيولوجية للسلوك، التعلم، 

الذاكرة، االحساس واإلدراك، الشخصية، االتجاهات، السلوكيات 
السوية والالسوية. يشكل هذا المقرر كمدخل الخطوة األساس 

في سبيل التخصص في مجال علم النفس.    

PSYC 203
علم نفس الصحة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر النظريات المختلفة والنماذج والبحوث، 

ويستعرض العوامل البيولوجية والسلوكية واالجتماعية التي تؤثر 
على الصحة.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 206
مقدمة في علم النفس االجتماعي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
علم النفس االجتماعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تؤثر 

في أفكار، ومشاعر، وسلوكيات الناس من خالل وجود إحساس 

حقيقي أو متوهم من الناس المحيطين بهم، ويركز هذا المقرر 
على ثالث فئات رئيسية هي: )أ( التفكير في الذات واآلخرين، 
)ب( تقييم األشخاص والعالقات، و)ج( التفاعل مع األشخاص 

اآلخرين والتفكير في الذات. وتقييم األشخاص والعالقات ينطوي 
على المواقف، وتغير المواقف والتحيز، والجذب بين األشخاص، 

وقوة الشخصية.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 221
تصميم البحوث واإلحصاء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا هذه الدورة  المقرر لمساعدة الطلبة على فهم 
ماهية البحث، وكيف يتم إجراؤه، وأهميته في التخصصات 

األكاديمية، ويغطي هذا المقرر اإلحصاء الوصفي والتفضيلي، 
ويعلم الطلبة مختلف اإلجراءات اإلحصائية وكيفية تطبيقها على 

بحوث في علم النفس، وسيقوم الطلبة باالستفادة من برنامج 
SPSS "برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية" في 

التحليل اإلحصائي الخاص بهم..

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 300
علم نفس الشخصية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يستعرض هذا المقرر النظريات الكبرى المعاصرة والكالسيكية 

لدراسة الشخصية، وسوف يتعلم الطلبة مختلف المفاهيم 
والعالقات داخل كل نظرية، ويتم التركيز على فهم كيفية  تأثير 
الشخصية على الجوانب السلوكية. إضافة الى ذلك سوف يتعلم 

الطالب الطرق المختلفة لقياس الشخصية .

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 301
علم نفس النمو 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن علم النفس وعالقته بتطور 

حياة اإلنسان مدى الحياة بما في ذلك الجوانب الفكرية، 
واالجتماعية والجوانب العاطفية للفرد العادي، مع التركيز بشكل 

خاص على النمو النفسي خالل مرحلة الطفولة والمراهقة.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 201

PSYC 303
علم االضطرابات النفسية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر دراسة متعمقة للتصنيفات، واألعراض، 

ومسببات االضطرابات النفسية واألمراض السلوكية. 
متطلب/ مقرر سابق

PSYC 300

PSYC 304
علم النفس املعرفي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة  نظرية والبحوث المتعلقة باالنتباه، 
والذاكرة، واللغة، واإلدراك، والتفكير، وحل المشكالت، واتخاذ 

القرارات.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 206

PSYC 306
العاطفة والدافعية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يستعرض هذا المقرر نتائج البحوث والنظريات في مجال الدافع 

والعاطفة، ويتم تناول دراسات عن الحيوان واإلنسان ومدى 
التفاعل بين الدافع والعاطفة مع التركيز على األسس النفسية. 
والتعرض بالدراسة والتحليل لنماذج من الدراسات النفسية التي 

تتناول العواطف والدافعية

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 206

PSYC 400
مبادئ العالج السلوكي املعرفي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر المبادئ األساسية للعالج السلوكي المعرفي 
باعتباره نموذًجا هاًما للتدخل العالجي، ويسمح المقرر للطلبة 

بمراجعة وتطبيق الجوانب األساسية من العالج المعرفي و 
تدريب الطالب علي كيفية تطبيق مبادئ العالج السلوكي 

المعرفي بشكل عملي مع حاالت واقعية او محاكاه.

متطلب/ مقرر سابق 
PSYC 304

PSYC 401
مهارات املساعدة النفسية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة على مهارات الدعم األساسية 

المستخدمة من قبل العاملين في مجال الصحة النفسية، 
ويستكشف نماذج معتمدة تجريبًيا لعملية المساعدة والتغيير، ويتم 

منح الطلبة فرص لتطبيق المهارات المعتمدة  بشكل واقعي.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 304  و  PSYC 303

PSYC 402
املشورة طويلة األجل 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر استراتيجيات المشورة والنصح لتعزيز التنمية 

البشرية، واالستراتيجيات التي تقوم على النتائج الرئيسية 
للنظريات وبحوث النمو الخاصة بالطفولة إلى مرحلة الشيخوخة.

متطلب/ مقرر سابق 
PSYC 401

PSYC 403
علم النفس الفسيولوجي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر دراسة علم التشريح وعلم وظائف األعضاء 
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الخاصة بالعديد من األنظمة الفسيولوجية، والعالقات بين 
السلوك وعلم وظائف األعضاء، وأهمية الفروق الفردية في ردود 

الفعل الفسيولوجية

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 301

PSYC 405

التدريب العملي الساعات الدراسية املعتمدة: 6
التدريب الميداني على مدار 250 ساعة من التدريب العملي 

لبناء الكفاءات والمهارات للطلبة من خالل التدريب األكاديمي 
في علم النفس. ويقوم فيه الطلبة في المواقع الميدانية بالمشاركة 

في األنشطة المهنية واألحداث التي تساعدهم على تطوير 
المهارات األساسية لممارسة علم النفس. يتم اعداد وتوجيه 

التدريب العملي وتنسيقه ومتابعته تربويًا لجميع الطلبة. وفيه يتم 
تصميم فرص تعلم منظمة وممنطقة تسمح للطلبة بمقارنة خبرات 
الممارسة، ودمج المعرفة المعتمدة في الفصول الدراسية، وتوسيع 
المعرفة لخارج نطاق التدريب الميداني. ويتم التسجيل والبدء في  
التدريب العملي بالتزامن مع دراسة مقررات علم النفس األخرى.

متطلب/ مقرر سابق
 PSYC و PSYC 401 و PSYC 400 و  PSYC 221

PSYC 406 403 و

PSYC 406
مشروع تخرج 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يهدف هذا المقرر الى اتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم 
وتقنياتهم على التحديات النفسية اليومية التي تواجه العمالء 

في العالم الواقعيو اكتسابهم الخبرات الميدانية من المهنييني في 
المجتمع المحيط بهم من اختصاصيين وعلماء نفس اكلينيكين 

واختصاصيين مدرسيين ومرشدين نفسيين

متطلب/ مقرر سابق 
 PSYC و PSYC 401 و PSYC 400 و  PSYC 221

PSYC 405 403 و

PSYC 410

علم النفس االجتماعي
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

علم النفس االجتماعي هو الدراسة العلمية للطريقة التي تتأثير 
فيها أفكار ومشاعر وسلوكيات األشخاص من خالل مشاعر 
حقيقية أو متوهمة لألشخاص اآلخرين.  ويغطي هذه المقرر 

مواضيع مختلفة، مثل طرق البحث في علم النفس االجتماعي،  
وديناميكية الجماعة والتفاعل االجتماعي، والمواقف، والقيم، 
والتحيز، وعملية التنشئة االجتماعية، والسلوك االجتماعي 

المؤيد/المعادي للمجتمع و السلطة االجتماعية.

PUBH 101
مبادئ وممارسات الصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يعرف هذا المقرر الطلبة بحقل الصحة العامة المتعدد 
التخصصات، بما في ذلك التطور التاريخي والمفاهيم 

والموضوعات الرئيسية، مثل الفرق بين االستراتيجيات الفردية 
وتلك القائمة على السكان لتحسين الصحة. ويقوم المقرر أيًضا 

بتعريف الطلبة على أدوات الصحة العامة، بما في ذلك علم 
األوبئة والسياسات الصحية. وسوف يشمل المقرر المحاضرات، 

والمناقشات، والتعلم القائم على حل المشاكل.

PUBH 200
الصحة الدولية واجملتمع العاملي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر مجموعة من التحديات الصحية العالمية 
التي تواجه بلدان مختلفة في مستويات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية، فضاًل عن تجارب الدول المختلفة في التعامل مع 
التحديات التي تواجهها، وسوف يتعلم الطلبة عن دور المنظمات 
الصحية الدولية الرئيسية، ويتمكنون من فهم آثار العولمة على 

الصحة.

PUBH 201
الصحة البيئية واألمراض

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في العالقات بين صحة السكان والبيئة 
الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، ويناقش المقرر القضايا 

الرئيسية للصحة البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، 
وتوافر المياه ونوعيتها، واستنزاف الموارد الطبيعية. وسوف 

يتناول المقرر أيًضا السياسات العامة ذات الصلة بالصحة 
البيئية واألمراض على الصعيدين الوطني والدولي.

PUBH 202
السلوك الصحي واجملتمع 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف هذا المقرر الطلبة بنظريات العلوم االجتماعية والسلوكية 
ذات الصلة بالصحة العامة، وسوف يتعلم الطلبة طوال دراسة 
المقرر كيفية تطبيق هذه النظريات وتفسير كيف تنشأ مشاكل 
الصحة العامة، وكيف يمكن معالجتها بنجاح. وسوف يناقش 

المقرر دور عوامل مثل الجنس والعرق والثقافة على السلوكيات 
والنتائج الصحية. كما سيتم تناول المفاهيم األساسية للغبن وعدم 

المساواة.

PUBH 205
مناهج البحث للصحة العامة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر النظريات والممارسات الخاصة بالبحوث في 
حقل الصحة العامة. سوف يتعلم الطلبة في هذا المقرر المناهج 
البحثية المختلفة، واألساليب والدراسات المستخدمة في معالجة 

مسائل الصحة العامة. وسوف يسمح المقرر للطلبة بتطبيق 
الخطوات المختلفة الالزمة لدراسة واستقصاء القضايا ذات 

الصلة بالصحة العامة مع التركيز على تصميم أدوات البحث، 
وجمع البيانات وتحليلها.

PUBH 206
تصنيف األمراض

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر نظم التصنيف ICD- 9 و ICD -10، ويدلل 
على أهمية وتحديات التصنيفات الدقيقة لألمراض وكذلك كيف 

ترتبط هذه النظم بإعداد الفواتير والدفع.

PUBH 208
جودة الرعاية الصحية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفهوم الجودة في مجال الرعاية الصحية على 

مستوى كل من األنظمة والمستويات اإلكلينيكية. على مستوى 

األنظمة، سوف يناقش المقرر المخرجات والنتائج الصحية 
للسكان مقابل االستثمارات المالية في مجال الرعاية الصحية. 
أما على المستويات اإلكلينيكية، سوف يتم معالجة مكونات و 

أنشطة الجودة مثل التنفيذ واإلشراف واإلدارة.

PUBH 221
قضايا صحية معاصرة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر المعلومات للطلبة حول مجموعة متنوعة من 

القضايا الصحية التي تواجه المجتمع اليوم من خالل الدراسات 
اآلنية والمهمة، وسيتم التركيز على مبادرات تعزيز الصحة 

والوقاية من األمراض. 

PUBH 222
أسس التثقيف الصحي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
هذا المقرر يعرف الطلبة على مبادئ وتطور التثقيف الصحي، 
و يزود الطلبة بالمهارات في مجال تصميم وتنفيذ برامج التثقيف 

الصحي. وسيقوم الطلبة باسكتشاف التقنيات المختلفة التي 
يمكن استخدامها لتحسين التثقيف الصحي، ويركز المقرر أيًضا 
على االستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تسهل نجاح برنامج 

التثقيف الصحي.

PUBH 230
التخطيط والتسويق االستراتيجي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر نظريات وأساليب التخطيط االستراتيجي، 

ويوضح وظيفتها في سياق تقديم الخدمات الصحية األساسية. 
ومن خالل مجموعة من المحاضرات، والعمل الجماعي، 

والمشاريع العملية، سوف يتمكن الطلبة من اكتساب المعرفة 
والمهارات العملية في تصميم وتقييم التخطيط االستراتيجي 

والتسويق المتعلق بالصحة.

PUBH 241
الوسائل واألساليب اإلحصائية في الصحة العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يوفر هذا المقرر مجموعة واسعة من أساليب التحليل اإلحصائي 
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التي يتم تطبيقها على القضايا ذات الصلة بالصحة. وتشمل 
الموضوعات االحتماالت والتوزيعات، وتقنيات تحليل البيانات 
الكمية، واالستدالالت اإلحصائية، واختبار الفرضيات. وسوف 

يشمل المقرر استخدام المختبر حيث يجري استخدام البرامج 
اإلحصائية لتحليل البيانات.

متطلب/ مقرر سابق
STAT 101

PUBH 301
أخالقيات الصحة العامة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يساعد هذا المقرر الطلبة على تطوير إطار أخالقي لتحديد 

وتحليل القضايا األخالقية التي تنشأ في دراسة وممارسة الصحة 
العامة. ويمكن 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 المقرر الطلبة على المفاهيم األساسية 

واألساليب والتطبيقات لعلم األوبئة، وتشمل المواضيع في هذا 
المقرر أنواع مختلفة من تصميم الدراسات، وقياسات انتشار  

األمراض، وقياس العالقات والمسببات، وفحص االنحياز 
وااللتباس في العالقة بين األمراض والعوامل المرتبطة بها، 

والرصد الوبائي. وستتم إجراء دراسات حالة لتطبيق هذه المفاهيم 
على مجموعة متنوعة من األمراض المعدية، والحادة، والمزمنة 

التي تؤثر على السكان.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 241  و  PUBH 101

PUBH 305

تلوث الهواء وصحة اإلنسان
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يغطي هذا المقرر مواضيع مثل السمية والدراسات الوبائية 
المتعلقة بملوثات الهواء الرئيسية، وسوف يحصل الطلبة أيًضا 
على لمحة عامة عن أساليب الدراسة البحثية،وووظائف الرئة 

الحيوية، واألمراض الرئوية، ومصادر وأنواع تلوث الهواء، 
واألرصاد الجوية، وطرق أخذ العينات، والضوابط، واللوائح.

متطلب/ مقرر سابق 
CHEM 103  و  CHEM 101

PUBH 306
إدارة الصحة العامة وتطوير السياسات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
من خالل هذا المقرر، سوف يتعلم الطلبة ماهية النظم العامة 
وكيفية تقييمها من خالل رؤية تعتمد على  اإلنصاف والكفاءة 
والفعالية، وسوف يتعلم الطلبة أيًضا عن إدارة وتنظيم الرعاية 

صالحات الرعاية الصحية. الصحية والسياسات الصحية، واإ

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 101

PUBH 310
تقييم احتياجات التثقيف الصحي

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يقوم هذا المقرر بإعطاء الطلبة المعارف والمهارات الخاصة 
بإجراء تقييم احتياجات الصحة العامة بطريقة عملية، وذلك 
باستخدام مصادر البيانات األولية والثانوية على حد سواء.

PUBH 312
التخطيط لبرامج التثقيف الصحي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

تم تصميم هذا المقرر كمكمل لمقرر PUBH 310 عن طريق 
السماح للطلبة باستخدام نتائج تقييم االحتياجات لتخطيط البرامج 

والتدخالت الفعالة للتثقيف الصحي.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 310

 
PUBH 314

 التدريب العملي للتثقيف الصحي 
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 1

يوفر هذا المقرر للطلبة الفرصة للتطبيق العملي للتثقيف 
الصحي تحت توجيه واشراف المختصين والعمل على تنفيذ 
نتائج عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط للتثقيف الصحي.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 312

PUBH 320
االتصال والتواصل الصحي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم هذا المقرر دراسة للنظريات األساسية لالتصال وتطبيقاتها 

في مجال الصحة، وسيتم التركيز على مهارات التواصل 
الصحي الشفهية والكتابية، ضمن موضوعات أخرى. وسوف 

يتناول المقرر وسائل اإلعالم، وكيف أثرت الثورة في تكنولوجيا 
المعلومات على التواصل الصحي.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 101

PUBH 325
علم األوبئة الغذائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التقنيات المستخدمة لتقييم العالقات بين 

النظام الغذائي والصحة والمرض في البشر. كما يتناول نتائج 
الدراسات الحيوانية واإلكلينيكية التي ترتبط بفهم المخاطر 

الغذائية أو العوامل الوقائية لألمراض. وسوف يكمل الطلبة 
أيًضا تقييًما للنظام الغذائي المتقدم ويدرسون جوانب علم األوبئة 

المتعلقة بالصحة والتغذية.

متطلب/ مقرر سابق
NUTR 221  و  PUBH 303

PUBH 338

اإلدارة املالية للرعاية الصحية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر إدارة الميزانية، ويعلم المهارات األساسية 
الالزمة لتشغيل البرامج والمنظمات بنجاح، وفي هذا المقرر 
يستكشف الطلبة مقاصد، وخصائص وعمليات نظم اإلدارة 

المالية، كما يعملون على تطوير قدراتهم على تحليل العمليات 
المالية وتنسيق هذه العمليات مع السياسات والبرامج الصحية 
ذات الصلة، وفعالية إدارة الموارد المالية لمؤسسات الرعاية 

الصحية. وسوف يشارك الطلبة في دراسة مكثفة للعمليات التي 
تتضمن اإلدارة المالية ووضع السياسات المالية.

متطلب/ مقرر سابق
MAGT 101

PUBH 390
اخلبرة امليدانية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مقرر الخبرة الميدانية هو مقرر للتدريب المصمم لدمج نظرية 
الصحة العامة، والمعرفة، والمهارات مع الممارسة الميدانية، 
والتي ينتج عنها تقرير مكتوب يوضح مهارات حل المشكلة، 

ويشرف عليها عضو هيئة التدريس.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 205  و  PUBH 101

PUBH 420
تصميم نظم تقييم البرامج 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يوفر محتوى هذا المقرر نظرية ومفاهيم وأساليب تخطيط 

البرامج وتقييمها في سياق الرعاية الصحية والمنظمات الصحية 
المجتمعية، كما يغطي المفاهيم األساسية المتعلقة بتصميم 

وتنفيذ مشاريع تحسين جودة الخدمات الصحية. وسوف يعمل 
الطلبة أيًضا على تطوير فهم شامل لمؤشرات النتائج الصحية، 

بما في ذلك التدابير الحالة الصحية العامة والتدابير الخاصة 
بأمراض محددة، وتقارير  المستخدمين عن جودة الرعاية.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 205  و  PUBH 101
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PUBH 421
التثقيف الصحي والوقاية من األمراض للنساء على 

مدى احلياة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

PUBH 426
علم الوقاية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر األساس النظري، والعملي التجريبي لعلم الوقاية 
من حيث صلة الوقاية بالمشاكل االجتماعية واإلنسانية. ويتناول 

المقرر أيًضا طرق البحث والتقييم، واستراتيجيات تصميم 
البرامج، وأفضل الممارسات، ووضع السياسات، من حيث 

صلتها بمجال الوقاية.

متطلب/ مقرر سابق
PUBH 303

PUBH 430
االقتصاد الصحي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يغطي هذا المقرر أساسيات قضايا االقتصاد الصحي، بما 

في ذلك الطلب والعرض والتسعير، وهيكل السوق، واألخطاء 
الطبية، والتغير التكنولوجي، وقيمة الحياة، ودور التأمين، 

وغيرها من الجوانب الدراسية األخرى.
متطلب/ مقرر سابق

ECON 111

PUBH 439
التأهب في الصحة العامة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر إلعداد الطلبة لتصميم وتنفيذ خطط 

االستجابة للطوارئ، وسوف يتناول حاالت الطوارئ والكوارث 
المحلية والخارجية، والتخطيط لالستجابة الطبية الكفؤة، وعلى 
الرغم من أن التركيز األساسي للمقرر سيكون على البشر، إال 

أنه يشمل أيًضا القضايا الحيوانية في سياق تفشي األمراض 
الحيوانية المنشأ، والتخطيط لعمليات عزل اإلنسان في الحاالت 

الطارئة، واألوبئة الحيوانية وتأثيرها على الصحة العامة وسالمة 
اإلمدادات الغذائية.

PUBH 499

خبرات متكاملة الساعات الدراسية املعتمدة: 6
 يبنى هذا المقرر على الخبرة البحثية المعتمدة في الميدان 
إضافة الى المساقات السابقة، ويتضمن بحثًا رئيسًيا يتكون 

من: تقرير علمي  يعكس بحثا علميا وتحليال لموضوع له صلة 
واضحة بالصحة العامة، والذي من شأنه أن يصبح جزًءا مهما 
من أرشيف علوم الصحة العامة. كما يتضمن عرضا تقديميا 
رسميا مفتوحا للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. ويشمل التقديم 
الشفهي أسئلة من لجنة تحكيم األبحاث للطلبة. ويتسق هذا 

المشروع مع أهداف المسار المهني للطالب، ويجب أن ينظر 
إليها على أنه تقييم لقدرة الطالب، مما يدل على كونه مستعًدا 

ليصبح ممارسا مهنيا في مجال علوم الصحة العامة. وفًقا لذلك، 
كما أن من المقصود من المشروع تعريف الطلبة بتحديات 

إعداد األوراق العلمية للنشر في المجالت المتخصصة والتقارير 
السياسة الرئيسية، وفي تلبية متطلبات الكتابة والعرض الشفهي، 

وكلها تعكس كفاءات ال غنى عنها لتحقيق النجاح في مجال 
العلوم الصحية العامة.

متطلب/ مقرر سابق
 PUBH 303 AND PUBH 390( AND ) PUBH 222(

 )AND  MAGT 101
 

ALL ”SOCI” COURSES SHOULD BE ADDED

SOWO 101
مقدمة في اخلدمة والرعاية االجتماعية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في تاريخ وفلسفة الرعاية االجتماعية، مع 
التركيز على مهنة الخدمة االجتماعية: ماهيتها ، والفلسفة، 
واألخالق، والقيم، والمجاالت المتنوعة للتدخل مع االنواع 

المختلفة من العمالء  في احتياجاتهم  واوجه الرعاية االجتماعية

SOWO 200
اخلدمة االجتماعية والقانون 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر التمهيدي لتزويد الطلبة بفهم أساسي 

للقانون، والعمليات القانونية، والنظم القانونية من حيث صلتها 

بممارسة الخدمة االجتماعية ، وكذلك تعريف الطلبة بتطبيق 
امثلة العمل االجتماعي والقضايا االجتماعية فيما يتعلق بالقانون 

والنظم القانونية، سواء الجنائية والمدنية.

SOWO 301
اخلدمة االجتماعية الطبية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبحث هذا المقرر في ممارسة الخدمة االجتماعية في المجال 
الطبي لمساعدة األفراد واألسر ممن هم في حاجة إلى الرعاية 
الطبية، بما في ذلك الدعم العاطفي الذي يمكنهم من التغلب 

على المشاكل النفسية واالجتماعية المتعلقة بالمرض والنقاهة. 
كذلك، دراسة االستراتيجيات التي تمكن المرضى من الوصول 

إلى الموارد األخرى والمساعدات التي تخفف من اعباء 
األمراض وتعزز الصحة.

SOWO 302

الصحة النفسية في الخدمة االجتماعية الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

يبحث هذا المقرر في خصائص  و طبيعة األشكال الرئيسية 
للمشكالت النفسية والعقلية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في 
األداء االجتماعي لألفراد ، والتكيف، والرضا عن الحياة. وهو 

يحدد فئات معينة من السلوك المختل، وكيفية استخدام المعايير 
القياسية، وتطبيق اساليب عالجية لتعديل ذلك السلوك المختل 

من المنظور النفسي واالجتماعي .

SOWO 303

الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

.
يتناول هذا المقرر  مجال متخصص من الممارسة المهنية 

للخدمة االجتماعية ، التي تدرس المعرفة  واالخالقيات 
والمهارات الالزمة للعمل ضمن نظام المدرسة ، والذي يشرك 

الطلبة واألسر والمعلمين، والمدرسة، والمجتمع المحلي. ويناقش 
المقرر السياسات والممارسات والتطورات التاريخية المرتبطة 

بممارسة الخدمة االجتماعية ، واالتجاهات التشريعية التي تؤثر 
على رعاية الطلبة. ويتم التأكيد علي العالقات بين المدرسة 
والمجتمع، وكذلك تأثير االتجاهات المجتمعية على المدارس 

وانظمة الرعاية االجتماعية فيها.

SOWO 311
التنوع االجتماعي والثقافي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، 

مثل االفتراضات االجتماعية والثقافية والسياسية وعالقتها 
بالعرق أو الجنس. ويركز أيًضا على قدرات و نقاط قوة السكان 
المظلومين والمستضعفين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة. 
كما يتناول قضايا القيم، واألخالق، والتنوع والعدالة االجتماعية 

واالقتصادية، والسكان المعرضين للخطر.
متطلب/ مقرر سابق

SOWO 101

SOWO 320
 I السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
كأول مقرر عن السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية، يقوم 
بتعريف نظرية النظم اإليكولوجية كمظلة لنموذج الممارسة 
العامة للخدمة االجتماعية ، ويتم التركيز على عمر الفرد 

في التنمية البشرية والتفاعالت المتبادلة بين األفراد واألسر 
والجماعات الصغيرة.. ويتضمن المقرر قضايا القيم، واألخالق، 
والتنوع، والعدالة االجتماعية واالقتصادية، والسكان المعرضين 

للخطر .

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 321
السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
كثاني مقرر عن السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية، يركز هذا 

المقرر على العالقة المتبادلة بين األفراد والمجموعات الكبيرة، 
والمنظمات، ونظم المجتمع. ويدرس المقرر أيًضا الطرق التي 
تعزز النظم االجتماعية أو تدعم الناس في الحفاظ على أو في 
تحقيق الصحة والرعاية االجتماعية . ويتضمن المقرر قضايا 

القيم، واألخالق، والتنوع، والعدالة االجتماعية واالقتصادية، 
والسكان المعرضين للخطر.
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متطلب/ مقرر سابق 
SOWO 320

SOWO 330
سياسات وخدمات الرعاية االجتماعية )1(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
أول مقرر من مقررين عن السياسات وخدمات الرعاية 

االجتماعية. ويبحث هذا المقرر في الجذور التاريخية، واالحداث 
المهمة المرتبطة بالسياسة االجتماعية ، وفلسفة الرعاية 

االجتماعية ألي مؤسسة لتلبية االحتياجات اإلنسانية والمشاكل 
االجتماعية، هذا فضاًل عن القوى االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية التي تشكل الرعاية االجتماعية. ويتم تناول العمليات 
السياسية التي تؤثر على عمليات صياغة السياسات وتحسين 

خدمات الرعاية االجتماعية. كما يتم تحديد أطر تحليل 
السياسات االجتماعية.

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 350
املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية )1(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
كأول مقرر من ثالث مقررات في الممارسة العامة، يعرف 

هذا المقرر بالنموذج العام لممارسة حل المشكالت مع االفراد 
واالسر ، والذي يركز على نقاط القوة والقدرات والموارد المتاحة 

، والمنظمات، والمجتمعات المحلية في تحقيق ذلك. ويهدف 
المقرر الي تطوير مهارات  الطال ب وتوسيع  مداركهم في 
تنفيذ نموذج الممارسة العامة،  الذي يتضمن ما يلي: تقييم 
النظم المرتبطة بالرعاية والمساعدة باستخدام النظرية المبنية 
على التجريب،وتطبيق المعرفة التجريبية والتقدم التكنولوجي، 
والتطوير والتحليل، وحشد التأييد والدعم للفئات المحتاجة ، 

وتوفير القيادة للسياسات والخدمات. كما يتضمن قضايا القيم، 
واألخالق، والتنوع والعدالة االجتماعية واالقتصادية، والسكان 

المعرضين للخطر.  
متطلب/ مقرر سابق

SOWO 101

SOWO 360

مناهج البحث في اخلدمة االجتماعية 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

أول مقرر من مقررين عن بحوث الخدمة االجتماعية ، ويقدم 
هذا المقرر طرق البحث وتقنياته في الخدمة االجتماعية 

بمجاالتها المختلفة، ، كما يقدم اساليب عملية و علمية لحل 
المشكلة األساسية و كيفية استخدام األساليب البحثية األخرى. 
وسوف يتمكن الطلبة في هذا المقرر من تطوير مهاراتهم في 
أساليب البحث والتقييم من خالل استخدام التطبيقات العملية 

لمعرفة كيفية تقييم البحوث والدراسات.
متطلب/ مقرر سابق

STAT 101  أو  STAT 153  و  SOWO 101

SOWO 361
اجملتمع وحقوق اإلنسان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يناقش المقرر سياق العمل االجتماعي بين مفهوم عالمية حقوق 

اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية، ويحاول المقرر فحص مدى 
شمولية الصراع بين حقوق اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية 

بشأن القضايا االجتماعية التي تناولها اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان. وبشكل عام يحاول المقرر اإلجابة على السؤال التالي: 

كيف يمكن للخدمة االجتماعية االستفادة من وثائق حقوق 
اإلنسان كما هي في األمم المتحدة في التعامل مع القضايا 

االجتماعية؟

SOWO 370
اخلدمة االجتماعية في مجال االسرة والطفولة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم المقرر نظرة عامة عن الممارسات، والسياسات، والقضايا، 

والمشاكل، والفرص المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية لألطفال 
واألسرة. وينصب التركيز على الخدمات التعاونية المشتركة بين 
مختلف الهيئات، ومناهج  التدخل في إطار الحساسية الثقافية ، 

دارة الحاالت لتلبية احتياجات األطفال واألسرة بشكل أمثل. واإ

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 101

SOWO 400

سياسات وخدمات الرعاية االجتماعية )2(
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

كثاني مقرر عن سياسة الرعاية االجتماعية والخدمات، 
يستعرض هذا المقرر النظرية، والمعرفة، والقيم، والبحوث، 

ويحلل مهارات السياسات وخدمات الرعاية االجتماعية، ويتم 
التركيز على عمليات وأساليب فهم وتحليل سياسات الرعاية 

االجتماعية/الخدمات االجتماعية. ويتم اختبار مختلف 
االفتراضات المتعلقة بسياسة الرعاية / الخدمات، والقيم السياسية 

االجتماعية واالقتصادية.

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 330

SOWO 410
مناهج البحث في اخلدمة االجتماعية )2(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
كثاني مقرر عن أساليب البحث في العمل االجتماعي، يعطي 

هذا المقرر الفرصة للطلبة لدمج أساليب البحث التقليدية 
والتكنولوجيا في الممارسات ذات الصلة، وسوف يشارك الطلبة 

في البحث والعمل االجتماعي الكمي والنوعي.

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 360

SOWO 420

تدريب ممارس الخدمة االجتماعية )2( الساعات الدراسية 
املعتمدة: 3

 كثاني مقرر من ثالث مقررات الممارسة العامة، يعرف 
هذا المقرر بنموذج الممارسة العامة من خالل تقديم النظرية 
والمعرفة، والبحوث، والقيم والمهارات الالزمة لممارسة العمل 

االجتماعي مع األفراد واألسر. ويتم تناول أساسيات التواصل، 
جراء المقابالت، وبناء العالقات المهنية، ويتناول هذا المقرر  واإ

جراء المقابالت، والعالقات المهنية  أيًضا حل المشكالت، واإ
والتخطيط ومهارات التدخل، واألخالق. ويتضمن قضايا القيم، 
واألخالق، والتنوع، والعدالة االجتماعية واالقتصادية، والسكان 

المعرضين للخطر.

متطلب/ مقرر سابق

SOWO 350

SOWO 430
املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية )3(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
كثالث مقرر من ثالث مقررات الممارسة العامة، يعرف هذا 

المقرر بنموذج الممارسة العامة من خالل تقديم النظرية 
والمعرفة، والبحوث، والقيم والمهارات الالزمة لممارسة الخدمة 

االجتماعية مع المؤسسات والمجتمعات . ويشمل المحتوى 
دارة االجتماعات ؛ ديناميات وعمليات التفاهم  تطوير المهارات واإ
وتسهيل التواصل المؤسسي والمجتمعي ، وذلك باستخدام فنيات 
العمل مع القيادات .، والتنوع والعدالة االجتماعية واالقتصادية 

والسكان المعرضين للخطر.

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 350

SOWO 440
حلقة نقاشية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذه الحلقة الدراسية  لمشروع التخرج تمكن الطلبة من دمج 

النظرية والمعرفة والقيم والمهارات، واألخالق، والكفاءة الثقافية 
بشأن الممارسة العامة للخدمة االجتماعية. وعندما تؤخذ 

بالتزامن مع التدريب العملي للخدمة االجتماعية ، توفر للطلبة 
فرصة لدراسة ومراجعة محتوى الممارسة والتعامل مع المشكالت 

التي تواجههم في التطبيق العملي. 

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 430  و  SOWO 400  و  SOWO 321

SOWO 441
التدريب العملي في اخلدمة االجتماعية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر 400 ساعة من التدريب العملي الذي يبني 
الكفاءات المعتمدة في دورات العمل االجتماعي، وهذا التدريب 

العملي موجه ومنسق تربوًيا. وتسمح فرص التعلم المنظم للطلبة 
بمقارنة خبراتهم المتعلقة بالممارسات، ودمج المعرفة المعتمدة 

في الفصول الدراسية، وتوسيع نطاق المعرفة خارج النطاق 
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العملي. ويتم تطبيق التدريب العملي بالتزامن مع الحلقة الدراسية 
التكاملية.

متطلب/ مقرر سابق
SOWO 430  و  SOWO 321

SPAN 101
لغة إسبانية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف تعريف الطلبة المبتدئين باللغة 

اإلسبانية، و تطوير مهاراتهم الشفهية والكتابية لكل من الفهم 
والتعبير. وتركز المهارات اللغوية على ما يلي: الفهم، والقراءة، 

والكتابة، والتحدث. و يوفر المقرر تعلم أساسيات اللغة اإلسبانية 
من خالل أسس تركيب الجمل، مع التركيز على االتصال 

الشفهي و االستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة على حد سواء.

SPAN 201
لغة إسبانية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو إمتداد لمقرر SPAN 101. وهو مصمم 

لتحسين جوانب مختلفة من المهارات اللغوية والكتابية. ويهدف 
الى تحسين مهارات التخاطب عند الطلبة، وتوفير مجموعة 

متنوعة من القراءات لفهم اللغة المكتوبة؛ وتطوير خلفية نحوية 
جيدة، وتحسين مهارات االستماع، كما يعرف المقرر الطلبة 

ببعض جوانب الثقافة اإلسبانية. 

SPSC 101
األلعاب التقليدية واحلديثة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يركز هذا المقرر على معرفة وفهم األلعاب الرياضية التي 

تتضمن تقاليد قديمة في قطر والدول العربية، باإلضافة إلى 
ذلك، يوفر المقرر مجموعة مختارة من األلعاب الحديثة 

والمبتكرة التي تلقى قبواًل دولًيا.

SPSC 200
االلعاب الفردية 1 - نظري و عملي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يعرف المقرر الطلبة باأللعاب الرياضية الفردية، على سبيل 
المثال ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والتزلج وغيرها من 
األلعاب. ومن خالل الخبرة العملية والنظرية سوف تتطور 

معارف ومهارات وفهم الطلبة للرياضة الفردية )مقررين 1 و2 
(. وسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة من القضايا التي تؤثر حالًيا 

في التدريس، والتعلم، وتعزيز الرياضات الفردية عن طريق أمثلة 
مختارة للرياضة الفردية، باإلضافة إلى ذلك، يتم تعريفهم على 
ضرورات اكتساب كفاءات التدريب والتحكيم في هذه الرياضة 

الفردية.

SPSC 201
االلعاب اجلماعية 1 - نظري و عملي 
الساعات الدراسية املعتمدة: -0 3 

تعرف هذه المقررات الطلبة على أمثلة اللعب الجماعي، ومن 
خالل التجربة العملية والتأمل النظري يتمكن الطلبة من تطوير 
معارفهم ومهاراتهم وفهم هذه الرياضة، وأن يكونوا قادرين على 
تطبيق ذلك في سياق التعليم والترويج. وسيقوم الطلبة بدراسة 

مجموعة من القضايا التي تؤثر حاليا في التدريس والتعلم 
وتعزيز هذه اللعبة الجماعية. باإلضافة إلى ذلك، يتم تعريفهم 

على ضرورات اكتساب كفاءات التدريب والتحكيم.

SPSC 202
االلعاب اجلماعية 2 - نظري و عملي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يعرف هذا المقرر الطلبة على الفرق الرياضية، وهو استكمال 

للمقرر السابق )النظرية والتطبيق للرياضة الجماعية 1(. 
ويتناول المقرر المشاركة في أنشطة مثل فريق التجديف أو 

كرة اليد أو كرة المضرب، ومن خالل التجربة العملية والتأمل 
النظري يتمكن الطلبة من تطوير معارفهم ومهاراتهم وفهم هذه 
الرياضة، وأن يكونوا قادرين على تطبيق ذلك في سياق التعليم 

والترويج. وسيقوم الطلبة بدراسة مجموعة من القضايا التي 
تؤثر حاليا في التدريس والتعلم وتعزيز هذه اللعبة الجماعية، 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تعريفهم على ضرورات اكتساب كفاءات 
التدريب والتحكيم من خالل تعلم أوجه الشبه واالختالف بين 

مختلف الفرق الرياضية.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 201

SPSC 203
فسيولوجيا الرياضة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3 
يوفر هذا المقرر فهًما للحقائق والمفاهيم األساسية للوظائف 

الفسيولوجية للجسم البشري أثناء ممارسة النشاط البدني 
وممارسة الرياضة، عند األطفال والمراهقين والبالغين. ويتناول 
المقرر تأثير الرياضة على القلب واألوعية الدموية، والجهاز 

التنفسي، والعضالت، والتحكم العصبي في الحركة، والجوانب 
الهرمونية، والكيمياء الحيوية األساسية للرياضة عند ممارسة 

رياضة هادئة ومكثفة، والرياضة والتغذية، ومراقبة وصيانة وزن 
الجسم، والفروق بين الجنسين، وأمراض القلب واألوعية الدموية، 

وأمراض التمثيل الغذائي والنشاط البدني.

 
متطلب/ مقرر سابق

BIOL 101

SPSC 204
االلعاب الفردية 2 - نظري و عملي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يعرف المقرر الطلبة إلى المزيد من األلعاب الرياضية الفردية، 

على سبيل المثال ألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والتزلج،... 
إلخ. ومقررالرياضة الفردية يوفر الخبرات المجانية في ألعاب 

كالجمباز أو ألعاب القوى. ومن خالل التجربة العملية والتأمل 
النظري للمتدربين يجب تطوير معارفهم ومهاراتهم وفهمهم لمقرر 

نظرية وممارسة الرياضة الفردية 2. وسيقوم الطلبة بدراسة 
مجموعة من القضايا التي تؤثر حالًيا في التدريس، والتعلم، 
وتعزيز الرياضات الفردية عن طريق أمثلة مختارة للرياضة 

الفردية. باإلضافة إلى ذلك، يتم تعريفهم على ضرورات اكتساب 
كفاءات التدريب والتحكيم في هذه الرياضة الفردية.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 200

SPSC 206
مناهج البحث في علوم وصحة الرياضة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مناهج البحث الكمي والنوعي لمجاالت 

التخصصات في علوم الرياضة، وتشمل الموضوعات األساليب 

والتصميم، وقضايا القياس والتحليل واإلجراءات التحليلية 
المستخدمة في البحث.

متطلب/ مقرر سابق
MATH 101  أو  MATH 119 أو  MATH 103 

SPSC 209
امليكانيكا احليوية وحتليل احلركة
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يضع هذا المقرر األساس النظري للمتدربين في علم الميكانيكا 
الحيوية وطرق أخرى لتحليل الحركة، واألنشطة البدنية والتحكم 

في حركات المتدربين. ويغطي هذا المقرر المعرفة األساسية 
والعملية للتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بمبادئ األداء، والقوانين 

الفيزيائية والميكانيكية التي تحكم حركة اإلنسان والرياضة، 
وستخصص دراسة مكثفة لتحليل المهارات الحركية األساسية 

والمعقدة وعالقتها باستخدام هذه المهارات في األداء والرياضة.

متطلب/ مقرر سابق
BIOM 211

SPSC 210
مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 1

 الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المسائل العامة والخاصة بالتدريب الرياضي، 

ويساعد الطلبة على فهم الحقائق والمفاهيم الفسيولوجية 
الرياضية / وظائف النشاط الحيوي لجسم اإلنسان أثناء ممارسة 
الرياضة. ويشمل هذا المقرر شرح للجانب العصبي العضلي، 

والغدد الصماء، والتمثيل الغذائي، واالستجابات المناعية، 
والقلب واألوعية الدموية أثناء التدريب. كما يتطرق إلى مبادئ 

التدريب المنخفضة والعالية الكثافة، ووصف التدريب في البيئات 
المختلفة: الحرارة والبرودة واألماكن المرتفعة، وعالمات اإلفراط 
في التدريب، والتغذية الرياضية. ويعرف المقرر المتدربين على 

جوانب التخطيط والتنفيذ والتحكم في وحدات التدريب، ويركز 
أيًضا على طرق التشخيص لكيفية قياس األداء.

متطلب/ مقرر سابق 
SPSC 203

SPSC 302
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اختبار اللياقة البدنية والتدريب
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر العالقات النظرية بين النشاط البدني – الذي 
ينظر إليه على أنه مورد الصحة- ومختلف عوامل الخطر 
مثل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة أو نقص المناعة، وسيتم 

التركيز على تأثير األنشطة البدنية المختلفة على االستجابات 
الفسيولوجية األساسية في مختلف الفئات العمرية.

متطلب/ مقرر سابق 
SPSC 209

SPSC 303
التدريب الرياضي والتمثيل الغذائي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يشير هذا المقرر إلى الترابط بين ممارسة الرياضة والتمثيل 
الغذائي فيما يتعلق بأنواع مختلفة من التمارين ومستويات 

مختلفة من الكثافة، والمدة، والتردد. ويتم تناول مختلف الفئات 
المستهدفة.

متطلب/ مقرر سابق 
BIOM 215

SPSC 305
التسويق واإلدارة الرياضية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يتناول هذا المقرر دور تحديد الهوية في الطلب على الرياضة 

وعواقب ذلك على التسويق االستراتيجي ومزيج التسويق 
الرياضي، كما يتناول دور الوقت في استهالك الرياضة وعواقب 

التسويق االستراتيجي والمزيج التسويقي للسياق االجتماعي 
والثقافي عند رعاية األنشطة الرياضية، وسيتم وضع استنتاجات 
حول تخصصات التسويق الرياضي إلدارة الرياضة )التخطيط، 

والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه والضبط(.

SPSC 306
التعلم احلركي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر المعارف األساسية لعمليات التنمية والتعلم، 

وهو يغطي النظريات والمبادئ الحالية موضًحا السلوك الحركي 

بشكل عام، واكتساب المهارات الحركية واألداء المتصل 
بالرياضة بشكل خاص. ويتناول هذا المقرر نظريات التعلم، 
ومعالجة المعلومات، والتحكم في الحركات وتعلم المهارات، 

ويوضح لماذا وكيف يتعلم األطفال والكبار أداء المهارات 
الحركية.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 203

SPSC 307
فسيولوجيا الرياضة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يوفر هذا المقرر فهًما للحقائق والمفاهيم األساسية للوظائف 

الفسيولوجية للجسم البشري أثناء ممارسة النشاط البدني 
وممارسة الرياضة عند األطفال والمراهقين والبالغين. ويتناول 
المقرر تأثير الرياضة على القلب واألوعية الدموية، والجهاز 

التنفسي، والعضالت، والتحكم العصبي في الحركة، والجوانب 
الهرمونية، والكيمياء الحيوية األساسية للرياضة عند ممارسة 

رياضة هادئة ومكثفة، والرياضة والتغذية، ومراقبة وصيانة وزن 
الجسم، والفروق بين الجنسين، وأمراض القلب واألوعية الدموية، 

وأمراض التمثيل الغذائي والنشاط البدني.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 203

SPSC 308
علم النفس الرياضي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يدرس هذا المقرر وجهات النظر النفسية، والسلوكية، 

واالجتماعية، والمعرفية واإلنسانية في علم النفس الرياضي. 
ويركز على كافة اإلعدادات الرياضية ويشمل موضوعات مثل 
األداء األمثل، واالرتباط، والدافع، وتأثير زمالء العمل، وتحقيق 

الذات، والتقنيات النفسية والسلوكية، والكفاءة الذاتية، ومفهوم 
الذات، واحترام الذات، والصحة النفسية العامة، وفوائد المشاركة 

الرياضية.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 206

SPSC 309
الرياضة والشيخوخة

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر الجوانب الشخصية واالجتماعية لكبار السن، 

واألمراض النموذجية وعواقبها على النشاط البدني والرياضة. 
كما يتضمن معلومات أساسية عن تأثير الجوانب النفسية على 

كبار السن، وأهداف ومهام رياضية لكبار السن، والمبادئ 
األساسية لنظرية التدريب الرياضي لكبار السن، والتركيز 
الرئيسي على التجربة العملية، وتقييم برامج اللياقة البدنية 

لألشخاص كبار السن.

متطلب/ مقرر سابق
BIOM 215

SPSC 310
مبادئ التدريب والتوجيه الرياضي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يواصل هذا المقرر تطوير فهم الطلبة لنظريات واستراتيجيات 

التدريب الحالية، ويساعد الطلبة على فهم كل الحقائق والمفاهيم 
الخاصة بالتدريب والتوجيه الرياضي، ومنهجية التدريب، وأفضل 
الممارسات لتحقيق األداء األمثل في الترفيه للرياضيين النخبة. 
كما يوفر معرفة المبادئ الفسيولوجية والحركية والنشاط الحيوي 

المتعلق بالحركات البسيطة والمعقدة في مجال الرياضة، 
كما ينطوي على المعرفة الحالية لعلوم التدريب، بما في ذلك 

المعارف وتنفيذ التدريب مباشرة، ودورات التدريب المقبولة 
عموما من الرياضيين خالل التدريب. وسوف يغطي المقرر 
أيًضا برامج لتجنب اإلفراط في التدريب والمشاكل المرتبطة 

بالنمو، والنضج، والقضايا المتعلقة بالشيخوخة.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 210

SPSC 311
اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0
يتضمن هذا المقرر المقدمة والممارسات الخاصة بمجال الرعاية 

الفورية والمؤقتة لإلصابات واألمراض المفاجئة، بما في ذلك 
إدارة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي. وقد يتم منح 
شهادة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي على الطلبة 

الذين يسعون للحصول على شهادة اإلنعاش القلبي الرئوي، 
ويجب عليهم أن يراسلوا مدير البرنامج وقد يطلب منهم دفع 

بعض الرسوم اإلضافية.

SPSC 318
علم النفس الرياضي

الساعات الدراسية املعتمدة: -0 3
يدرس هذا المقرر المواضيع النفسية األساسية الصحية مثل 

الصحة العقلية والعاطفية، والدافع لممارسة الرياضة الصحية، 
وتغير عوامل نمط الحياة على المدى الطويل مع إيالء اهتمام 
خاص للجوانب االجتماعية والنفسية مثل التواصل االجتماعي 

والموقف والسلوك.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 308

SPSC 349
علم النفس التنموي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر للطلبة أساسيات التنمية البشرية في جميع 

أبعادها )المادية، والمعرفية، واالجتماعية والعاطفية(. ويتعرف 
المرشحين كمعلمين على معلومات حول النمو البدني وكذلك 
النمو النفسي خالل الحياة، وسوف يدرك المرشحون ويفهمون 
الحاجة لدعم التنمية الصحية طوال الحياة من خالل ممارسة 

الرياضة واأللعاب الرياضية.

SPSC 399
التربية البدنية في املدارس

الساعات الدراسية املعتمدة: 4
يتعامل هذا المقرر مع اإلطار التنظيمي، والمفاهيم التربوية ذات 

الصلة باالستراتيجيات المنهجية في مجال التربية البدنية.

SPSC 400
اجلانب النفسي واالجتماعي لأللعاب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر للطلبة فرصة االطالع على تأثير األلعاب 
والرياضة على السلوك الشخصي واالجتماعي، كذلك يركز 
المقرر على تقييم اللعب واأللعاب والرياضة من أجل التمتع 
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بها، والتحدي، واألداء، والتعبير عن الذات و/ أو التفاعل 
االجتماعي.

متطلب/ مقرر سابق
PSYC 206

SPSC 401
حتليل وتقييم األداء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األساس العلمي لتحليل وتقييم األداء، 

وسيركز المقرر على تكييف القلب واألوعية الدموية في غير 
موسمها، استعداًدا للموسم الجديد، وفي الموسم الحالي. وسيتم 

استخدام معدات المختبرات لقياس األداء البشري، وتحديد 
وتفسير نتائج اختبارات األداء المختلفة، سيتم تناول استخدام 

المعدات المناسبة لتكييف القلب واألوعية الدموية والتدريب على 
المقاومة.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 206

SPSC 403
الرياضة والسمنة ومرض السكري 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مسببات السمنة، واألسباب الجينية، 

واالختالفات البيئية، ومسببات مرض السكري، والجوانب 
الوراثية، والعوامل البيئية، ومخازن الطاقة في الجسم لدى 

األطفال والبالغين. وفهم نظرية السمنة ومرض السكري، ومعرفة 
وظائف األعضاء والفيزيولوجيا المرضية، وتطبيق النشاط البدني 

فيما يتعلق السمنة، ودور ممارسة الرياضة في إدارة السمنة. 
وتطبيق النشاط البدني فيما يتعلق بمرض السكري، ودور 

ممارسة الرياضة في عالج مرض السكري. والنظرية والعملية 
والتجارب المعملية لحساب استهالك الطاقة.

متطلب/ مقرر سابق
SPSC 203

SPSC 404
الرياضة وأمراض القلب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر األسباب الكامنة والمحتملة لإلصابة بمرض 

القلب و/أو ارتفاع ضغط الدم، كما يقدم معرفة شاملة بعلم 
وظائف األعضاء والفيزيولوجيا المرضية، ويصف الرياضة 

المناسبة )وأسسها( لألفراد الذين يعانون من أمراض القلب أو 
ارتفاع ضغط الدم. كما يتناول أمراض القلب األمراض التنكسية 
كالسبب الرئيسي األكثر شيوًعا للوفاة بين البالغين، واالختالفات 
األساسية بين أمراض القلب. ويركز المقرر على كيفية التعرف 

على أمراض القلب ومتطلبات اإلشراف الطبي، واألدوية، 
ووصف الرياضة المناسبة، ومدى اشتداد مرض القلب أو 

أمراض القلب واألوعية الدموية، ورصد التقدم والتغيرات، ورصد 
واختبار مرضى القلب، والخبرة العملية في إعادة التأهيل القلبي.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 306

SPSC 405
اإلختبار ووصف التمارين

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر قدرة تحمل العضالت واألنسجة في جسم 

اإلنسان أثناء األنشطة الرياضية، كما يتناول الجوانب الوبائية 
لإلصابات الرياضية مع التركيز بشكل خاص على آليات 
اإلصابة النموذجية، والجوانب والتدخالت الوقائية. ويتناول 
أسباب ضعف الجوانب الحركية )اضطراب( وتوصيفها من 
الناحية العصبية الفسيولوجية، والجوانب الوبائية في صحة 

اإلنسان مع االهتمام الخاص بتأثير قلة النشاط البدني على 
جسد اإلنسان وقدرته على الحركة، ويوضح المقرر التأثير 

الوقائي للنشاط البدني والرياضة، وجوانب وظائف جهاز حركة 
اإلنسان، وطرق تحليل العجز العصبي العضلي )اختبارات 

أقصى قدر من القوة، اختبارات وظائف العضالت(، وأساليب 
التدريب الوقائية )تدريب القوة والتنسيق والمرونة( واستراتيجيات 

لتحسين العجز أو اإلرهاق، وبرامج خاصة لتدريب الظهر.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 206

SPSC 406

 مفاهيم اللياقة والتغذية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر مقدمة لمفاهيم الصحة واللياقة البدنية األساسية 
وكافة المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك اإلنعاش القلبي 

الرئوي، ويتم التركيز على تطوير برامج اللياقة البدنية الفردية، 
خاصة مواضيع مثل تمارين اإليروبيك، والتغذية، والنظام 

جراءات التقييم. وهذا المقرر  دارة اإلجهاد، وأساليب واإ الغذائي، واإ
هو مزيج من المحاضرات ونشاط المختبر، وهو يتناول الجوانب 

البيولوجية واالجتماعية، والسلوكية لممارسة الرياضة والنشاط 
البدني عند كبار السن من أجل وضع برامج لكبار السن 

لتحسين و/ أو الحفاظ على صحتهم. ويتضمن المقرر أيًضا 
طرق قياس النشاط البدني وتقييم الحالة الوظيفية لكبار السن، 
ويقدم أساًسا للعمل مع كبار السن في برامج ومواقع ممارسة 

الرياضة و/أو النشاط البدني.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 303

SPSC 407
االحكام الرياضية و االقتصاد 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتناول هذا المقرر شرح لموارد االقتصاد في الرياضة )دور 
وآثار جمع التبرعات، والمتطوعين، والدعم( وآثارها على 

الجوانب االقتصادية إلدارة الرياضة، ووسائل االعالم الرياضي، 
وحقوق وسائل اإلعالم وعواقب اآلثار االقتصادية على إدارة 

الرياضة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 305

SPSC 409
التسويق واإلدارة الرياضية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر سالمة الرياضة ومفاهيم التقييم في الرياضة، 

كما يتناول االتصاالت وتطوير العالمة التجارية في مجال 
األعمال الرياضية التجارية. كذلك يتناول تسويق فعاليات 

الرياضة عالية الجودة، وتخصصات التسويق الرياضي في إدارة 
الرياضة )التخطيط، والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه والضبط(.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 305

SPSC 410
االحكام الرياضية و االقتصاد 2
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يدرس هذا المقرر المنظمات الرياضية مع التركيز على كل من 
هياكل وعمليات إدارة المحترفين والهواة، والهدف من هذه الدورة 

هو تطوير معارف الطلبة بشأن القطاع الرياضي والسياسات 
واألطر التشغيلية والقيادية التي يعمل فيها. كما يركز المقرر 
دارة الرياضة في مجموعة متنوعة من المجاالت  على هيكل واإ

بما في ذلك البطوالت المهنية للفرق الرياضية، والحركة 
األولمبية، واالتحادات الرياضية الدولية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 407

SPSC 449
تدريس التربية البدنية في املدارس االبتدائية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تطوير قدرات المرشحين كمدرسين لجميع 
األنشطة في المدارس االبتدائية، ويركز هذا المقرر أيًضا على 
قدرة المرشحين المعلمين على فهم وتطبيق ممارساتهم التربوية 

في مجموعة من األنشطة اإلبداعية والتنافسية على مستوى 
المدرسة االبتدائية. وسوف يدرك المرشحون المعلمون ويفهمون 

كيفية مشاركة واستجابة األفراد في هذه السن في حاالت 
مختلفة، وبعد ذلك سيكونون قادرين على البدء في تطبيق ما 

تعلموه على مستوى المدرسة االبتدائية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 399

SPSC 475
تدريس التربية البدنية في املدارس الثانوية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تطوير قدرات المرشحين كمدرسين لجميع 
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األنشطة في المدارس الثانوية، ويركز هذا المقرر أيًضا على 
قدرة المرشحين المعلمين على فهم وتطبيق ممارساتهم التربوية 

في مجموعة من األنشطة اإلبداعية والتنافسية على مستوى 
المدرسة االبتدائية. وسوف يدرك المرشحون المعلمون ويفهمون 

كيفية مشاركة واستجابة األفراد في هذه السن في حاالت 
مختلفة، وبعد ذلك سيكونون قادرين على البدء في تطبيق ما 

تعلموه على مستوى المدرسة الثانوية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 399

SPSC 490
مشروع علوم الرياضة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
سيقوم الطلبة بتجربة كيفية تنظيم وتشغيل مشروع علوم 

الرياضة، ويعطي مثل هذا المشروع للطلبة فرصة تجربة دورة 
كاملة من التطور، والتصميم، وكذلك تنفيذ مشروع العلوم 

الرياضية.

متطلب/مقرر سابق
SPSC 206

SPSC 499
مقرر التدريب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا التدريب هو تدريس للطلبة تحت إشراف األستاذ في 

المدارس االبتدائية والثانوية، وسيقوم الطلبة بقضاء 6 أسابيع 
للتدريب في المرحلة االبتدائية، و6 أسابيع تدريب في المدارس 
الثانوية، ويوفر مقرر التدريب هذا الخبرة الميدانية في مجاالت 
مختارة للتربية البدنية في المدارس القطرية أو الدولية، ويشمل 

تدريس الطلبة لتطبيق معرفة المحتوى، والمعرفة التربوية 
والتصرف.

متطلب/مقرر سابق
EDEC 411 و  SPSC 475 و SPSC 449

STAT 101

اإلحصاء 1
الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3

يغطي هذا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة باإلحصاء 
كالمجتمع وأنواع البيانات، وأساليب أخذ العينات والجداول 
والرسوم البيانية، واإلحصاء الوصفي، والمفاهيم األساسية 

لالحتماالت، كالتجربة العشوائية، وقوانين االحتماالت، 
واالحتماالت الشرطية واستقالل الحوادث ، والمتغيرات العشوائية 

المنفصلة والمتصلة، وتوزيعات المعاينة،  والتوزيع الطبيعي 
و توزيع ت ومربع كاي. والتقدير بنقطة وفترة لمتوسط واحد 
و، واختبار الفرضيات االحصائية. وسوف يستخدم برنامج 

إحصائي مثل برنامج SPSS "برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
االجتماعية" أو برنامج Minitab  أو إكسل في المعمل.

STAT 102
اإلحصاء 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر إجراءات وتوزيعات مربع كاي،، وصالحيته 

لالختبار، والجداول الثنائية ، والروابط، واختبار مربع كاي 
لالستقالل، وتوزيع إف، والتصميم  للتجارب العشوائية،، 

والمقارنات المتعددة، ، ومعادلة االنحدار البسيط، واالستدالل 
عن كميات االنحدار، واالحصائيات الالمعلمية، واختبار 
ويلكوكسون، واختبار كروسكال واليس، واختبار فريدمان، 

ومعامل ارتباط سبيرمان، واستخدام البرامج اإلحصائية مثل 
كسل. برنامج Minitab واإ

متطلب/مقرر سابق
STAT 153 أو  STAT 101

 STAT 151
مقدمة في اإلحصاء التطبيقي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مفاهيم جمع البيانات والعينات، وتنظيم 
وعرض الرسومات، والمعدالت والنسب، ومقاييس النزعة 

المركزية والتشتت، والتوزيعات المنفصلة والمتصلة،، وتوزيع 
العينات، وتقدير  النقاط والفترات،، واختبار الفرضية االحصائية 
عن الوسط الحسابي والنسب والفروق، واالنحدار الخطي البسيط 

واالرتباط، وتحليل التباين، وتحليل البيانات الفئوية.

STAT 153
مدخل لإلحصاء 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر مفاهيم وتعاريف المصطلحات االحصائيات، 

وطرق عرض البيانات اإلحصائية األساسية، ومقاييس 
النزعة المركزية والتشتت، والنسب المئوية والربعية، ومفاهيم 

االحتماالت األساسية، والمتغيرات والتوزيعات العشوائية 
المنفصلة  والمتصلة،، واختبار الفرضية االحصائية عن الوسط 

الحسابي والنسب والتباين..

متطلب/مقرر سابق
STAT 102

STAT 156
اإلحصاء-الصيدلة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم اإلحصائية، وتنظيم واستخالص 
الخالصة من البيانات، واالحتماالت األساسية وتوزيع ذات 

الحدين، والتوزيع الطبيعي وتوزيع ت و مربع كاي واف. وتقدير 
واختبار الفرضيات للوسط الحسابي والنسب و التباين.

STAT 211
مقدمة في نظرية االحتماالت

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التجربة العشوائية، والفضاء العيني 

والحوادث ، وبديهيات وقواعد االحتماالت، والعينات المحتملة، 
وتقنيات العد،واالحتماالت الشرطية، والمتغيرات العشوائية، 

والقيم المتوقعة، وطريقة توليد االحتماالت، وتوزيعات 
االحتماالت الموحدة، وبرنولي، والهندسية، وذي الحدين السلبية 
واإليجابية،وجاما وبيتا والتوزيع الطبيعي. . كذلك يتناول المقرر 

المتغيرات العشوائية ذات المتغيرين المنفصلين والمستمرين، 
والتوزيعات المشتركة، والهامشية والشرطية.

متطلب/مقرر سابق
MATH 102 و )STAT 153 أو  STAT 101(

STAT 220
اإلحصاء لإلدارة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تقنيات الرسوم الوصفية والتدابير العددية، 

وتوزيعات االحتماالت وتطبيقها على أسواق األسهم، وموثوقية 
اإلنتاج والنظم، وتوزيعات أخذ العينات، والتقديرات، واالستدالل 

مع تطبيق تجزئة السوق، واالنحدار الخطي البسيط وعالقته 
بالتطبيق على المحاسبة، واالقتصاد، واألعمال المصرفية، 

والتأمين.

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

OR  TOEFL Computer- 5.5 Test Syst-IELTS
 OR based Test 173 OR   OR ENGL F073

)ENGL 040

STAT 221
اإلحصاء الرياضي 1 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر التوزيع الطبيعي متعدد الحدود ومتعدد 

المتغيرات، ووظائف المتغيرات العشوائية، وتقنيات التحول، 
وأخذ توزيعات العينات، وتوزيع نظام إحصائي واحد، والتوزيع 

المشترك بين اثنين من إحصاءات النظام، وتوزيع مهام 
إحصاءات النظام، وحدود النظريات، والتقارب في التوزيع، 

والتقارب في االحتماالت، وقوانين األعداد الكبيرة، والحد من 
التوزيعات، ونظرية الحد المركزي.

متطلب/مقرر سابق
MATH 251 و  STAT 251 أو STAT 211

STAT 222
اإلحصاء لإلدارة2 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل االنحدار المتعدد مع التركيز على 

بناء نموذج في مجال األعمال واالقتصاد التطبيقي للمستهلك، 
والشركات واألسواق واإلحصاءات غير المعلمية، وتحليل 

السالسل الزمنية والتنبؤ باألعمال المطبقة على المبيعات، 
والطلب، واإليرادات، واالستهالك، وأسعار األسهم، وأسعار 
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الصرف، وأساسيات تحليل التمايز وتحليل العوامل التي يتم 
تطبيقها على بحوث التسويق.

متطلب/مقرر سابق
STAT 155  أو  STAT 220

STAT 231
حتليل االنحدار التطبيقي 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل االنحدار البسيط الخطي، وتحليل 

البواقي، واالرتباط الذاتي، واالنحدار المتعدد، وتقدير واختبار 
العامل المتغير، ونموذج إجراءات االختيار، واالنحدار متعدد 

الحدود، ومتغيرات المؤشرات، والقيم المتطرفة، ومراقبة التأثيرات، 
واستخدام البرامج اإلحصائية مثل برنامج  Minitabأو برنامج 

SPSS  او ار.

متطلب/مقرر سابق
STAT 251 أو  STAT 211 و  STAT 102

STAT 241 
اإلحصاء احليوي

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر طرق أخذ العينات في الدراسات الطبية، 

وتلخيص وعرض البيانات الطبية، واالحصائيات الديموغرافية، 
واالستدالل المعلمي والالمعلمي من خالل الجداول متعددة 

المتغيرات مع التطبيقات على بيانات طبية. كما يتناول هذا 
المقرر االرتباط اللوجستي،، وانحدار بواسون وكوكس وتطبيقها 

على البيانات الطبية، وتحديد حجم العينة، واستخدام البرامج 
.Excel و Minitab اإلحصائية مثل برنامج

متطلب/مقرر سابق
STAT 151  أو  STAT 102

STAT 242
االحصاء السكاني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية، ومعنى المجتمع 

والمعدالت الديموغرافية. كما يتناول معدالت الفترة، وسنوات 
العمر للشخص، ومعدل النمو، ومفهوم النمو السكاني ، ومعدل 

الوفيات الخام، ومعدالت الوفيات في الفئة العمرية المحددة، 
والرسم التخطيطي ليكسيس، ومعدالت الوفيات، ومؤشرات 

الفشل، ومعدالت الوفيات الموحدة، وجداول الحياة، وجداول 
متعددة لتناقص الحياة، والخصوبة واإلنجاب، وأنماط نمذجة 

العمر.

متطلب/مقرر سابق
STAT 102

STAT 312
العمليات العشوائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر عناصر العمليات العشوائية، وسالسل 
ماركوف منفصلة التوقيت، والسير العشوائي، والعمليات 

المتفرعة، وعمليات بواسون، وعمليات الوالدة والموت، ونظم 
الطابور، وعمليات التجديد. كما يتناول النظرية األساسية لمؤشر 

ستوكاستيك والحركة البراونية، وتطبيقات النمذجة المالية إلى 
مؤشر ستوكاستيك.

متطلب/مقرر سابق
MATH 251 و )STAT 251 أو  STAT 211(

STAT 322
اإلحصاء الرياضي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر االتساق واإلكتفاء، وأشكال التوزيعات 

المختلفة، واكتمال أنواع التوزيعات، ونظرية التقدير النقطي،، 
ومعايير الحكم على مربع الخطأ والتباين، والتحيز، ونظرية راو 
بالكويل، والحد األدنى من التباين، والمعلومات، والحد األقصى 

لطريقة االحتماالت، وطريقة المربعات األقل، والمقارنات بين 
األساليب المختلفة، والكميات المحورية، واختبار الفرضيات، 

واالختبارات المتتابعة، واختبارات العينات الكبيرة ضمن العديد 
من الموضوعات األخرى.

متطلب/مقرر سابق

STAT 221

STAT 332
تصميم التجارب

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مبادئ التصميم التجريبي، والتصاميم 

العشوائية، والتصاميم الكاملة العشوائية، وتصاميم الكتل غير 
المكتملة، وتحليل التباين المشترك ضمن موضوعات أخرى. 

ويتم استخدام البرامج اإلحصائية مثل برنامج Minitab وبرنامج 
SPSS "برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية".

متطلب/مقرر سابق
STAT 251 أو  STAT 211 و  STAT 102

STAT 333
السالسل الزمنية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يناقش هذا المقرر تحليل بيانات السالسل الزمنية واستخدامها 
في التنبؤات، ويعرض المقرر األساليب المختلفة بما في ذلك 

السلسلة الزمنية و االنحدار،، وتقنيات التجانس، ومنهجية بوكس 
جينكينز، مع التأكيد على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع 

  ،R وبرنامج ،" SPSS باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج
.Minitab وبرنامج

متطلب/مقرر سابق
 STAT 231 أو  STAT 231

STAT 341
االحصاء اإلكتواري 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يناقش هذا المقرر النماذج االكتوارية وتصنيفها و بناء 

التوزيعات، والتواتر والشدة مع نماذج التغطية، وحدود السياسة 
والتأمين المشترك. كما يتضمن المقرر نماذج الخسارة، والنماذج 
المركبة، وحوسبة توزيعات المطالبات اإلجمالية، والمقارنة بين 

مختلف أساليب الحوسبة ضمن موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق

 STAT 251 أو  STAT 211 و   STAT 102

STAT 343

تحليل البقاء التطبيقي الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر بيانات الرقابة، وأنواع الرقابة، وأمثلة لتحليل 

بيانات االستدامة، واقترانات االستدامة، واقترانات الخطر، 
والطرق غير المعلمية، وجداول الحياة، وتقدير المنتج - الحدود 
الوظيفية االستدامة، المقارنة بين اثنين من توزيعات االستدامة 

)اختبار مانتيل وهينزيل(، وتوزيعات حدود االستدامة واالستدالل 
ضمن موضوعات أخرى. مع التأكيد على الجانب التطبيقي لهذا 

 " SPSS الموضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج
Minitab وبرنامج " ، R وبرنامج

متطلب/مقرر سابق
STAT 258 أو  STAT 102

STAT 344
ضبط اجلودة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر تحليل المخططات البيانية لضبط المتغيرات 

واالتجاهات،، وتحليل الرسم البياني، والقدرة العملية، ومعيار 
قبول خطط العينات، وموثوقية العملية، مع االستشهاد بالجانب 

التطبيقي لهذا الموضوع باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 
.Minitab وبرنامج " SPSS

متطلب/مقرر سابق
STAT 251 أو   STAT 211 و  STAT 102

STAT 361
مناهج اختيار العينات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول هذا المقرر مبادئ أخذ العينات، وتصميم االستبيانات، 

وأخذ العينات العشوائية البسيطة، وأخذ العينات العنقودية 
والطبقية،، وأخذ العينات المنتظمة، وأخذ العينات متعددة 

المراحل، وتحديد حجم العينات، والتعديالت على عدم االستجابة 
وأخطاء المعاينةضمن موضوعات أخرى.
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متطلب/مقرر سابق
STAT 251 أو   STAT 211 و  STAT 102

STAT 371
احلزم اإلحصائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تفاصيل استخدام واالستغالل الكامل للحزم 

 ،MINITAB وبرنامج ،"" SPSS اإلحصائية مثل برنامج
وبرنامج ساس "SAS" وبرنامج ار  "R في التعامل مع 

البيانات. وتشمل الموضوعات إدخال البيانات، والتحقق منها، 
والتحكم فيها والتحليل. كذلك يتضمن المقرر المقارنة بين 

البرامج المختلفة ، ومزاياها وعيوبها، ونقاط الضعف ونقاط 
القوة، واالستخدام الفعال للحزم اإلحصائية في حل مشاكل 

الحياة الحقيقية، والميزات المتقدمة للحزم اإلحصائية.

متطلب/مقرر سابق
STAT 258  أو  STAT 231

STAT 372
احملاكاة اإلحصائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر توليد المتغيرات العشوائية المتفصلة 

والمتصلة ، وتقنيات تقليل التباين، وتصميم النموذج، والمحاكاة 
مع التطبيقات بما في ذلك وضع قائمة االنتظار والتطبيقات 

األخرى، والتحقق من صحة النموذج. مع التأكيد على الجانب 
التطبيقي لهذا الموضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج 

Minitab وبرنامج SPSS

متطلب/مقرر سابق
STAT 251 أو  STAT 211

STAT 381
حتليل البيانات الفئوية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر جداول االحتماالت، والطرق الدقيقة 
والمقاربة لـجداول االحتماالت الثنائية، ونماذج االنحدار 

االحتمالية واللوجستية للبيانات الثنائية، ونماذج للجداول متعددة 
االتجاهات. مع التأكيد على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع 
 R وبرنامج SPSS باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج

Minitab  وبرنامج

متطلب/مقرر سابق
STAT 231

STAT 382

المناهج الغير معلمية الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لألساليب غير  المعلمية، 

والتقدير واالختبار لعينة واحدة او عينتين مستقلتين او غير 
مستقلتين. ومسائل تقدير النزعة المركزية والتشتت، ومسائل 
االرتباط واالنتشار، واختبارات االتجاهات، وتحليل التباين 
للبيانات التصنيفية ضمن موضوعات أخرى. التأكيد على 

الجانب التطبيقي لهذا الموضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل 
 Minitab وبرنامج   R وبرنامج " SPSS برنامج

متطلب/مقرر سابق
STAT 221

STAT 434

النماذج الخطية العامة الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر التوزيعات في األسرة األسية وخصائصها 

، والنماذج الخطية المعممة، واألمثلة، واالستدالل المعمم 
للنماذج الخطية، واإلنحراف اإلحصائي، واالنحدار اللوجستي 

الثنائي، وترتيب االنحدار اللوجستي ضمن موضوعات أخرى. 
مع التأكيد على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع باستخدام 

الحزم اإلحصائية مثل برنامج SPSS " وبرنامج R ، وبرنامج 
Minitab

متطلب/مقرر سابق
STAT 322

STAT 442
االحصاء اإلكتواري 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يتضمن هذا المقرر بناء نماذج تطبيقية، وطرق تجميع البيانات 
المجمعة وتعديلها، وتقديرات كيرنيل للكثافة. واألساليب 

اإلحصائية المعلمية ، وتقدير النماذج االكتوارية. واختيار 
النموذج، واألساليب البيانية، ونظرية المصداقية، ومحاكاة 

النماذج االكتوارية، ضمن موضوعات أخرى وأمثلة على دراسة 
حالة.

متطلب/مقرر سابق
STAT 341

STAT 445
املوثوقية واختبارات احلياة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر مفاهيم الموثوقية، والعنصر ونظام 

الموثوقية، وتوزيع وظائف مدى الحياة، والمخاطر، وأنواع 
الرقابة، ووظيفة الموثوقية، وتقديرات كابالن ماير ونيلسون، 

جراءات االستدالل المحدودة، وتسارع اختبارات الحياة، ونماذج  واإ
إجهاد القوة. مع التأكيد على الجانب التطبيقي لهذا الموضوع 

 "، R وبرنامج SPSS باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج
Minitab وبرنامج

متطلب/مقرر سابق
STAT 322

STAT 464
اإلحصاءات البيئية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر العمليات العشوائية في البيئة، ونماذج 

االحتماالت المناسبة للبيانات البيئية، ونموذج بواسون 
وتطبيقاتها. والنموذج ذي الحدين السالب ، وطريقة االلتقاط 
- االعادة، وأخذ عينات المسافات، وأخذ العينات المركبة، 

ومجموعة طرق أخذ العينات، وأخذ العينات العنقودية ضمن 
موضوعات أخرى.

متطلب/مقرر سابق
) STAT 312 أو STAT 357 ( و )STAT 361  أو 

) STAT 452

STAT 481
التحليل متعدد املتغيرات

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر تنظيم البيانات متعددة المتغيرات، 

والتوزيعات متعددة المتغيرات، والتحليل متعدد المتغيرات، 
والتباين واالنحدار، وتقنيات الحد من البيانات، والتمايز وتحليل 
التصنيفات ضمن موضوعات أخرى، مع التأكيد على الجانب 

التطبيقي لهذا الموضوع باستخدام الحزم اإلحصائية مثل برنامج 
Minitab وبرنامج، R وبرنامج SPSS

متطلب/مقرر سابق
MATH 231 و  STAT 322

STAT 482
طرق بيز اإلحصائية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتضمن هذا المقرر طبيعة احصائيات بيز ، واستدالل النظرية 
االفتراضية، ووظيفة الخسارة التربيعية وتقديرات بيز" واختباراتها 

، وطرق بييز وبعض التوزيعات األخرى، وطرق "بييز" التقريبية، 
وأساليب يندلي وتيرني – كادين، وسلسلة ماركوف وطرق مونت 

كارلو ضمن موضوعات أخرى. 

متطلب/مقرر سابق
STAT 322

STAT 497
دراسة مستقلة

الساعات الدراسية املعتمدة: 1 أو 3
هذا المقرر هو للطلبة الذين يرغبون في مواصلة المزيد من 

القراءة في موضوع معين في اإلحصاء تحت إشراف أحد 
أعضاء هيئة التدريس، ويطلب من كل طالب أن يقدم تقييم 

تحليلي لقراءاته للمشرف عليه من هيئة التدريس.

STAT 498
موضوعات خاصة
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الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر يقدم دراسات لمواضيع في اإلحصاءات التي ال 

تشكل جزًءا من المقررات العادية، وسيتم اختيار المواضيع من 
قبل أعضاء هيئة تدريس اإلحصاء وفًقا لالقتضاء.

STAT 499
مشروع التخرج

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يجمع هذا المقرر بين عدد من المهارات المعتمدة في المناهج، 

فمن المتوقع أن يعمل الطلبة من خالل مجموعة متنوعة من 
دراسات الحاالت، ومن المتوقع أن يجمع الطلبة ويحللون 

البيانات بشكل فردي، ويتوجب عليهم تقديم التقارير البحثية 
الشفهية والخطية في شكل ومحتوى مناسبين.

TRAN 201
مبادئ و استراتيجيات الترجمة 
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يوفر هذا المقرر تدريًبا متقدًما في مبادئ وأساليب الترجمة 
من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية والعكس. وسيتم عرض 

مجموعة من النظريات والمبادئ األساسية وتناول مجموعة 
متنوعة من أنواع النصوص، كالمقاالت الصحفية والنصوص 

القانونية ، وذلك من أجل تدريب الطلبة على كيفية تطبيق هذه 
المفاهيم النظرية على النصوص المختلفة. ويتم عرض  مفهوم 

التكافؤ في الترجمة  ومناقشته ثم تطبيقه  عمليًا على النصوص 
المختلفة.

TRAN 202
مناذج نظرية وعملية للترجمة 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على  أحدث النظريات 
في حقل الترجمة ومنها التكافؤ  الشكلي )كاتفورد(، التكافؤ  

الديناميكي )نايدا(،  التكافؤ البراغماتي )كولر(، والتكافؤ على 
مستوى النص والسياق )بوجراند(. وتستخدم كلها في ترجمة 
مجموعة متنوعة من أنواع النصوص، ومعظمها من اللغة 

العربية إلى اللغة اإلنجليزية، ويعطى  الطلبة األدوات الالزمة 
لتحديد وتحليل وحل مشاكل الترجمة المعقدةباالستناد إلى تلك 

النظريات.

TRAN 301
الترجمة اإلعالمية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يقدم المقرر للطلبة فرصة للتخصص في ترجمة مجموعة 

متنوعة من النصوص المنتقاة من الصحافة المطبوعة وغيرها 
من وسائل اإلعالم السمعية أو البصرية، مع التركيز على 

القضايا  المتعلقة باألزمات الدولية، والتنمية والتعاون بين الدول 
. وسيقوم الطلبة باستكشاف استراتيجيات الترجمة ذات الصلة 
بوسائل اإلعالم  و التعرف إلى المشاكل العملية الشائعة في 

عملية ترجمة التقارير واالفتتاحيات والعناوين اإلخبارية. 

متطلب/ مقرر سابق
TRAN 202  و  TRAN 201

TRAN 302
الترجمة  التخصصية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر المقرر تدريًبا مركًزا في ترجمة النصوص في مجاالت 

العالقات الدولية والقانون والصحافة )العلوم االجتماعية والعلوم 
لى العربية واإلنجليزية.  ويتم التعامل مع  اإلنسانية( من واإ

مثل هذه النصوص على ضوء  النظريات  التي يغطيها مقرر 
TRAN 201 و من خالل  المفاهيم االصطالحية  وتطبيقاتها 

في هذه المجاالت.

TRAN 303
التواصل بني الثقافات 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
مع العولمة التي تؤثر بشكل متزايد على كثير من جوانب 

حياتنا، أصبح التواصل عبر الحدود الثقافية جزًءا من المهارات 
الالزمة لألفراد المثقفين  وذلك لترسيخ االحترام المتبادل وتقليل 
العداء. والثقافة هينظامسيميائي معقد  من الرموز والمعتقدات  
والقيم والعادات وقواعد السلوك. وألن اللغة منسوجة في الثقافة، 

فبالتالي من المستحيل الترجمة بين اللغات دون وعي واضح 
بالقضايا الثقافية المتعلقة بكل ترجمة. ويوفر هذا المقرر نظرة 
متعمقة للطريقة التي تؤثر بها الثقافة على أسلوب التواصل،. 
وتشمل الموضوعات التي يتم تناولها: االختالفات والنظرة إلى 

العالم والهوية و أساليب التواصل اللفظية وغير اللفظية ، وتأثير  
االنحياز ونظم القيم المتعارضة على التواصل بين الثقافات.

متطلب/ مقرر سابق
TRAN 201

TRAN 310
قواعد اللغة العربية للمترجمني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تطوير كفاءة الطالب في استخدام اللغتين 

بشكل صحيح، وذلك بالتركيز على القواعد، والنحو، وبناء 
الجملة الوظيفية، واستخدام اللغة في أبعادها البنائية الوظيفية. 

ويمكن المقرر الطالب من اشتقاق األفعال وفًقا للدالالت، 
واشتقاق أشكال مختلفة من جذورها، و بناء الجملة والدالالت 

المختلفة للمعاني  استنادًا إلى المفاهيم المختلفة لعلم النحو. مثل 
التشكيل والجمل الوصفية والقواعد االستثنائية واإلنكار وبناء 

الجملة. كما يوفر المقرر عدًدا من النصوص العملية لتوضيح 
النقاط النحوية والصرفية المختلفة لتمكين الطلبة من استخدام 

اللغة العربية المعاصرة بشكل مناسب.

TRAN 311
قواعد اللغة اإلجنليزية للمترجمني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
 يهدف هذا المقرر إلى شرح  قواعد اللغة اإلنجليزية من 

منظور الترجمة، وهو يبين أن قواعد اللغة يجب أن ينظر إليها 
باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من السياقات التواصلية لمساعدة الطلبة 

على استيعاب  بنية النصوص اإلنجليزية. وسيتم تطوير فهم 
للخصائص الرئيسية والتفاصيل األساسية لقواعد اللغة اإلنجليزية 
ضمن السياق، جنًبا إلى جنب مع المهارات الالزمة في تطبيق 
الجوانب النحوية والداللية وذلك لتقييم وتحسين جودة النصوص 

المترجمة.

TRAN 312
املقارنة اللغوية بني العربية واإلجنليزية 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يتناول المقرر كيفية المقارنة بين اللغتين اإلنجليزية والعربية 

على مستويات مختلفة من التنظيم اللغوي ومنها علم األصوات 
والصرف وبناء الجملة والمنظور البراغماتي الخطابي، جنًبا إلى 
جنب مع النهج الوظيفي لقواعد النحو، ويسعى المقرر لتمكين 

الطلبة من إلقاء نظرة على الطريقة التي يتم بها بناء النصوص 
لتحقيق أغراض محددة.

TRAN 313
حتليل اخلطاب للمترجمني 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر بهدف تعريف الطلبة بمبادئ ومهارات 

تحليل النصوص، والسماح لهم بتطبيق هذه المفاهيم  في تحليل 
مجموعة متنوعة من النصوص. وسيتم تناول مفاهيم النص 
والتناص، وكذلك الشكل والمضمون. وسوف يشمل المقرر 
تحليالت للنصوص المكتوبة والمنطوقة، كما سيتم تدريب 

الطلبة على استخدام الحاسوب لتحليل النص باستخدام مجموعة 
متنوعة من التقنيات. ويتم تدريب الطلبة أيًضا على فهم نوايا 
كاتب النص، وأساليب   إظهار أو حجب تلك النوايا. كما يتم 
تحليل  النواحي الثقافية وتأثيرها على بنية النصوص المترجمة.

متطلب/ مقرر سابق
TRAN 202  و  TRAN 201

TRAN 314
الترجمة اإلعالمية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يبني هذا المقرر على مقرر الترجمة اإلعالمية 1، مع التركيز 
على وسائل االعالم غير المطبوعة )السينما والتلفزيون(. وهو 
يهدف الى تزويد الطلبة بالتمارين في مجال الترجمة السمعية 

البصرية )الدوبالج، ترجمة األفالم، والسرد بالصوت( وتكنولوجيا 
الترجمة التي تساعد على تطوير وعي نقدي لآلثار الثقافية 

واأليديولوجية الواسعة عبر الترجمة اإلعالمية. كما سيتم مناقشة 
أهم المواضيع في وسائل اإلعالم ودراسات الترجمة، مع التركيز 

بوجه خاص على استخدام الترجمة للتواصل بين الثقافات في 
وسائل اإلعالم العالمية.

متطلب/ مقرر سابق
TRAN 301

TRAN 315
الترجمة  التخصصية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يوفر هذا المقرر تدريًبا مكثًفا في ترجمة النصوص في مجاالت 
لى العربية واإلنجليزية،   و  األعمال والعلوم والتكنولوجيا من واإ
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يتم التعامل مع هذه النصوص استنادًا إلى  المفاهيم النظرية 
التي يغطيها منهاج  TRAN 302 ومن خالل  المفاهيم 

االصطالحية  وتطبيقاتها في هذه المجاالت.

متطلب/ مقرر سابق
TRAN 302

TRAN 401
البالغة اخلطابية للمترجمني

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على  أساليببالغة 

العربية ومصطلحاتها ومقارنتها مع المصطلحات البالغية 
األخرى في اللغة اإلنجليزية،  وذلك بهدف تمكين الطالب من 
ترجمة النصوص  بكفاءة. ويوضح المقرر المجاالت الثالثة 
األكثر أهمية للخطابة في اللغة العربية ونظيرتها اإلنجليزية  
وهيالدالالت والبالغة والكالم. ويعتمد هذا المقرر أمثلة من 

النصوص السياسية باللغة العربية و غيرها من األدب اإلنجليزي 
مع  التركيز على الجوانب البالغية، واللغة التصويرية، 

واألسلوب  والمصطلحات.

TURK 101
لغة تركية 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة المبتدئين باللغة التركية، 

وتطوير المهارات الشفهية والكتابية فهمًا وتعبيرًا. وتؤكد المهارات 
اللغوية على ما يلي: الفهم، والقراءة، والكتابة، والتحدث. ويقدم 
هذا المقرر أسس تعلم اللغة التركية، من خالل أسس تركيب 

الجمل واالستخدام الحالي مع التركيز على االتصال الشفهي. 
وتركز الدورة على االستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة على  

حد سواء.

TURK 201
لغة تركية 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
هذا المقرر هو إمتداد لمقرر TURK 101. وهو مصمم 

لتحسين جوانب مختلفة من المهارات اللغوية والكتابية، ويهدف 
الى تحسين مهارات التخاطب عند الطلبة، وتوفير مجموعة 

متنوعة من القراءات لفهم المواد المكتوبة؛ ومهارة نحوية جيدة، 

وتحسين مهارات االستماع، و إلى تعريف الطلبة على بعض 
األمثلة من الثقافة التركية.

UNIV 100
مقرر سيمينار السنة االولى

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتزويد طلبة السنة األولى بالمعارف 

والمهارات الالزمة لنموهم الشخصي ونجاحهم األكاديمي، وذلك 
لتيسير انتقالهم من مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسة 

الجامعية. ويتمحور هذا المقرر في ثالثة مكونات: اعرف 
نفسك، واعرف جامعتك، واعرف مجتمعك والعالم. وُيبنى المقرر 

على مشاركة الطلبة في األنشطة التي
تعزز مهارات التفكير الناقد لديهم من خالل القراءة الحرة 

واإلجبارية، والمشاركة المجتمعية، والموضوعات البحثية ذات 
الصلة بالمجتمع القطري، وقد جاء ذلك للتأكيد على دور الطلبة 

بوصفهم مواطنين فاعلين في المجتمع، ولتنمية المهارات التي 
يحتاجون إليها للتعلم مدى الحياة.

USUL 101
مقدمة إلى القرآن والسنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يوفر هذا المقرر للطلبة اإلطار العام للموضوعات القرآنية 
ودراسات الحديث النبوي، واالستعداد الذهني لدراسة النص 

القرآني.

USUL 211
التفسير املوضوعي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى حصول الطلبة على وجهة نظر معمقة 
للقضايا التي تناولتها القرآن الكريم. وهناك جانبان للهدف من 

التفسير: الجانب النظري والجانب العملي.

USUL 213
التفسير التحليلي 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
في هذا المقرر، سوف يكتسب الطلبة المعرفة بوحدة هدف 
وتماسك السورة القرآنية، وسوف يتمكن الطلبة من تطوير 

مهارات المخزون من الكلمات في اللغة في دراسات القرآن 
الكريم، وسوف يتمكنون من ممارسة األداء الصوتي لآليات 

القرآنية.

USUL 219
أسس األحكام 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر لمساعدة الطلبة على اكتساب سلوكيات 
العبادة الصحيحة. وسيتم دراسة أسس الطهارة والصالة من 

حيث التقاليد والنصوص، مع إيالء اهتمام خاص لآلراء الفقهية 
المختلفة.

USUL 222
أسس األحكام 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من اكتساب الرؤى 
األخالقية واالجتماعية من خالل تحليل األسس المتعلقة 

باألحكام.

USUL 231
األديان املقارنة 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى:

أواًل: إكتساب الطلبة معرفة أساليب دراسات األديان. وسوف 
يتعرف الطلبة إلى التعددية الدينية، وموقف اإلسالم المتسامح 
منها. وسوف يتمكن الطلبة من إجراء المقارنات واستخالص 
النتائج. ثانًيا: سيقوم الطلبة بدراسة المصطلحات واألساليب، 

وسوف يتعرف الطلبة على الطبيعة األصلية للتدين وعلى حق 
األشخاص في اختيار دينهم. وسيقوم الطلبة أيًضا بدراسة الكتب 

المقدسة لألديان اإلبراهيمية الثالثة. ويتعرف الطلبة في هذا 
المقرر بالقضايا الكبرى المشتركة لألديان، مثل االيمان باهلل، 

واألنبياء، والقيم المدنية وحقوق اإلنسان ووضع المرأة، كما 
يدرسون تأثير هذه األديان على أتباعها.

USUL 232
الدين اإلسالمي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأساسيات الدين اإلسالمي 

وفًقا للقرآن وتقاليد األنبياء، وذلك نقاًل عن األدلة العقالنية 
والدينية. وسوف يكتسب الطلبة مهارة اإلثبات والدفاع عن 

العقيدة اإلسالمية من خالل الدليل العلمي والعقالني.

USUL 234
األديان املقارنة 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى دراسة تطور هذه الديانات والقواسم 

المشتركة بينهما.

USUL 236
منهجية البحث

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يتناول هذا المقرر مجالين: ويهدف المجال األول إلى تمكين 

الطلبة من اكتساب المعرفة النظرية والعملية بالبحوث العلمية، 
وأساليبها، وأسسها وقواعدها. كما يهدف المقرر أيًضا إلى 

تدريب الطالب على كيفية القيام بعمل البحوث.

USUL 301
أصول التفسير 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تثقيف الطلبة بالقواعد العلمية األساسية 

للتفسير، وخصائصه، والمبادئ التي يحتاجون لاللتزام بها، وآراء 
مختلف مدارس الفكر والمنهجيات المتعلقة بالتفسير القرآني.

USUL 302
علم الكالم

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بعلم الكالم، وأسباب 

ظهوره، والمذاهب الهامة، ووجهات نظرهم ومنهجياتهم. كما 
يسعى لخلق االنسجام بين مختلف المدارس الالهوتية بعد الفهم 

الدقيق للفكر اإلسالمي.

USUL 308
حديث موضوعي )أحاديث األحكام(

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بطرق استخالص األحكام 

الشرعية اإلسالمية من مصادرها األصلية، وأحكام الشريعة 
اإلسالمية المتعلقة بالطعام والشراب وحقوق اإلنسان في 
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اإلسالم. ويعد هذا المقرر الطلبة لإللتزام بأحكام الشريعة نًصا 
وروًحا.

USUL 311
التفسير التحليلي 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
في هذا المقرر سيكون الطلبة قادرين على تحليل النصوص 

القرآنية، واستخراج الدالالت، واستخالص النتائج، وتطبيق هذه 
النصوص على الظروف المحيطة. وسوف يدرس الطلبة السور 

واآليات القرآنية للجزء 29 وفقا لألساليب التحليلية للتأويل. 
وسوف يكون مطلوًبا من الطلبة حفظ وتالوة الجزء 29 من 

القرآن الكريم.

USUL 312
منهاجية التفسير

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطلبة للتأويل والتفسير، 

وتعريفهم بتطوره التاريخي.

USUL 313
التفسير التحليلي 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 0 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى إرشاد الطلبة بشأن العالقات االجتماعية 

السليمة من خالل دراسة عالقة الرسول محمد )صلى اهلل 
عليه وسلم( مع أسرته والمجتمع ككل. ويتناول المقرر أسرة 

الرسول محمد )صلى اهلل عليه وسلم( باستخدام أساليب التفسير 
التحليلي، وبتسليط الضوء على أهداف القواعد االجتماعية.

USUL 314
آيات األحكام 1

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارة إيجاد 

العالقة بين المعامالت االجتماعية كما وردت في القرآن وكيفية 
استقاء األحكام من النصوص.

USUL 322
حتليل احلديث الشريف 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم التحليل البالغي 

للحديث، وذلك لتطوير قدرتهم على استخراج القيم القياسية.

USUL 330
الفلسفة اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بجانب هام من جوانب 
التراث العربي اإلسالمي وتوسيع منظورهم الفكري. وسوف 
يكتسب الطلبة المهارات التحليلية الهامة والترشيد في ضوء 

معرفتهم بأساسيات العقيدة اإلسالمية.

USUL 335
الدراسات املعاصرة في القرآن والسنة

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالدراسات المعاصرة في 

القرآن والسنة في الشرق األوسط، وتمكين الطلبة من الفهم 
الدقيق لبعض الشكوك التي تثار حول القرآن الكريم والسنة في 

أبعادهما المختلفة بطريقة أكاديمية، وطرق الدفاع األكاديمي 
كذلك. كما سيتم تعريف الطلبة على المنهجيات الحديثة 

والمعاصرة التي يجري استخدامها في دراسة القرآن والسنة.

USUL 337
املذاهب اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على طرق قراءة وفهم 

النصوص الكالسيكية في أكثر من حقل واحد من الثقافة 
اإلسالمية، وذلك بهدف فهم وتجاوز الخالفات. وسوف يتمكن 
الطلبة من تحقيق الفهم الموضوعي للمذاهب الدينية، وسوف 

يكتسبون نظرة موضوعية ستمكنهم من مناقشة االتجاهات 
الحديثة في الفكر.

USUL 339
املنطق القدمي واحلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يتناول هذا المقرر توجهات العقل وطرق التفكير. ويهدف 

لتطوير قدرات الطلبة لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة من 
خالل األساليب السليمة، كما يهدف أيًضا إلى مساعدة الطلبة 

على تطوير مهارات البحث والكتابة.

USUL 340
دراسات في األديان

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطلبة على تطوير مهارات 

المقارنة الموضوعية في دراسة الدين، وتثقيف الطلبة في فهم 
األديان والتعددية الثقافية.

USUL 341
األخالق واملسؤولية االجتماعية
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالنظريات األخالقية 
المختلفة وتطبيقاتها في الحياة العملية، وخاصة في مجال 

التجارة واألعمال.

متطلب/ مقرر سابق
ENGL 004 OR ENGL F073TOEFL Internet-

 based Test 061 OR  TOEFL_Inst Testing Prog
  OR 5.5 500 OR  Int Eng Lang Test Syst-IELTS

 TOEFL Computer-based Test 173 OR   OR
ENGL 202

USUL 344
الفكر اإلسالمي احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بتفاعل وتطور الفكر 
اإلسالمي منذ أول تفاعل مع الحضارة األوروبية، وسوف 

يتعرف الطلبة على بعض كبار المفكرين األوروبيين.

USUL 403
مناهج احملدثني: النظرية والتطبيق 

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
تم تصميم هذا المقرر لتعليم الطلبة طريقة تخريج األحاديث فيما 
يتعلق بمكانها في مصادر الحديث، ومن ثم ليكونوا قادرين على 

الحكم على الروايات سواء فيما يتعلق بالنص أو تسلسل رواية 
الحديث.

USUL 405
اإلعجاز في القرآن

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على مفهوم اإلعجاز 

في القرآن الكريم، وأهميته ودوره في اإلقرار بمصدر الوحي، 
وتوظيف األهداف القرآنية في ضوء متطلبات العصر الحديث.

USUL 407 
تفسير موضوعي )آيات األحكام(
الساعات الدراسية املعتمدة: 3

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطلبة من فهم أهداف القرآن 
الكريم من خالل دراسة آيات من سورة البقرة والمائدة وسورة 
النساء، ودراسة آراء العلماء من مختلف المدارس الفقهية. 

وعالوة على ذلك، فإنه يهدف إلى تعليم تطبيق النص على 
الوضع الحالي، واشتقاق األحكام الشرعية من اآليات القرآنية.

USUL 409
الفلسفة اإلسالمية

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بفهم لتاريخ الفلسفة 

اإلسالمية والمدارس الفلسفية المختلفة والنظريات في اإلسالم.

USUL 411
آيات األحكام 2

الساعات الدراسية املعتمدة: 2 أو 3
يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على استقاء األحكام 

الصحيحة من اآليات التالية المائدة 1-7،87-108، واألنفال 
1-4، 15-18، والتوبة 29-1

USUL 423
حتليل األحاديث 3

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالقيم اإلنسانية النبيلة من 
خالل دراسة مختارات من األحاديث واآلداب األخرى. وتشمل 
تلك القيم اإلنسانية: اإلحسان، والعطف على الجيران، والوفاء 

بالوعود، وحسن الخلق، والتواضع، والصدق، والكرم، ويتم ربط 
كل ذلك مع واقع العالم اإلسالمي وتوضيح آثاره على إصالح 

األفراد والمجتمعات.
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USUL 424
منهاجية دراسات احلديث

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطلبة على استخدام أجهزة 

الحاسوب لتتبع التقاليد. ويعطي هذا المقرر لمحة عامة عن 
اإلسناد وطرقه التسلسلية، كما سيتم تدريب الطلبة على طرق 

اإلسناد، وتمكينهم من استخدام المصادر المعتمدة والرجوع 
للعلماء المحدثين.

USUL 437
الفلسفة احلديثة

الساعات الدراسية املعتمدة: 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالنظريات والمدارس 

الفلسفية الحديثة، وبتعريفهم أيًضا على تأثير الفلسفة الحديثة 
على الحضارة والفكر األوروبي. وسوف يمكن هذا المقرر 

الطلبة من االستفادة من مزايا هذه الفكر ومعرفة عيوبه في 
ضوء العقيدة اإلسالمية.

USUL 439
العالم اإلسالمي املعاصر

الساعات الدراسية املعتمدة: 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بالمجتمعات المسلمة في 

العالم من خالل ثقافتهم الدينية واالجتماعية والسياسية. كما 
يقوم بتحديد معنى "العالم اإلسالمي" و"األمة المسلمة"، والتنوع 
الثقافي للعالم اإلسالمي. وسوف يساعد هذا المقرر الطلبة في 

فهم التحديات التي يواجهها العالم المعاصر ومواقف العالم 
اإلسالمي في هذا الصدد.


