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 نشأة الكلية

 إنشاء على األمر السامي الكريم صدرت موافقة

التابعة  مبحافظة القريات واآلداب كلية العلوم

جلامعة اجلوف يف مطلع العام اجلامعي 

هـ كان عدد طالبها مع بداية العام 0341/0340

( وتدرج وطالبة طالبا 97) هـ0341/0340اجلامعي 

( يف وطالبة طالبا 3474هذا العدد إىل أن بلغ حنو )

هـ وباملثل زاد عدد 0341/0344العام اجلامعي 

أعضاء هيئة التدريس يف هذه الفرتة من ثالثة 

هيئة وعضوات أعضاء من  ( عضوا41أعضاء إىل )

وقد سارت منذ البداية يف طريق التطور التدريس 

 رسالتها من رسالة اجلامعة.والنمو مستمدة 

كانــا الكليــة يف بدايــة إنشــاقها تضــم قســم  همــا  

ــم الدراســـات ا ســـالمية وقســـم الل ـــة العربيـــة       قسـ

ــو       ــب  ا مــ ــام لي ــ ــتة أقســ ــاء ســ ــدها ش إنشــ وبعــ

مثانيــة أقســام كــل منهــا يقــدم دررــة البكــالوريو   

 يف التخ  ات التالية:

 الدراسات ا سالمية .0

 الل ة العربية .1

 لجنليييةالل ة اال .4

 الرياضيات .3

 الكيمياء .5

 الفييياء .6

 علوم احلاسب واملعلومات .9

 رياض األطفال .4

  ة:رؤيال
العلوم واآلداب أحد الكليات  أن تكون كلية

العلمي و البحثي   املتميية يف جماهلا على املستوى

الروافد املهمة لتأهيل خرجي  متمييين يف  و أحد

 جمال خت  هم خلدمة جمتمعنا وحتقيق

 .تطلعاته
 
 :رسالةال

وذلك بإعداد كوادر  تنمية ا تمعا سهام يف 

علمية ذات كفاءات عالية يف التخ  ات 

أكادميية مميية  املختلفة من خالل تقديم برامج

يف جمال العلوم واآلداب تؤهل ملواصلة البحث 

العلمي وتلبية احتيارات سوق العمل احمللى 

راف مع التمسك بالقيم ا سالمية وأع وا قليمي

 ا تمع.
 

 األهداف:

  تيويد سوق العمل باخلرجي  املؤهل  علميا و

 عمليا يف جمال خت  اتهم. 

  تطوير براجمها األكادميية ب ورة داقمة

لتتماشى مع املعايري واملتطلبات الوطنية وذلك 

بإدماج مفهوم اجلودة الشاملة والتحس  

 املستمر يف نسيج املنظومة التعليمية والبحثية .
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 وفري بيئة تعليمية ريدة وخدمات طالبية من ت

خالل جلان ا رشاد األكادميي والتوعية 

الدينية وممارسة األنشطة العلمية ووضع برامج 

لالهتمام باملتمييين واملتعثرين من طالب الكلية 

 . 

  تعييي البحث العلمي لتطوير العملية

 التعليمية يف الكلية. 

 م التواصل مع ا تمع من خالل تقدي

احملاضرات العامة و االستشارات و تقديم 

اخلدمات االستشارية والتعاون مع قطا  

 التعليم. 

 بيئة عمل أكادميية مشجعة  إجياد

ملنسوبي الكلية بتهيئة مرافق الكلية 

املختلفة وجتهيياتها بالوساقل واألرهية 

 احلديثة لتناسب بيئة التعليم العالي .

 وقد حظيا الكلية بن يب وافر من 

التسهيالت األكادميية من حيث إمدادها 

بالكادر األكادميي وا داري ومن حيث مباني 

 34الكلية، فقد بلغ عدد القاعات الدراسية 

قاعة با ضافة إىل مكاتب األقسام ومكاتب 

املوظف  وقاعات االرتماعات، أما املعامل 

التدريسية فلدى الكلية معمل  للفييياء 

التجهييات ومتديدات والكيمياء ميودة بكفة 

املاء وال از وتضم معمل حاسب آلي مركيي 

ومعمل لل ة االلجنلييية ويعمل املسؤولون يف 

الكلية بشكل مستمر على تطوير هذه املعامل 

وتوفري احدث األرهية واملعدات جلعلها قادرة 

على تلبية احتيارات الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس على حد سواء.

ت مساندة يقوم على وتضم الكلية وحدا 

ادارتها خنبة من أعضاء هيئة التدريس 

وا داري  املؤهل  علميًا كاًل يف خت  ه 

 :وهذه الوحدات هي

 وحدة تقنية املعلومات .3

 عمادة فقد ارتأت تقنية املعلومات  ألهميةنظرًا 

 وحدة تقنية املعلوماتإنشاء منذ تأسيسها الكلية 

يع األعمال بعميد الكلية وتشرف على مج  ترتبط

ها ميتقدلواملعلومات واخلدمات االلكرتونية 

وتليب  املستفيدينا تنال رضل ملنسوبي الكلية

 بإذن اهلل.دعمًا للمسرية التعليمية  احتياراتهم

با شراف على عدد من الطرفيات الوحدة وتقوم 

موزعات تشمل  من أرهية حاسبات وأرهية شبكية

كشف و الشبكة والتحقق من كفاءة سري عملها

ومن مهام  .وإصالحهاأعطال االت ال باجلامعة 

تشخيص وإصالح أعطال املستخدم  الوحدة 

و عمل  ة عن توصيالت وإعدادات الشبكةالناجت

صيانة دورية جلميع أرهية احلاسب اآللي 

وملحقاتها، با ضافة اىل ا شراف على معامل 

 إدارة نطاق( رهاز، و079ييد عن )الكلية وتضم ما ي
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ملنسوبي  الربيد اجلامعي بات مستخدميوحسا

وتركيب وصيانة شاشات التعلم االلكرتوني  الكلية

بالتنسيق مع عمادة التعلم االلكرتوني والتعليم 

وتقنيات نقل احملاضرات عن بعد والتعليم عن بعد 

برامج توفري و اليت تقع ضمن اخت اصها

الوحدة  كما تهتم ،اكادميية وتطبيقات ادارية و

النسخ و ربامج والبيانات وتنظيم امللفات ف  الحب

توفري برامج  و االحتياطي الدوري للربامج.

وتقوم  لحماية من الفريوسات.ل احلماية اجلديدة

تقديم ك ية وادارية يف جمال اخت اصهامبهام فن

كلية يف اجلانب احلاسوبي االستشارات إىل عمادة ال

عطاء الرأي الفين يف حالة شراء وا والتقين

اج الكلية من حتديد احتيو رهية ومستليماتهااأل

نقاط والالطابعات واألحبار و يدةاألرهية اجلد

فيما خيص  التنسيق مع أم  املستود و الشبكية

أرهية احلاسب  عمل الوحدة كمعرفة عدد

واملستعملة والطابعات واألحبار  ةاجلديد

واملاسحات الضوقية والتنسيق معه يف صرف العهد 

ية اجلديدة تركيب و تسليم األره، ومهاواستال

 الستفادة منها.ل يانتها واة استالم القدميو

 
 

 

 

 

 

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي .2

 وحدة اجلودة واالعتماد األكادمييتستمد 

بالكلية رؤيتها ورسالتها واهدافها من رؤية ورسالة 

يف  االكادمييعمادة اجلودة واالعتماد واهداف 

أن تكون رهة مررعية متميية يف اجلامعة وتتمثل 

وراقدة يف جمال ضمان رودة وتطوير التعليم 

اجلامعي باململكة العربية السعودية، تقدم الدعم 

الفين للجامعة لتهيئة كلياتها للتقدم للح ول 

 .على االعتماد الربناجمي واملؤسسي

 االكادمييتسعى عمادة اجلودة واالعتماد كما 

ة ودعم الدراسات امعاجلب لنشر فكر اجلودة

الذاتية بكلياتها وتطوير نظام داخلي للمرارعة 

الذاتي بناء على آليات تقويم معرتف بها  والتقييم

 وطنيا وعامليا مبا يلبى توقعات خمتلف أنوا 

املستفيدين من اجلامعة الكتساب ثقة ا تمع 

 يف خرجيي اجلامعة من خالل إطار عمل يتسم

 .بالشفافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسوبي الوحدة

 مشرف الوحدة
 بدر بن حممد الشراري

 حملل نظم
badar@ju.edu.sa 

 منسوبي الوحدة

 منسق الوحدة
 نايف بن يوسف البلوي

 حماضر
nyalblawi@ju.edu.sa 
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 الشؤون األكادمييةوحدة  .1

تسعى الشئون األكادميية لتحقيق أهداف الكلية 

 من خالل املهام التالية: 

 مبا يف ونشاطاتها  ا شراف على أعمال األقسام

 ذلك برامج خدمة ا تمع ومراكي األحباث. 

     ــة ــاء هيئـــ ــن أعضـــ ــة مـــ ــات الكليـــ ــد متطلبـــ حتديـــ

رى، واقــرتاح التــدريس، واملختــربات، واللــوازم األخــ 

 .أقسام رديدة افتتاح

   تشــكيل اللجــان املناســبة لتقيــيم وتطــوير األقســام

 األكادميية. 

  .ا شراف على مراكي األحباث 

  شؤون اعضاء هيئة التدريسا شراف على . 

 

 

 

 

 وحدة شؤون الطالب .3

 باملهام التالية: وحدة شؤون الطالبم وقت

 اصدار اجلداول الدراسية للطالب. 

 لطالباصدار السجالت األكادميية ل. 

 الطالب معاجلة حاالت ال ياب لدى. 

 من واىللطالب الراغب  يف التحويل ا استقبال 

 .كليةال

  اسية الدرحتديث مواعيد املقررات والقاعات

 وأمساء أعضاء هيئة التدريس.

 .خت يص الطالب يف الشعب 

   ة من التحويل من واىل الكلي استقبال طلبات

 داخل اجلامعة و من خاررها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منسوبي الوحدة

 منسق الوحدة
 عبد العالحممد د. مدحت 

abdelaalmm@ju.edu.sa 

 منسوبي الوحدة

 منسق الوحدة
 د. أجمد كمال

Amgad-kamal@ju.edu.sa 
 

 عبد اهلل كريم العديمأ.

Abdulh.k@ju.edu.sa 

 
 فايز بن علي العازمي
fayez@ju.edu.sa 

 
 

mailto:Amgad-kamal@ju.edu.sa
mailto:Amgad-kamal@ju.edu.sa
mailto:fayez@ju.edu.sa
mailto:fayez@ju.edu.sa
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 واملالية وحدة الشؤون اإلدارية .5

تتوىل وحدة الشؤون ا دارية مهمة 

ا شراف املباشر على مجيع األعمال 

وم رية واملالية اليت ختص الكلية وتقا دا

 هام التالية:ملبا

  متابعة عمل املؤسسة املتعاقدة مع اجلامعة فيما

 .خيص ال يانة بالكلية وتقييم أداقها

 عامالت ا دارية واملالية العمل على إلجناز امل

 بالكلية.

 .متابعة األعمال ا دارية واملالية بالكلية 

  مرارعة التقييم السنوي ملوظفي إدارة الكلية

وإبداء املالحظات عليه وعرضه على العميد 

 العتماده.

  تشجيع موظفي إدارة الكلية وحتفييهم

 وا شراف على الربامج التحفييية.

 سلف الكلية.طلب معلومات عن أرصدة و 

  متابعة طلبات منسوبي الكلية وا رراءات

 التابعة هلا.

  عمل ا ح اقيات والكشوفات عن منسوبي

 الكلية.

 

  إصدار قرارات ا رازة اخلاصة جبميع منسوبي

 الكلية واملباشرة بعد ا رازة.

 .إعطاء أوراق التعريف جلميع منسوبي الكلية 

 

 و اجلهات إعطاء أوراق التحويل إىل املستشفيات أ

 الطبية املختلفة جلميع منسوبي الكلية.

  القيام باألعمال اليت تسند إليه من قبل عميد

 الكلية.

 الوحدة اداء العمل على كل ما من شأنه تطوير 

 .ومواكبة كل ريد يف جمال العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يلي دليل مفصل عن كل 
  قسم والربامج اليت يقدمها :

 

 منسوبي الوحدة

 مشرف الوحدة
 بدر بن حممد الشراري
badar@ju.edu.sa 

 
 خالد بن سعد القايد

 مدير مكتب العميد
kaalqaid@ju.edu.sa 

 
 الشراري مصبح نواف

 شؤون إدارية ومالية
 

 الشراري بندر مقبول
 مراسل
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 ليعنى هـ0341ا سالمية عام الدراسات نشئ قسم أ

بتدريس القرآن الكريم وعلومه وتالوته، واحلديث 

النبوي الشريف وعلومه وشروحه، والعقيدة 

ا سالمية، واألديان والفرق، والدعوة وأساليبها، 

كما يطرح القسم مادة الثقافة ا سالمية اليت 

 تعد بوابته إىل باقي طلبة اجلامعة .

 الرؤية:

للتدريب الشرعي لتنمية مستوى إنشاء برنامج 

الطلبة وتطوير أداءهم املهاري يف تالوة القرآن 

الكريم وحفظه، واخلطابة والتدريس، وختريج 

ليخرج ريال من طلبة  األحاديث النبوية الشريفة

العلم الشرعي ذوي شخ ية إسالمية مستقلة، 

تنتمي لدينها وأمتها ووطنها، وقادرة على البحث 

ة من رهود علماقنا القدماء يف واحلوار؛ لإلفاد

الكتاب والسنة وا رابة عن مشكالت  خدمة

 احلاضر .

 الرسالة:

 –تكريس اجلهود وبذل غاية ا مكان  عداد ) طالب 

طالبات ( قسم الدراسات ا سالمية وتأهيلهم وفق 

خطة القسم املوضوعة اليت تسعى الستيفاء تدريس 

ل على كل مقررات برنامج البكالوريو  واحل و

وذلك عن لعلمية بكل حقوقها وامتيازاتها الدررة ا

 طريق:

اجلامعي يف مجيع التخ  ات ربط الطالب -0

 مبجتمعه احمللي وا سالمي املبين على عقيدة التوحيد.

تنشئة ريل قادر على مواكبة الع ر وتطوراته -1

 وحتدياته مع التمسك بالثوابا .

 سالم غر  السلوك املعتدل املت ف بوسطية ا-4

 له لدى الطالب.ومشو

 قدمها القسم:يالربامج اليت 

دررة البكالوريو  يف قسم الدراسات االسالمية مين  

بعد ارتياز  العلوم واآلداب خت ص الدراسات ا سالمية

 :الربنامج الدراسي التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 CSC 101 3 مقدمة للحاسبات والربجمة

 ENGL 121 4 مهارات القراءة

 ENGL 122 4 مهارات الكتابة

 IC 101 1 الثقافة االسالمية املدخل إىل

 05 جممو  الوحدات

 
 املستوى الثاني

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 CSC 316 4 احلاسب وا تمع

 ENGL 123 4 مهارات االستما 

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 STAT 101 4 (0مبادئ ا ح اء واالحتمال )

 04 تجممو  الوحدا

 

 قسم الدراسات اإلسالمية. 3
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 وصف مقررات قسم الدراسات االسالمية:

IC 101: 1              دخل إىل الثقافة ا سالمية امل 

 ال يورد متطلب سابق:

 وصف حمتويات املقرر:

 م ادر دراسة الثقافة ا سالمية وأهميتها.-

 تعريف ا ميان وبيان أركانه.-

 حقوق ال حابة ووالة األمر.-

 نواقض ا سالم والبد .-

IC 102 1                       : ا سالم وبناء ا تمع 

 IC 101متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر: 

 ا تمع: مفهومه، أسسه، مساته.-

 الروابط االرتماعية وأسباب تقويتها.-

 املشكالت االرتماعية وسبل الوقاية منها.-

 أهمية األسرة ومكانتها يف ا سالم.-

 حجاب املرأة املسلمة، واخللوة واالختالط.-

 اخلطبة واليواج، وفرق النكاح.-

IC 211 4                               : القرآن الكريم 

التجويد، غايته، حكمه. التعريف بالقارئ تعريف علم 

أحكام ، أحكام االستعاذة والبسملة، عاصم والراوي حفص

النون الساكنة والتنوين: ا ظهار، ا دغام، ا خفاء 

 املستوى اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 BL 101 4 مبادئ القانون

 IC 314 4 التفسري

 IC 315 4 ديث والدراسة األسانيدعلوم احل

 IC 323 4 الفرق واألديان

 IC 333 1 0األحوال الشخ ية 

 IC 341 4 0أصول الفقه 

 09 جممو  الوحدات

 

 املستوى السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 424 4 منهجية الدعوة وا صالح

 IC 435 4 0فقه املعامالت 

 IC 437 4 املواريث والوصايا

 IC 438 1 الفقه املقارن

 IC 445 4 يف ا سالم نظام احلكم والقضاء

 IC 452 4 ن وص إسالمية بالل ة ا لجنلييية

 09 جممو  الوحدات

 

 املستوى الثامن

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 425 4 املذاهب الفكرية املعاصرة

 IC 436 4 1 ف ا سالميةفقه املعامالت وامل ار

 IC 444 1 فقه العقوبات

 IC 453 4 0التدريب العملي 

 IC 454 4 1التدريب العملي 

 03 جممو  الوحدات

 

 املستوى الرابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 COM 205 4 ا قنا 

 IC 212 4 علوم القرآن الكريم

 IC 213 1 فقه السرية النبوية

 IC 222 4 1العقيدة االسالمية 

 IC 232 1 1فقه العبادات 

 IC 104 1 أسس النظام السياسي يف ا سالم

 05 جممو  الوحدات

 

 املستوى الساد 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 316 4 يفاحلديث الشر

 IC 334 4 1األحوال الشخ ية 

 IC 342 4 1أصول الفقه 

 IC 343 4 القواعد والنظريات الفقهية

 IC 351 4 مناهج البحث يف العلوم ا سالمية

 05 جممو  الوحدات
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 جامعة اجلـــوف
Al JOUF University 

واالقالب. املد الطبيعي، وأنواعه: مد البدل، مد العوض، 

 .الصغرى د ال لةم

IC 2211                         0عقيدة ا سالمية : ال 

املادة إىل تعميق ا ميان وزيادته عند الطالب تهدف هذه 

عن طريق دراسة أركان ا ميان ورؤو  موضوعاته دراسة 

متقدمة مع تعريفهم مبنهج السلف ال احل يف فهم 

اقع احلياة العقيدة وتهيئتهم لتطبيق هذا املنهج على و

بعيدا عن ال لو والتطرف مع كيفية الرد على املخالف  

 دون التجريح. مببدأ الت حي 

IC 231 4                              0: فقه العبادات 

الطهارة: تعريفها ، أنوا  املياه، الوضوء، املس  على 

 اخلف ، ال سل، التيمم، النجاسات، احليض والنفا .

، صفة ال الة، سجود السهو، صالة األذان، ال الة

اجلماعة، صالة اجلمعة، صالة التطو ، أوقات النهي عن 

ال الة، صالة العيدين، صالة الكسوف واخلسوف، صالة 

 .االستسقاء، اجلناقي

IC 103             1: النظام االقت ادي يف ا سالم 

 IC 102متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

 يف ا سالم: نشأته وم ادره.النظام االقت ادي -

األنظمة االقت ادية الوضعية الرأمسالية، -

 االشرتاكية

مبادئ النظام االقت ادي ا سالمي وأسسه -

 وخ اق ه.

 مفهوم التوزيع والتبادل.-

 امل ارف واملعامالت امل رفية، والتأم .-

IC 212 :4                         علوم القرآن الكريم 

تعريفه، تارخيه، أهميته، مناذج من املؤلفات  علوم القرآن:

القرآن الكريم: تعريفه وأمساؤه، الفرق بينه وب   1فيه

احلديث القدسي. الوحي: معناه ومراتبه، الشبه الواردة 

حوله ومناقشتها، تنيالت القرآن واحلكمة من نيوله 

مفرقا، مجع القرآن وتدوينه، الشبه اليت أثريت حول مجع 

بته، الرسم العثماني، القراءات القرآنية، القرآن وكتا

 رهود اململكة العربية السعودية يف خدمة القرآن الكريم

IC 213 :4                          فقه السرية النبوية 

وفقه أحداثها وهو  ،يتحدث عن السرية النبوية هذا املقرر

 :يناقش إمجاًلا

 أ( حالة العرب قبل ا سالم

 دته ب( أحداث قبل وال

، ونسبه، ومرضعاته، وبيئته، ومكانته، وسفره،  ج( مولده

 وزواره، وأوالده، وأخالقه، واستقامته، وأحداث متنوعة .

، وموقف املشرك  من رسالته، وموقف عمه أبي د( بعثته

 .طالب، ودعوته السرية

IC 222 4                        1 ا سالمية: العقيدة 

، دخول األعمال يف مسماه ، زيادة  ا ميان: معناه  درراته

ا ميان ونق انه، العالقة ب  ا ميان وا سالم ، حكم 

مرتكب الكبرية، الوالء والرباء وعالقتهما با ميان، أثر 

الذنوب واملعاصي على ا ميان ، احلكم ب ري ما أنيل اهلل. 

 عوارض احلكم بالتكفري ، نواقض ا ميان .

IC 232 4                               1: فقه العبادات 

ألموال اليت اليكاة: تعريفها ، حكمها، شروط وروبها، ا

: تعريفه ومشروعيته، شروط وروبه، جتب فيها، م ارفها 

شروط صحته، مفسداته، ما يورب الكفارة، صوم التطو ، 

االعتكاف ، املناسك: تعريف احلج والعمرة، حكمهما، 

ا حرام ، صفة احلج  املواقيا، ا حرام، حمظورات

 والعمرة، الفوات، اهلدي، األضحية، العقيقة .

IC 104             1: النظام االقت ادي يف ا سالم 
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يهدف هذا املقرر إىل التعريف بالنظام السياسي يف 

ا سالم ، وأهم األسس اليت يقوم عليها ، ثم بيان متيي 

خرى ، النظام السياسي ا سالمي عن النظم السياسية األ

باعتبار أنه ريء من نظام ا سالم الشامل ، وأنه نظام 

 عاملي وأخالقي .

IC 314  :4                                       التفسري 

دراسة اآليات على أن تتضمن الدراسة أسباب نيول اآليات، 

ومناسبة اآليات فيما بينها، واجلانب الل وي والبالغي 

م منها ، وتوريه القراءات وكيفية استنباط األحكا

الواردة فيها، و ما ترشد إليه اآليات مع مراعاة الوحدة 

 املوضوعية هلا.

IC 315 :4            دراسة األسانيدعلوم احلديث و 

ا سناد: تعريفه وأهميته، و شروط قبول الرواية، 

والتعريف بعلمي اجلرح والتعديل، وعلم الررال، دراسة 

احلديث، منهج البحث عن أحوال  ا سناد واحلكم على

الرواة يف كتب اجلرح والتعديل، مناذج تطبيقية لدراسة 

 .األسانيد

IC 323 :4                              الفرق واألديان 

الدين: تعريفه، احلارة إليه، وحدة الدين وتنو  الشراقع، 

اهلندوسية(.  –الن رانية  -اليهودية  ) أشهر األديان

تعريفها، بداية نشأتها، أسباب ظهورها، أشهرها  الِفَرق:

 املعتيلة(. -اجلهمية -الشيعة  -)اخلوارج

IC 333 : 4                      0األحوال الشخ ية 

 أهداف املقرر: 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بأحكام األسرة    

ومعرفة حقوق كل واحد من اليور  ووارباته وتأصيل 

قهية املتعلقة بتكوين األسرة ومعاجلة ما األحكام الف

 يطرأ عليها من خلل .

IC 341 : 4                                0أصول الفقه 

يهدف مقرر أصول الفقه إىل تب ري الطالب بأدلة احلكم 

الشرعي ب فة إمجالية، ومعرفة م در احلكم والتشريع، 

الطريقة وطبيعة هذا احلكم، واملخاطب به، وا رشاد إىل 

ف السليمة يف االستفادة من األدلة الشرعية.التعري

، والوقوف على بعض بأحوال املستفيد من هذه األدلة

 امل طلحات األصولية اليت يستعملها الفقهاء وحنوهم.

IC 316 :4                             احلديث الشريف 

ن السنة النبوية ومكانتها ، أحاديث األحكام: تعريفها وبيا

أهم امل نفات فيها ، دراسة لبعض أحاديث كتاب بلوغ 

 اجلناقي( . –ال الة   -املرام )الطهارة 

IC 334 : 4                        1األحوال الشخ ية 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بأنوا  الفرقة ب  

اليور  وما يرتتب عليها من أحكام . حمتوى املقرر: 

كتاب  -4كتاب الطالق .  -1باب اخللع .  -0

 -6كتاب اللعان.  -5كتاب الظهار.  -3ا يالء. 

 كتاب العدد

IC 342 : 4                               1أصول الفقه 

يهدف مقرر أصول الفقه إىل تب ري الطالب بأدلة احلكم 

الشرعي ب فة إمجالية، ومعرفة م در احلكم والتشريع، 

ب به، وا رشاد إىل الطريقة وطبيعة هذا احلكم، واملخاط

السليمة يف االستفادة من األدلة الشرعية.التعريف 

بأحوال املستفيد من هذه األدلة، والوقوف على بعض 

 .امل طلحات األصولية اليت يستعملها الفقهاء وحنوهم

IC 343 :4                القواعد والنظريات الفقهية 

لنظريات الفقهية تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب با

العامة اليت جتمع شتات مساقل متفرقة يف أبواب فقهية 

فقهية مشرتكة واحدة. وتهدف  مبادئكثرية تضبطها 

أيضًا إىل تعريف الطالب بالقواعد الفقهية اليت ختدم 

املقاصد الشرعية وتضبط األحكام الفرعية وتؤدي إىل 
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 جامعة اجلـــوف
Al JOUF University 

 تكوين امللكة الفقهية عند الطالب ومساعدته ملعرفة

 احلكم الشرعي يف كثري من املساقل الفقهية .

IC 351 :4        مناهج البحث يف العلوم ا سالمية 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بقواعد ومناهج 

البحث يف العلوم ا سالمية وتدريبه على التطبيق األولي 

هلذه املناهج وتنمية الروح املنهجية لدى الطالب مبا 

أوسع ملفاهيم هذا العلم يف حياته  ميكنه من تطبيق

 العلمية والعملية .

IC 424 :4               املنهجية الدعوة وا صالح 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بأسلوب الدعوة إىل 

اهلل عي ورل باليت هي أحسن من واقع النص القرآني 

واحلديث النبوي وطريقة السلف ال احل وإعداده علميًا 

ليكون مثااًل طيبًا للداعية ا سالمي يف هذا  ونفسيًا

الع ر، وتهدف أيضًا إىل تعريف الطالب باجلهود 

اجلماعية اليت قاما بها األمة ا سالمية للدفا  عن 

عقيدتها وشرح املناهج املختلفة حلركات ا صالح 

واملوازنة بينها لتعميق الفكر النقدي عند الطالب لتب  

 ها .احللول ال حيحة من غري

IC 435 : 4                            0فقه املعامالت 

البيو ، اخليار، الربا، ال رف، بيع األصول والثمار، السلم، 

القرض، الرهن، الضمان، الكفالة، احلوالة، ال ل ، 

 .احلجر، الوكالة

IC 437 :4                        وصاياالاملواريث و 

علمه، احلقوق املتعلقة : تعريفه، فضل تعلم املواريث

بالرتكة، أركان ا رث وشروطه وأسبابه وموانعه، 

الوارثون من الررال، الوارثات من النساء، أنوا  ا رث: 

 الفرض، التع يب، احلجب، التأصيل، العول.

IC 438 :4                               الفقه املقارن 

حث يف تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بكيفية الب

كتب الفقه املختلفة حول مسألة فقهية واحدة، وتعريفه 

بكيفية عرض األدلة واستنباط األحكام والرتري  

 واملناقشة وتبي  مدى قوة اخلالف وضعفه

IC 445 :4           يف ا سالم ءنظام احلكم والقضا 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب مبفردات 

دولة، السلطات العامة، وم طلحات هذه املادة مثل: ال

الدستور، ا مامة، اخلالفة، أهل احلل والعقد، البيعة، 

و غري  الشورى، والقاضي واملدعي واملدعى عليه، والبينة،

ذلك. وكذا بيان السلطات العامة )التنفيذية 

، وتهدف يعية والقضاقية( واخت اص كل منهاوالتشر

 سالمية إىل اعتياز الطالب مبا وصلا إليه التشريعات ا

من قوان  ونظم، وتقدير دور اخللفاء الراشدين رضي اهلل 

عنهم يف إرساء قواعد ونظم دستورية وقضاقية للدولة 

 .ا سالمية

IC 452 :4         ن وص إسالمية بالل ة ا لجنلييية 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب ببعض الن وص 

لييية اليت ا سالمية وامل طلحات العلمية بالل ة ا لجن

تساعده على معرفة اجلمل وإدراك املعاني ال حيحة 

عندما يقرأ كتابًا مرتمجًا أو يريد أن يرترم بعض 

العبارات واملواد الشرعية وشرحها إذا ُطلب منه ذلك أو 

أراد أن يوصل معلومة خت  ية يف جمال الدراسات 

 ا سالمية.

IC 425 :4                املذاهب الفكرية املعاصرة 

إثبات املعتقدات ا سالمية ال حيحة يف اهلل تعاىل ويف 

ا نسان ويف الكــون، يف موارهة التيارات واملذاهب املعاصرة 

 .عن طريق مناقشتها والرد عليها

IC 436 :4   1 فقه املعامالت وامل ارف ا سالمية 
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يدر  الطالب يف هذا املقرر امل رف الربوي نشأته 

امل ارف.  أنوا  ،قيامه وأسس سالميا وتعريفه. امل رف 

، املركيية. ثانيًا: التجارية: امل ارف الربوية، امل ارف أوال

، امل ارف األعمالامل ارف االسالمية م ارف 

املتخ  ة، م ارف مركيية: امل ارف الربوية: التجارية 

عمليات  واملتخ  ة .:االقتمان يف امل رف الربوي

امل رف  امل رف االسالمي  مييانية   ا سالميةامل ارف 

 .ا سالميةوظاقفه  جتربة امل ارف املركيي و

IC 444 :4                                فقه العقوبات 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بتميي الشريعة 

ا سالمية يف حتقيق أمن ا تمع ا نساني وسالمته 

ة والعقوبات واستقراره عن طريق إملامه باجلنايات احلدي

الشرعية املختلفة والتعرف على أدلة ا ثبات الشرعية يف 

 كل رناية منها .

IC 453 : 4                           0التدريب العملي 

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالبة تدريبًا عمليًا تطبق 

فيه ما درسته خالل الف ول والسنوات السابقة يف 

هلا واهتماماتها من الناحية ا االت اليت تناسب ميو

الكالمية واخلطابية أو من الناحية الكتابية والبحثية من 

خالل املشاركة الفعلية يف إحدى املؤسسات والدواقر 

احلكومية واملسارد ووزارة املعارف واملدار  األهلية 

 .وغريها

IC 454 : 4                          1التدريب العملي 

ىل تـدريب الطالـب تـدريبًا عمليـًا يطبـق      يهدف هـذا املقـرر إ  

درسه خالل الف ول والسنوات السابقة يف ا االت  فيه ما

ــة       ــة الكالميـ ــن الناحيـ ــه مـ ــه واهتماماتـ ــب ميولـ ــيت تناسـ الـ

واخلطابيــة أو مــن الناحيــة الكتابيــة والبحثيــة مــن خــالل     

املشاركة الفعلية يف إحـدى املؤسسـات والـدواقر احلكوميـة     

لعدل وإدارة األوقاف واملسارد ووزارة كاحملاكم وكتابة ا

 املعارف واملدار  األهلية وغريها
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 جامعة اجلـــوف
Al JOUF University 

 

تــيامن إنشــاء قســم الل ــة العربيــة مــع إنشــاء الكليــة. إذ 

كان من ب  األهداف الرقيسة  نشـاقه احلفـاظ علـى    

ل ة القرآن الكريم وتراثهـا، وميثـل قسـم الل ـة العربيـة      

ــرب أقســــ  ــد أكــ ــدد    أحــ ــث عــ ــن حيــ ــة وذلــــك مــ ام الكليــ

 . الطالب

 الرؤية:

إىل حتقيق الريادة والتميي يف جمال خت  ه يسعى 

 حمليًا وإقليميًا.

 الرسالة:

تعليمية حبثية، تتمثل يف احلفاظ على ل ة القرآن 

الكريم واالهتمام بها، ورفد ا تمع بكفاءات مؤهلة 

علميًا ومهاريًا، تسهم يف رقي جمتمعها، وتسد 

 ياراته البشرية والتنموية. احت

 الربامج اليت يقدمها القسم:

دررة البكالوريو  يف العلوم  قسم الل ة العربيةمين  

الل ة العربية بعد ارتياز الربنامج واآلداب خت ص 

 الدراسي التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى : األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 121 4 اءةمهارات القر

 CSC 101 3 مقدمة للحاسبات والربجمة

 ENGL 122 4 مهارات الكتابة

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة االسالمية

 03 جممو  الوحدات

 

 

 

 املستوى : الثاني

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 123 4 مهارات االستما 

 CSC 316 4 احلاسب يف ا تمع

 STAT 101 4 0 مبادئ ا ح ـــاء واالحتمال

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 04 جممو  الوحدات

 املستوى : الثالث 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 211 4 (0النحو )

 ARAB 231 4 األدب اجلاهلي

 ARAB 241 1 العروض والقافية

 ARAB 251 1 والل وي البحث األدبي مناهج

 4  (0مادة حرة )

 IC 103 1 ا سالم النظام االقت ادي يف

 PSY 351 4 علم النفس االرتماعي

 04 جممو  الوحدات

 املستوى : الرابع 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 212 4 (1النحو )

 ARAB 232 4 ا سالم واألموي األدب فـــي صـــدر

 ARAB 242 4 0غة البال

 4  (1مادة حرة )

 IC 212 4 علوم القرآن الكريم

 IC 104 1  ا سالمأسس النظام السياســي يف

 09 جممو  الوحدات

 
 املستوى : اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 313 4 (4النحو )

 ARAB 333 4 األدب العباسي

 ARAB 322 4 املعجم وعلم الداللة

 ARAB 353 1 ل وية وأدبية بالل ة ا لجنلييية م طلحات

 PAD 101 4 مبادئ ا دارة العامة

 4  (4مادة حرة )

 09 جممو  الوحدات

 

 قسم اللغة العربية. 2
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 وصف مقررات قسم اللغة العربية:

ARAB 101 1الل وية                      : املهارات 

 وصف حمتويات املقرر:

بيان أهمية املادة، والتدرب على قواعد صحة الكتابة  

وعناصر التعبري، ودراسة أنوا  اجلمل، والتعرف على أهم 

مساقل النحو يف أبواب املرفوعات واملن وبات وا رورات 

 والضماقر.

ARAB 103         1              : التحرير العربي 

 ARAB 101متطلب سابق:     

 وصف حمتويات املقرر 

تطبيقات عملية على قواعد صحة الكتابة، ومرارعة أهم  

القواعد النحوية الضابطة لسالمة التحرير، ودراسة 

أقسام الكتابة، والتعرف على أنوا  التأليف، وممارسة 

عناصر التعبري من خالل مناذج نثرية وشعرية، والتدرب 

ياغة اللوحة القلمية وطرق كتابة املقال على ص

 واستخدامات عالمات الرتقيم.

ARAB 211 :( 0النحو)                            4 

دراسة موضوعات النحو العربي للطالب املتخ    يف 

قسم الل ة العربية حسب هذا املستوى مما حيقق به 

 الطالب األهداف اآلتية :

والتعريف خب اقص كل  التمييي ب  أقسام الكالم 

 قسم.

 الفرق ب  املعرب واملبين. 

معرفة اجلملة االمسية ومكوناتها والعوامل الداخلة  

 عليها.

 التعرف على م طلحات النحاة. 

ARAB 231 :4                       األدب اجلاهلي 

مقدمة مورية لتعريف الطالب بكلمة )أدب( وصفة 

هلذا الع ر. التعريف )راهلي( وحتديد ا طار اليمين 

حبياة العرب يف الع ر اجلاهلي، والعوامل املؤثرة يف 

أدبهم. دراسة أبرز قضايا األدب اجلاهلي: )أوَّلية الشعر 

اجلاهلي، روايته وم ادره، قضية االنتحال، املعلقات 

)شعر كالشعرية وقضاياها(. أبرز املناهج الشعرية، 

 املستوى : الساد 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 314 4 ال رف

 ARAB 334 1 األدب األندلسي

 ARAB 324 4 فقه الل ة

 ARAB 343 4 1البالغة 

 ARAB 344 4 ي القديمالنقد األدب

 ARAB 345 4 الن وص األســـلوب وحتليـــل

 09 جممو  الوحدات

 

 املستوى : السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 415 4 (3النحو )

 ARAB 434 1 األدب املقارن

 ARAB 425 4 علم األصوات

 ARAB 446 4 النقد األدبي احلديث

 ARAB 426 4 علم الل ة

 ARAB 435 1 دول املتتابعةأدب ال

 06 جممو  الوحدات

 
 املستوى : الثامن

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 416 4 (5النحو )

 ARAB 436 1 األدب السعودي

 ARAB 437 1 نظرية األدب

 ARAB 438 1 األدب احلديث

 ARAB 461 6 التدريب العملي

 05 جممو  الوحدات
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Al JOUF University 

لع ر. خ اقص ال عاليك، احلوليات...(. أشهر أدباء ا

 الشعر اجلاهلي وأغراضه.

ARAB 241 :1                    العروض والقافية 

 متييي الشعر املستقيم من املكسور .

 منو الذوق ا يقاعي لدى الطالب 

ARAB 251 :1       مناهج البحث األدبي والل وي 

تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بعناصر املنهج 

البحث األدبي والل وي، كما تهدف  العلمي الالزمة يف

إىل إكساب الطالب القدرة على التفريق ب  املناهج 

املختلفة والوقوف على معطيات كل منهج، وتهدف املادة 

كذلك إىل إطال  الطالب على اجلذور الفكرية 

والفلسفية اليت بنيا عليها املناهج األدبية والل وية 

ستخدام األساليب وتهدف أيضًا إىل تدريب الطالب على ا

 املنهجية العلمية يف جماالت البحث األدبي والل وي.

ARAB 212 :( 1النحو)                            4 

إتقان و  فهم اجلملة الفعلية ومكوناتها التعمق يف

 األساليب ا نشاقية .

ARAB 232 :4   األدب فـــي صـــدر ا سالم واألموي 

الطالب حبال األدب والثقافة  تهدف هذه املادة إىل تعريف

عند جميء ا سالم، ومدى التأثري الذي أحدثه ا سالم 

يف التكوين الفكري واجلمالي لألدب. كما ي طي املقرر 

حتوالت األدب يف الع ر األموي، مع رصد الظواهر 

األدبية اليت نشأت يف ذلك الع ر كالشعر العذري 

 انية.وشعر النقاقض ونشوء ظاهرة الرساقل الديو

ARAB 242 : 4                            0البالغة 

أن حييط الطالب بأهم علوم البالغة الثالثة : املعاني 

والبيان والبديع معرفة عدد ال بأ  به من امل طلحات 

البالغية ، موضحة بالشواهد القرآنية الكرمية واألبيات 

 الشعرية  املنتخبة من أرود ما قاله الشعراء العرب .

 تنمية قدرات الطالب على التعامل مع األساليب البالغية.

ARAB 313 :( 4النحو)                           4 

التعريف بالقضايا املشرتكة ب  اجلملة االمسية 

 والفعلية . 

 الرتكيي على االنطالق من املعنى يف التحليل النحوي . 

 معرفة اجلمل ال  رى واجلمل الكربى . 

ARAB 333: 4                       العباسي األدب 

مقدمة عن احلياة السياسية واالرتماعية مع الرتكيي 

على احلياة العقلية يف هذا الع ر بدوريه األول والثاني ، 

و بيان أثر الرتمجة ، وأثر ذلك كله يف ازدهار األدب 

 العباسي ) شعره ونثره ( . 

زانه ، مع ـ تطور الشعر : التجديد يف موضوعاته وأو

 االستشهاد لذلك . 

 ـ دراسة مناذج للشعر والنثر دراسة تطبيقية . 

 ـ دراسة ترارم ألبرز شعراء وكتاب هذا الع ر .

ARAB 322 :4                    املعجم وعلم الداللة 

تعريف الطالب بعلم الداللة ، من حيث أمساؤه ، 

 وموضوعاته ، وعالقته بعلوم الل ة األخرى .

صوات ، والبنية ال وتية ، والبنية ال رفية ، األ ·

والرتاكيب . داللة األلفاظ وتطورها ، واجتاهاتها ، 

 واألسباب املؤدية إليها ، ومناسبتها ملعانيها .

نسق اجلملة العربية ، من حيث تراكيبها ، ودالالتها  ·

 وفق السياق .

رهود علماء العربية يف دراسة الداللة ، وأشهر البحوث  ·

 الداللية املعاصرة يف ال رب .

الرتمجة ، مشكالتها وفق املعاني العاطفية والنفسية ،  ·

 واختالف الت نيفات اجليقية .

املعجم العربي ، مدارسه ، وت نيفاته ، ومناهجه يف  ·

 القديم واحلديث .
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نظريات السياق الل وي ، ونظرية احلقول الداللية ،  ·

 ملتخ  ة .ومعارم املوضوعات ، واملعارم ا

ARAB 353:  1م طلحات ل وية وأدبية بالل ة ا لجنلييية 

يهدف هذا املقرر إىل متك  الطالب من معرفة امل طل  

األرنيب يف العلوم الل وية و األدبية، و ما يقابل ذلك 

بالعربية، كما يهدف إىل متكينهم من معرفة الداللة 

افة الدقيقة للم طل  الل وي وامل طل  األدبي، با ض

إىل وقوفهم ـ عن طريق هذه امل طلحات ـ على رسور 

 التواصل ب  الثقافت  العربية وال ربية .

ARAB 314 :4                              ال رف 

مقدمة يف علم ال رف، املييان ال ريف، ت ريف األفعال: 

)ا رد واملييد، ال حي  واملعتل، املبين للمعلوم واملبين 

اضي واملضار  واألمر، معاني صيغ األفعال، للمجهول، امل

 إسناد األفعال إىل الضماقر...(.

ARAB 334 :1                      األدب األندلسي 

مقدمات نظرّية تعّرف الّطالب باألدب األندلسّي أشكاله 

وأساليبه وقضاياه. دراسة األدب األندلسّي دراسة بنيوّية: 

األسلوبّي( ودراسة أغراضّية )بنية النّص وهيكله الّل وّي و

 ثيمّية: )مقاصده ومعانيه(.

ARAB 344 :4                    النقد األدبي القديم 

يهدف هذا املقرر إىل أن يقف الطالب على نشأة النقد 

العربي القديم وتطوره واجتاهاته و أهم قضاياه ، وأن 

يتعرفوا على أبرز علماء النقد األدبي القديم ورهودهم و 

أساليبهم النقدية من خالل التعامل مع أهم كتب 

 الرتاث .

ARAB 345 :4      األســـلوب وحتليـــل الن وص 

يهدف هذا املقرر إىل متك  الطالب من متييي الن وص 

األدبّية، وحتليلها وسْبر أغوارها اجلمالية من خالل وضع 

يده على كيفّية ا فادة من إمكانات الل ة، واليت سبق أن 

تقن بعض مهاراتها النحوّية والبيانّية من خالل مقررات أ

النحو والبالغة وذلك حيقق املقرر غاية أخرى رليلة 

وهي: تطبيق تلك ا مكانات اليت در  بعضها بشكل 

 نظري .

وكذلك يهدف املقرر إىل تنمية الروح اجلمالية والذوق 

 الفين يف نفسية الطالب.

ARAB 415 :( 3النحو)                            4 

تهدف مقررات النحو إىل تعريف الطالب مبنيلة النحو 

العربي ، وسبب نشأته ، و أشهر علماقه ورهودهم يف 

استقراء كالم العرب واستنباط القواعد من كالمهم ، 

وزيادة ح يلتهم العلمية يف قواعد الل ة العربية ، 

وحتس  األداء لدى الطالب نطقًا وكتابة ، وتعميق 

فهمهم للقواعد النحوية ، وتدريبهم على التحليل 

والتعليل والرتري  ، ومتكينهم من دراسة القواعد 

النحوية يف كتب الرتاث ، ووقوفهم على أثر ا عراب يف 

املعنى خالل التدريبات املتنوعة ، و إعدادهم لتدريس 

القواعد النحوية ، واالهتمام بالشواهد النحوية شعرًا 

عرف على م طلحات النحو ، وتعريفهم ونثرًا ، والت

بالرتاكيب العربية وعناصرها وأحكامها ، والوقوف على 

 شيء من أصول التفكري عند النحوي  .

ARAB 434 :1                       األدب املقارن 

 ردوى دراسة األدب املقارن وآفاقه املستقبلية .-0

حماولة حتديد منهج األدب املقارن ومنطقه -1

نطقته ومستقبله وأدوات حبثه وعالقاته باألنظمة وم

 األخرى .

 عالقة األدب املقارن باألدب العاملي . -4

تأثري الثورة التكنولورية واملعلوماتية يف تدريس  -3

 األدب بوره عام ، واألدب املقارن بوره خاص .
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Al JOUF University 

من خالل دراسة هذه األهداف يستطيع الطالب الوقوف 

والتأثر ب  اآلداب والثقافات على أهمية كشف التأثري 

املختلفة حيث يكتسب مهارة علمية تعينه يف متييي أصالة 

 أدبه عن اآلداب األرنبية األخرى .

ARAB 425 :4                           علم األصوات 

تعد األصوات يف الل ة األسا  الذي يبنى منه الكالم ، 

. وتهدف  واللبنة اليت تقوم عليها مقومات الل ة كلها

هذه املادة إىل التعرف على هذا األسا  )ال وت الل وي(، 

وإكساب الطالب معرفة مبقومات الل ة النحوية 

وال رفية ...إخل. اليت تعينه على حسن النطق بالل ة 

وأداقها أداء سليما يف القراءة والكتابة ، وتدريب الطالب 

سة على استخدام املعامل ال وتية واحلاسب اآللي يف درا

 ال وت الل وي.

ARAB 446 :1                 النقد األدبي احلديث 

تدريب الطالب والطالبات على فهم امل طلحات 

والنظريات النقدية احلديثة ،وا حاطة باجلذور اليت 

تولد عنها هذا النقد.ومن ثم القدرة على  فهم أعمق 

للن وص األدبية  . و املقدرة على تطبيق هذه املفاهيم 

  يها .عل

 تعود التفكري حول األدب وعالقته باحلياة .

مالحظة االختالفات يف الرؤية حول ماهية األدب 

 ووظيفته  

ARAB 426 :4               علم الل ة 

يهدف هذا املقرر إىل دراسة األسس النظرية النقدية من 

إرهاصاتها ثم تطورها وصوال إىل استقرارها يف الع ر 

 1اتها يف النقد العربي احلديثاحلديث ودراسة جتلي

ARAB 435 :1         أدب الدول املتتابعة 

تعريف الطالب على أهم التحوالت السياسية والفكرية يف 

تلك الع ور،وا ملام ببعض الظواهر الفنية واالجتاهات 

 الشعرية والنثرية يف تلك الع ور.

ARAB 416 :( 5النحو)                           4 

مقررات النحو إىل تعريف الطالب مبنيلة النحو تهدف 

العربي ، وسبب نشأته ، و أشهر علماقه ورهودهم يف 

استقراء كالم العرب واستنباط القواعد من كالمهم ، 

وزيادة ح يلتهم العلمية يف قواعد الل ة العربية ، 

وحتس  األداء لدى الطالب نطقًا وكتابة ، وتعميق 

وتدريبهم على التحليل  فهمهم للقواعد النحوية ،

والتعليل والرتري  ، ومتكينهم من دراسة القواعد 

النحوية يف كتب الرتاث ، ووقوفهم على أثر ا عراب يف 

املعنى خالل التدريبات املتنوعة ، و إعدادهم لتدريس 

القواعد النحوية ، واالهتمام بالشواهد النحوية شعرًا 

وتعريفهم  ونثرًا ، والتعرف على م طلحات النحو ،

بالرتاكيب العربية وعناصرها وأحكامها ، والوقوف على 

 شيء من أصول التفكري عند النحوي  .

ARAB 436 :1                     األدب السعودي 

 التمييي ب  أقسام الكالم والتعريف خب اقص كل قسم.

إطال  الطالب على موضوعات األدب السعودي وتطور  

 لية والعربيةأرناسه ومؤثراته احمل

ARAB 437 :1                               نظرية األدب       

 يتناول هذا املقرر

طبيعة األدب: وعالقته باملعرفة وباألخالق، و بالفنون -

 الب رية والسمعية. 

 العمل األدبي ب  منشئه ومتلقيه. -

 نظرية القراءة واالستقبال والتفسري.-

ل متكن دراسته مبعيل عن استقالل العمل األدبي وه-

 ظروفه التارخيية وإىل أي مدى يتأثر بهذه الظروف.
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ARAB 438 :1                        األدب احلديث 

 أهداف املقرر:

تدريب الطالب على فهم امل طلحات والنظريات -0

النقدية احلديثة، وا حاطة باجلذور اليت تولد عنها 

 هذا النقد.

 دب وعالقته باحلياة.تعود التفكري حول األ-1

مالحظة االختالفات يف الرؤية حول ماهية األدب -4

 ووظيفته

ARAB 461 :6    التدريب العملي 

أهداف املقرر: دراسة األدوار املتعددة لقيام الطلبة 

بدورهم يف املؤسسات التعليمية وا عالمية 

املختلفة، مع تدريبهم على تطبيق ما تعلموه 

عرفية وخربات يف ميادين واكتسبوه من مهارات م

احلياة العملية اليت يتوقع أن يسهم فيها كل 

منهم، وذلك حتا إشراف أساتذتهم ويف اجلهة 

 اليت يتم فيها التدريب

ARAB 343 :( 1البالغة)                      1 

أن حييط الطالب بأهم علوم البالغة الثالثة : املعاني 

به من امل طلحات والبيان والبديع معرفة عدد ال بأ  

البالغية ، موضحة بالشواهد القرآنية الكرمية واألبيات 

الشعرية  املنتخبة من أرود ما قاله الشعراء العرب 

تنمية قدرات الطالب على التعامل مع األساليب و

 .البالغية
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أعدت يقدم قسم الل ة ا لجنلييية برناجمًا دراسيًا 

، يف خطوات اسية لتقود الطالبالدر هقرراتم

اءة مدروسة، إىل دررة عالية من الكف منهجية

يتخ ص  الل وية والتح يل األكادميي.

ويسلك الل ة ا لجنلييية خت ص يف الب الط

احد املسارين اليت يقدمها الربنامج وهي )مسار 

الل ة أو مسار الرتمجة( وخيتار احد املسارين بعد 

 عدادهم كي امس  ارتياز مقررات املستوى اخل

تعطى وي بحوا مدرس  و مرتمج  ول وي . 

يف الفرصة للمتمييين منهم للعمل معيدين 

ومن ثم االبتعاث إىل خارج اململكة لدراسة  الكلية

 . املارستري

 الرؤية:

يتطلع قسم الل ة ا لجنلييية إىل الريادة يف جمال 

التدريس والبحث يف الل ة ا لجنلييية حمليًا 

 .ميًاوإقلي

 الرسالة:

يسعى قسم الل ة ا لجنلييية إىل توفري تعليم 

وتدريب متكامل يف الل ة ا لجنلييية، وآداب العامل 

املتحدث با لجنلييية، كما يهتم بتطوير مهارات 

الطالب الل وية والفكرية والبحثية لتلبية 

تشجيع بمتطلبات سوق العمل. ويعنى القسم 

 .التفاهم والتواصل ب  الثقافات

 

 الربامج اليت يقدمها القسم:

دررة البكالوريو  يف  الل ة االلجنليييةقسم مين  

احد يف  الل ة االلجنليييةالعلوم واآلداب خت ص 

 :املسارات التالية

 )مسار الل ة(-0

 )مسار الرتمجة(-1

الربنامج الدراسي ملرحلة بكالوريو  الل ة 

 (ينااللجنلييية )مسار

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى : األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 121 4 مهارات القراءة

 CSC 101 3 جمةمقدمة للحاسبات والرب

 ENGL 122 4 مهارات الكتابة

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة ا سالمية

 03 جممو  الوحدات

 املستوى : الثاني 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 123 4 مهارات االستما 

 CSC 316 4 احلاسب وا تمع

 STATE 101 4 0 مبادئ ا ح اء واالحتمال

 ARAB 103 4 التحرير العربي

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 04 جممو  الوحدات

 

 قسم اللغة االجنليزية. 1
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 املستوى : الثالث

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 211 4 0االستما  والتحدث

 LANE 212 4 0القراءة

 LANE 213 4 0الكتابه

 4  (0مادة حرة )

 IC 103 1 النظام االقت ادي يف ا سالم

 LANE 221 4 القراءة واالستيعاب

 09 جممو  الوحدات

 
 املستوى : الرابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 214 4 1االستما  والتحدث

 LANE 215 4 1القراءة

 LANE 216 4 1الكتابة

 4  (1مادة حرة )

 IC 104 1 اسس النظام السياسي يف االسالم

 LANF 241 4 0النحو التطبيقي

 09 مو  الوحداتجم

 
 املستوى : اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 321 4 مقدمة يف الل ويات

 LANE 341 4 مقدمة يف األدب

 LANE 350 4 مقدمة يف الرتمجة

 LANE 331 4 مناهج البحث

 4  (4مادة حرة )

 PAD 101 4 مبادئ ا دارة العامة

 05 جممو  الوحدات

 

  املستوى : الساد

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 332 4 ال وتيات

 LANE 333 4 ال رف

 LANE 335 4 علم األصوات

 LANE 334 4 النحو

 LANE 342 4 الرواية

 LANE 343 4 املسرحية

 04 جممو  الوحدات

 
 املستوى : السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 446 4 النقد األدبي

 LANE 423 4 الل ويات التطبيقية

 LANE 447 4 الشعر

 LANE 422 4 الل ويات االرتماعية

 LANE 438 4 علم الداللة

 05 جممو  الوحدات

 

 املستوى : السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 452 4 الرتمجة الفورية

 LANE 453 4 (0الرتمجة ا عالمية )

 LANE 454 4 الرتمجة التجارية والقانونية

 LANE 455 4 ة الن وصترمج

 LANE 438 4 علم الداللة

 05 جممو  الوحدات

 
 املستوى : الثامن

 الوحدات رميه اسم املقرر

 LANE 457 4 (1الرتمجة ا عالمية )

 LANE 458 4 مناهج البحث يف الرتمجة

 LANE 459 4 ترمجة التبادل الثقايف

 LANE 462 6 التدريب العملي يف الرتمجة

 05 لوحداتجممو  ا
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 :االجنليزيةوصف مقررات قسم اللغة 

ENGL 121  Hours: 3 (1+2)   Reading skills 

NGM 121 is a general English course for under graduate 

students. The course aims at strengthening students' basic 

knowledge of English grammar as quickly as possible. 

Topics covered include revision of auxiliary verbs and 

pronouns, the simple present, simple past tense, and 

expressing the future, the passive voice, model auxiliaries 

such as can, should and would, etc., as well as some 

common prepositions. Students will also be expected to 

master a core vocabulary of some common words. NGM 

121, moreover, includes an introduction to practicing 

listening to some new English sounds and words. 

ENGL 122    Hours: 3 (1+2)   Writing Skills 

Course Description 

NGM 122 continues the general English practice of 121 

while adding a targeted scientific reading component in 

order to learn how to write in English. Students will practice 

reading some scientific passages that introduce some new 

vocabulary and develop their writing skills. The course 

depends on scientific texts of increasing difficulty. It also 

helps students practice pronouncing some new sounds and 

new words that develop their listening and speaking skills. 

 

ENGL 123    Hours: 3 (2+1)    Listening Skills 

This course continues the scientific course of 122 with special 

concentration on listening practice. It helps students practice listening to 

new scientific expressions, and acquire important technical and non-

technical words that enhance their ability to communicate in written and 

spoken English. 

 

LANE 211 Listening & Speaking I                     
This course is intended to give students the opportunity to practice 

speaking and listening skills and develop fluency in English. It 

also aims at encouraging the use of specific grammatical 

structures, promoting fluency and improving communication 

skills.  

Course content :- 

Students will be introduced to a wide range of listening tasks 

developed to reflect natural language including:  

1. conversations  

2. radio and television programs  

3. instructions and directions  

4. recorded messages   

5. lectures and stories. 

LANE 212   Reading I  
This course aims at introducing students to vocabulary and 

grammar material carefully selected to be suitable for  the 

students’ level of comprehension. The material includes many 

vocabulary-building exercises emphasizing reading strategies such 

as skimming, scanning, guessing meaning from context, 

understanding the structure and organization of a selection, 

increasing reading speed, and interpreting the writer’s point of 

view.  

Course content :- 

This course content will include:   

1. ‘Reading Literary Texts’, in order to bridge the gap 

between language and literature.  

2. Reading literary texts to  prepare students for reading 

and understanding advanced literature material. 

LANE 213  Writing I  
Students in this course are first introduced to reading selections, 

which are intellectually stimulating, but not beyond students’ 

lexical, grammatical, or syntactic competence. Students will be 

dealing with carefully selected grammatical structures suitable for 

beginners and advanced levels to write sentences, paragraphs and 

short compositions New lexical items (that can be deduced from 

the context) through reading materials are recycled over and over 

to enable students to grasp them properly.  

Course content :- 

The course content will start with : 

A. Reading exercises such as:  

1. skimming  

2. scanning  

3. deducing meaning from context  

4. recognizing the structure and organization of reading 

texts 

5. comprehending the themes and content of the reading . 

B. Writing exercises such as: 

1. spelling 

2. punctuation 

3. word order 

4. connectors 

5. style 

6. sentence and text writing 

LANF 221     (القراءة واالستيعاب)  

This is a three hour credit course that provides practice in all four 

language skills: speaking, listening, reading, and writing. The main 

focus is on building speaking and listening fluency - the ease with 

which students can understand and speak at a normal rate of speed. 

Speaking focuses on increased fluency and communicative 

strategies used by native speakers in both life situations and 

academic settings. Listening, on the other hand, focuses on 

understanding spoken English in different formats (e.g. college 

lectures, news broadcasts, stories, etc) and with various styles and 
accents of speakers.  

LANE 214    Listening and Speaking II 
This course aims at teaching the natural use of the language in 

various social contexts, including dialogues, interviews, lectures 

and announcements. It also aims at developing listening strategies 
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including summarizing main ideas, making inferences, construal of 

stressed syllables and words, reductions and intonations.  

Course content :- 

The course presents  a variety of speaking activities 

complementary to the listening component. Students will listen to 

a variety of topics including : 

1. lectures on education,  

2. recordings on student life,  

3. dialogues on city life,  

4. reports on business and money,  

5. analyses on jobs and professions,  

6. presentations on lifestyles and universal issues 

LANE 215  Reading II  
The reading selections in this course aim at presenting advanced 

college-level reading material, grammar and vocabulary to 

enhance the students’ level of comprehension. They also aim at 

guiding students toward acquiring the skills of good readers; skills 

that make reading both easy and enjoyable. It is also intended 

through many vocabulary-building exercises, to emphasize much 

more Reading II strategies such as skimming, scanning, guessing 

meaning from context, understanding the structure and 

organization of a selection,  increasing reading speed, and 

interpreting the author’s point of view.  

Course content :- 

The course will make available for students reading materials 

containing : 

1. Lexical items  

2. vocabulary building exercises 

3. grammar items  

4. typological and thematic text content 

5. literary text of different genre and themes 

LANE 216   Writing II  
This course is designed to introduce intermediate and advanced 

students to the writing process and help them master a wide range 

of necessary skills for good writing. Students are gradually 

introduced to various writing strategies and techniques, that they 

can apply one step at a time and practice to understand how the 

different techniques work for the purpose of using them in their 

own writing.  

Course content :- 

Students are given specific guiding activities and exercises to train 

them : 

1. to generate thoughts  

2. to organize ideas  

3. to write drafts 

4. to edit and revise their first draft for more enhancements 

5. to compose short essays and lengthy reports..  

6. to analyze and discuss the strategies they are using, 

focusing on one skill at a time.. 

LANF 241  Grammaire appliquée II   

حمتوى هذا املقرر متممًا حملتوى املقرر السابق حيث 

لطالب على استكشاف واستخدام العناصر سيتدرب ا

النحوية البسيطة واملركبة مستخدما ت اريف األزمنة 

البسيطة واملركبة ضمن مجل معقدة. حمتوى املقرر 

سيستخدم هذا املقرر كما هاقال من التمارين حول 

الضماقر املنف لة منها و املت لة، األمساء  0استخدام . 

ذكر و املؤنث وأدوات امل 1املوصولة، أفعال التفضيل. 

الضماقر املت لة واألحوال وت اريف فعل  4التبعيض . 

األفعال  5أمساء ا شارة وضماقر امللكية .  3األمر . 

 . املتعدية

LANE 321   Intro. To Linguistics  
This course aims at providing students with  a brief survey of the 

theoretical bases of language study, emphasizing theories of 

language origins and development, introducing students to the 

major branches of linguistics such as phonetics, phonology, 

morphology, syntax, semantics, sociolinguistics, and 

psycholinguistics and preparing students for further study of  

language, which they will be taking later in more specialized 

courses. 

Course content :- 

Various text materials dealing with : 

1. the history of linguistics  

2. branches of linguistics 

3. levels of linguistics   

will constitute the content of this course. 

LANE 341    Intro. To Literature 
The course introduces juniors to the three main literary genres: 

fiction, poetry and drama. It also develops necessary reading and 

comprehension skills and teaches the language through exposure 

to simple literary texts, and provide students with a sense of the 

language, allowing them to appreciate literature and express their 

ideas orally and in writing.  

Course content :- 

The course will introduce: 

1. short stories especially those written by  M. Callaghan, 

Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Grant Moss 

and Jesse Stuart 

2. short poems by romantic and modern poets  

3. one-act modern play to introduce students to the concept 

of drama and some basic dramatic techniques.  

4.  

LANE 350   Intro. To Translation  
In this course students will be introduced to the principles and 
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methods of translation before they start translating. They will be 

familiarized with problems and difficulties that are likely to arise 

during translation, with various approaches and solutions to 

translation problems. 

Course content :- 

Following a theoretical background, students are given:  

1. a historical background related to the history, progress 

and techniques of translation. 

2. practical training in written translation 

3. materials taken from various sources to be translated by 

students and texts that are straightforward, informative, 

and free from idiomatic expressions that may be 

problematic for the students at this stage. 

LANE 331   Research Methods  
This course aims at providing both translation and language 

majors’ students with modern techniques and instrumentation used 

for gathering information to write research papers such as the  use 

of the library references, use of the internet search engines, ways 

of filtering data to ensure refined level of information precision 

and accuracy.  

Course content :- 

The course will proceed to:  

1. a variety of research instrumentation such as library 

catalogues, information servers, internet and mailing list. 

2. text analysis and synthesis 

3. evaluation of high academic standard taken from various 

source dealing with research methods and procedures 

LANE 332   Phonetics  
The main objective of this course is to introduce students to the 

study of articulatory phonetics to improve their English 

pronunciation through systematic phonetic description of the 

articulation of basic English segmentals, to provide extensive 

training on the practical side of spoken English and to acquire 

and improve standard patterns of British and American 

pronunciation.  

Course content :- 

The course will use different references dealing with: 

1. sound patterns of English 

2. sound description 

3. articulation including place and manner 

4. practical training sessions in the language  labs 

 

LANE 333   Morphology  
This course is an introduction to the study of morphology. It 

introduces students to the general principles of morphological  

terminologies, internal structure of English morphemes and word 

formation processes, such as derivation, inflection, compounding 

interaction between morphology and phonology.  

Course content :- 

Materials exploring the following themes will constitute the 

content of the course: 

1. the internal structure of words 

2. the morphological analysis  

3. surface structure layout 

4. deep structure layout 

LANE 335    Phonology 
This course aims at giving greater details about the role of English 

segmentals (consonants, vowels, and diphthongs) and 

suprasegmentals (stress and intonation) in making meaningful 

utterances. It also aims at guiding students into the domain of 

generative approach to phonological analysis. The concept of the 

phoneme, phonotactics, phonological processes, and distinctive 

features analysis are also presented. Familiarizing students with 

the sound structures and sound patterns of Modern English and 

some other languages from different language families and helping 

them discern the relationship between phonetics and phonology is 

another main objective of this course.  

Course content :- 

Some  phonological material dealing with : 

1. structure of the phoneme 

2. role of the phoneme  

3. analysis of the phonemes  

4. role of phonology in modern linguistic theory 

across languages, will be used as the basis for teaching this course 

LANE 334   Syntax  
This course introduces students to  the study of English 

sentence structure within the framework of the  generative 

theory of transformational syntax; to a survey of traditional 

syntactic concepts and phrase structure rules; to simple 

transformation and sentence-combining rules and to an in-

depth knowledge of the grammatical structure of English 

through grammatical analysis of English sentences and 

phrases.  

Course content :- 

This course will provide students with the general theory of 

transformational – generative syntax with extensive systematic 

exemplification from selected areas of English. 

Transformational and phrase structure rules are introduced. 

The course covers a variety of syntactic rules such as : 

1. phrase and structure rules,  

2. simple transformation rules, and  

3. sentences combining rules.  

4. A comparison between translation syntax and 

transformational – generative syntax is also essential 

to this course. 

LANE 342     Fiction  
The course introduces students to the English novel and exposes 

them to the more subtle and complex literary elements and 
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linguistic skills through close reading and evaluation of selected 

novels and to the critical skills acquired in the previous English 

literature courses.  

Course content :- 

The first part of the course surveys : 

1. the rise of the English novel in the 18th century  

2. the study of selected novels by famous 18th century 

novelists 

while its second part looks more at :  

1. narrative techniques,  

2. character development  

3. other elements of fiction  

4. cultural and historical contexts during which the selected 

novels were written 

LANE 343    Drama 
Course objectives :- 

The course aims at introducing drama as a literary genre to 

students giving them a taste of the development of English drama 

in particular and the history of drama in the West in general as 

well as developing  their appreciation of the remarkable verbal and 

dramatic skills 

Course content :- 

Works of major periods playwrights will be used as to teach this 

course. such as: 

1. Elizabethan and Jacobean playwrights like Marlowe, 

Ben Johnson and Webster 

2. Restoration period playwrights like Dryden, Goldsmith 

and Sheridan  

3. A look at the literary, social and cultural background 

during which the selected plays for the course were 

produced will be envisaged. 

LANE 446  Literary Criticism  
The aim of this course is to combine theory with practice through a 

careful analysis of selected critical texts. It also offers new ways of 

thinking about literature and what is involved in reading critically.  

It introduces various important trends in modern and post-modern 

critical theory.  

Course content :- 

Examples from the works of different critics representative of 

various schools are examined and a variety of literary concepts are 

introduced and practiced through readings of specific literary texts 

allowing for  discussion. 

 

LANE 423  Applied Linguistics  
This course is meant to be a general survey of Applied Linguistics. 

Its objective is to acquaint students with the application of 

linguistic theories, methods and findings to the explanation of 

language problems encountered in learning foreign/second 

languages. It also aims at exposing students  to various theories of 

first and second language acquisition and learning, and the 

different factors that affect language acquisition and learning. A 

special emphasis is put on the learning of English as a Second 

Language (ESL).  

Course content :- 

The content of this course will focus on providing students, who 

might choose teaching English as their career after graduation with 

materials :  

1. dealing with problems of language teaching.  

2. presenting the major areas, approaches, and methods of 

language teaching.  

3. highlighting the salient characteristics, strengths and 

weakness of these methods and approaches.  

4. providing a clear understanding of the development of 

ideas underlying current approaches to language 

teaching and the relationship between theory and 

practice.  

LANE 447  Poetry  
This course is designed to acquaint students with a variety of 

British and American poetic texts covering the period from the 

Romantics to the present . 

Course content :- 

A variety of thematic and generic poems, selected for:  

1. their representativeness,  

2. their historical importance and  

3. their literary merits  

will be used allowing students to articulate their responses and 

offer an appreciation and critical evaluation of different literary 

texts. 

LANE 422  Sociolinguistics   االرتماعيةالل ويات  
The aim of this  course is to provide students with a survey of the 

general components of the field of  sociolinguistics, a branch of 

linguistics, which studies aspects of the relationship between 

language and society.,  

Course content :- 

A variety of texts dealing with topics including:  

1. language change,  

2. language variation (horizontal and vertical variations),  

3. dialects and creoles.  

4. The course  will  introduce students to the 

interdisciplinary field of sociolinguistics,  the theory of 

sociolinguistics and its applications. 

LANE 438  Semantics  
This course introduces students to semantics, a major branch of 

linguistics devoted to the study of meaning in language.  

Course content :- 

Material used to support the course will include the general topics 

of ‘reference and sense’, sentence, utterance, proposition, 

predicates, generic sentences, deixies and definiteness, universe of 

discourse, synonymy and antonymy, speech acts, conversational 

implications among other topics, with the use of exemplifications 

mainly from the English language.. 

LANE 448  Shakespeare  
The course is designed to introduce students to the study of 

Shakespearean drama, dramatic techniques, characterization and 
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various themes in Shakespearean plays.  It also presents the social 

and historical conditions during which some specific plays were 

produced.  

Course content :- 

The course will concentrate on the study of at least two 

Shakespearean plays belonging to two different dramatic forms. 

LANE 424  Seminar in Linguistics  
This is an open topic course meant to introduce, in the form of 

seminars, a number of linguistics topics that are not covered in 

previous courses.  

Course content :- 

The topics may cover any aspect of the study of language 

including areas of interdisciplinary nature such as: 

psycholinguistics, lexicography, language and culture, historical 

linguistics, anthropological linguistics, pragmatics and discourse 

analysis, advanced theoretical and applied linguistics. 

LANE 449  Modern Literature  
The course introduces students to more complex literary elements 

and linguistic skills through close reading of longer modern novels 

by various British and American novelists. It also introduces 

survey of the development of the 20th century novels, narrative 

techniques and changes in the concept of the novel and a study of 

the cultural and historical context that produced representative 

novels of the period.  

 

Course content :- 

 

Materials used for this course introduce students to  

1. the themes and conventions of the 20th century British 

and American drama.  

2. a brief history of major philosophical, political and 

social changes in modern thought and their connection to 

literature in general and drama in particular.  

1. two movements in drama over the past one hundred 

years: realism and naturalism.  

2.  Playwrights studied in this course such as Thornton 

Wilder, T. Williams, Arthur Miller, Eugene O’Neil, 

Samuel Beckett, John Osborne, and Harold Pinter are 

presented within the context of their milieu and the 

particular intellectual forces that shaped their world. 

LANE 461  Practicum in Language  
The purpose of this course is to give the chance to the graduating 

students to practice the knowledge gained during their course of 

study within a professional setting offering activities related to 

their field of specialization.  

Course content :- 

Such practicum will be supervised by the student advisor from the 

department and a local supervisor from the host institution where 

the participant will undertake his or her training. The evaluation of 

the student will be based on reports provided by  both supervisors 

on  the student. 

LANE 336  Phonetics & Phonology 

يتلخص اهلدف الرقيسي هلذا املقرر يف تيويد الطالب 

بدراسة نظرية لل وتيات وتطبيقيها للتحس  من 

نطقهم لل ة ا لجنلييية عن طريق الوصف الدقيق ملخارج 

احلروف ومواطن نطقها كما يهتم بدور النربات وا يقا  

واللكنات واختالفات النطق ب  الل ة الربيطانية و 

خ اقص علم األصوات   هتم بدراسةاألمريكية. كما ي

للوحدة ال وتية األساسية لل ة ا لجنلييية كما يدر  

املظاهر الل وية غري مكتوبة مثل النربة و ا يقا  اللفظي 

واللكنة اجلهوية والفروق اللفظية كما يهدف إىل دراسة 

من حيث   أمناط علم األصوات لل ة ا لجنلييية احلديثة

ات احلية األخرى وعالقة دراسة علم البنية وعالقتها بالل 

 األصوات بال وتيات

 سيستخدم هذا املقرر عدة م ادر حتوي املواضيع التالية:

 صوتيات الل ة ا لجنلييية  أمناط      .0

 توصيف األصوات       .1

 النطق مبا يف ذلك املخرج و املوطن       .4

 ح ص تدريبية داخل معمل الل ويات       .3

 نية الوحدة ال وتية األساسيةب      .5

 دور الوحدة ال وتية األساسية       .6

 حتليل الوحدة ال وتية األساسية       .9

دور دراسة علم األصوات يف تنظري علم       .4

 الل ويات عرب الل ات العاملية. 

LANE 337  Phonetics   & Phonology    
الب يتلخص اهلدف الرقيسي هلذا املقرر يف تيويد الط

بدراسة نظرية لل وتيات وتطبيقيها للتحس  من 

نطقهم لل ة ا لجنلييية عن طريق الوصف الدقيق ملخارج 

احلروف ومواطن نطقها كما يهتم بدور النربات وا يقا  

واللكنات واختالفات النطق ب  الل ة الربيطانية و 

األمريكية. كما يهتم بدراسة خ اقص علم األصوات 

األساسية لل ة ا لجنلييية كما يدر  للوحدة ال وتية 
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املظاهر الل وية غري مكتوبة مثل النربة و ا يقا  اللفظي 

واللكنة اجلهوية والفروق اللفظية كما يهدف إىل دراسة 

أمناط علم األصوات لل ة ا لجنلييية احلديثة من حيث 

البنية وعالقتها بالل ات احلية األخرى وعالقة دراسة علم 

 .تياتاألصوات بال و

LANE 344   Prose  
يهدف هذا املقرر إىل تقديم خمتلف األمناط الن ية 

وحتليليها حمتوى املقرر يتكون حمتوى املقرر من 

. ن وص نثرية عامة مثل التسلسل 0العناصر التالية: 

. التحليل الن ي من 1اليمين والسببية والوسيلية إخل... 

. 4ألسلوبية . الناحية ال رفية و النحوية و الداللية وا

ن وص سردية املهارات املكتسبة من املفرتض أن يكون 

الطالب قادرين على متييي أمناط الن وص ل رض 

 التحليل و الرتمجة.

LANE 345  Modern Drama   & Poetry    
يهدف هذا املقرر إىل تقديم املسرح كنمط أدبي لتيويد 

الطالب مبعرفة و تذوق الدراما ا لجنلييية مع نبذة 

ارخيية هلذا النمط يف الدول ال ربية. وقد صمم ت

كذلك لتيويد الطالب بنماذج لعدد من أمناط الشعر 

الربيطاني و األمريكي من الع ر الرومانسي إىل الع ر 

احلالي. حمتوى املقرر يتكون حمتوى هذا املقرر من 

. 0أعمال مسرحية وشعرية لكتاب يف الع ور التالية: 

مثل  Jacobeanوراكوبي  Elizabethanألييابييت 

ووبسرت  Ben Johnsonوبن رانسون  Marloweمارلو 

Webster 2 ع ر النهضة .Restoration  مثل درايدن

Dryden  ورولدمسيثGoldsmith  و شرييدان

Sheridan. 3 مع نبذة تارخيية هلذا النمط يف الدول .

 ال ربية

LANE 456  Translation Theory   

سة معمقة لنظرية الرتمجة يف سيقدم هذا املقرر درا

الل ت  العربية و ا لجنلييية ل رض تثقيف الطالب يف 

هذا ا ال. حمتوى املقرر سيقدم املقرر العناصر التالية: 

. دراسة بعض أشهر البحوث العلمية اليت أرريا يف هذا 0

. مس  لبعض القضايا الشاقعة يف جمال 1ا ال . 

. مس  4لييية والعكس . الرتمجة من العربية إىل ا لجن

 . ألهم نظريات الرتمجة وتقييم مدى قابليتها للتطبيق

LANE 351  COMPUTER APP. TO TRANSLATION   

اهلدف من هذا املقرر هو تيويد الطالب باملعرفة 

باحلاسوب ومدى االستفادة منه يف الرتمجة مثل 

استخدام احلاسوب يف إدخال الن وص وتش يل برامج 

 وص وبرامج الرتمجة اآللية والقواميس معاجلة الن

 ا لكرتونية

LANE 452    LANE 452 Simultaneous Translation 

يتلقى الطالب من خالل هذا املقرر املبادئ األساسية 

للرتمجة الفورية داخل املق ورة . كما ُيدرب الطالب 

على عملية الرتكيي السمعي و املتابعة اللفظية وسرعة 

 ة ومهارة التوصيل الشفهي للمسمو .البديهة الل وي

سيحوي املقرر ح ص نظرية عن الرتمجة والتحليل 

 اخلطابي لل ة امل در و التحويل إىل ل ة اهلدف 

LANE 453    Media Translation (1) 

يركي هذا املقرر على أحد أهم حقول الرتمجة وأسرعها 

وانتشارا. كما يهدف إىل تيويد الطالب مبعرفة   تطورا

ية عن الوساقل ا عالمية واالت االت املكتوبة منها قو

 واملرقية واملسموعة .
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حيتوي هذا املقرر على عرض ودراسة لوساقل ا عالم 

ومواد مسجلة مساعية و مرقية ومكتوبة من عدة م ادر 

مثل برامج إذاعية و تلفييونية وصحفية تعكس مجيع 

حياتهم  أمناط املواد اليت ميكن أن يتعرض هلا الطالب يف

 العملية. 

LANE 454  Commercial   & Legal Translation    

أهداف هذا املقرر تدريب الطالب على ترمجة الن وص 

املتخ  ة يف ا ال القانوني وا سالمي والتجاري 

واكتساب امل لحات املتخ  ة بهما مثل العقود 

واالتفاقيات وغري ذلك من وثاقق من ذوات الطابع . 

ر سريكي املقرر على سلسلة من الوثاقق حمتوى املقر

الرمسية الشرعية والقانونية والتجارية للقطاع  العام 

واخلاص ويبين قاعدة بيانات من الرتمجات النموذرية 

ملعظم الوثاقق والشكليات و التقارير والعقود و االتفاقيات 

 -وغري ذلك من الوثاقق ذات الطابع  القانوني 

املهارات املكتسبة سيتمكن الطالب الشرعي أو التجاري.. 

من اكتساب مهارات ل وية ميدورة يف الل ت  

ا لجنلييية والعربية ملوارهة تشعب وتنو  الوثاقق 

التجارية والقانونية املراد ترمجتها يف ع رنا احلالي. 

طرق التقييم يتم التقييم من خالل االختبارات الدورية 

من قبل أستاذ املادة والنهاقية إضافة إىل بعض التكاليف 

ومناقشة الطالب فيما يكلفون به. الكتاب املقرر ليس 

هناك كتاب مع  هلذا املقرر بل سيقوم املدر  بتجميع 

أكرب عدد من الوثاقق النموذرية اليت ت طي مجيع 

مستليمات القطاع  اخلاص والعام يف جمال الرتمجة 

 الشرعية والتجارية .    –القانونية 

LANE 455  Text Translation 

يهدف هذا املقرر إىل تيويد الطالب مبهارات ترمجة 

الن وص يف ا االت ا نسانية و العلمية و متكينهم من 

اقتناء امل طلحات الالزمة لتلك احلقول مثل اآلداب 

سيقدم املقرر و واجل رافيا و العلوم و الطب واهلندسة

 حمتوى يتكون من العناصر التالية:

 .وا لجنلييية االت احلياتية بالل ت  العربية ن وصا يف ا .0

 تقنيات الرتمجة هلذا النو  من الن وص .1

 ميع احلقول ا نسانية و العلميةمس  م طلحي جل .4

 التطبيقية

LANE 438  Semantics  

يهدف هذا املقرر إىل تيويد الطالب معلومات عن علم 

الدالالت والذي هو أهم فرو  الل ويات. حمتوى املقرر 

حيتوي هذا املقرر على دراسة مفاهيم املعنى اليت تشمل 

املعنى األساسي واحلسي واملراد بالنسبة للم طل  أو 

الَكِلمة أو الِكْلمة والداللة الوضعية و ا ازية 

واخل اقص الداللية هلا وكذلك أنوا  الكالم مبا يف 

ذلك اجلملة والت ري  واملررعية اخلطابية و األساليب 

الكتابية والعالقات الداللية مثل الرتادف و اللفظية و

التضاد مع توريد األمثلة لكل من تلك العناصر. املهارات 

املكتسبة يكون الطالب قد ح لوا على صورة ذهنية 

واضحة حول املفهوم الفلسفي للداللة و التحليل الل وي 

الداللي للخطاب و أنوا  املعاني و العالقة ب  احلقيقة و 

ذلك. . طرق التقييم يتم التقييم من خالل  الل ة وغري

االختبارات الدورية والنهاقية إضافة إىل بعض التكاليف 

 من قبل أستاذ املادة ومناقشة الطالب فيما يكلفون به.

LANE 457   Media Translation II 
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 0يعترب هذا املقرر تكملة لسابقه الرتمجة ا عالمية 

ا عالمية جلميع وسيقدم تعمقا وتوسعا يف الرتمجة 

وساقل ا عالم سواء املقروء منها أو املسمو  أو املرقي مع 

الرتكيي على بناء قاعدة بيانات للم طلحات ا عالمية 

  .يف الل ت  العربية وا لجنلييية

سريكي حمتوى هذا املقرر على تقديم مواد إعالمية 

أكثر خت  ا ، كما يركي على استخدام العبارات 

 يف ا ال ا عالمي بكل أشكاله.  األكثر شيوعا

LANE 458  Research Methods in Translation   

اهلدف من هذا املقرر هو تنمية فهم الطالب ألساسيات 

وقضايا مناهج البحث يف الرتمجة والل ويات املقارنة. 

كما سييودهم حبلول ملشاكل حتويلية من الل ة امل در 

ة و البحثية الالزمة إىل الل ة اهلدف والوساقل العملي

لذلك. حمتوى املقرر سريكي هذا املقرر على امل ادر 

والوساقل العملية ملساعدة املرترم يف أداء عمله مثل 

استخدام ذاكرات الرتمجة واملكاني االفرتاضية والشبكة 

العنكبوتية والربامج املقيمة وامل ادر املكتبية املتوفرة 

يكون مبقدور الطالب ب فة مباشرة. املهارات املكتسبة س

االستعانة بامل ادر غري التقليدية ألداء عملهم بسهولة 

وبسرعة تليق مبتطلبات الع ر. طرق التقييم يتم 

التقييم من خالل االختبارات الدورية والنهاقية إضافة 

إىل بعض التكاليف من قبل أستاذ املادة ومناقشة الطالب 

 فيما يكلفون به

LANE 459   Intercultural Translation 

يعرض هذا املقرر على الطالب ن وص ثقافية خمتلفة 

لتوسيع آفاقهم وليعرفهم على حقاقق الثقافات األخرى 

ومالحمها . كما يعرض عليهم بعض ال عوبات اليت 

 تواره املرتمج  يف نقل بعض املفاهيم .

سريكي هذا املقرر على معظم القضايا اليت تسببا يف  

الثقافات بسبب سوء ترمجتها ويقدم قطع االت ال ب  

م ادر و تقنيات تساعد على إجياد الرتمجة ال حيحة. 

كما سيقوم بعرض جلميع األخطاء الشاقعة يف الرتمجة 

واليت قد تسبب سوء فهم أو ت يري مطلق للمعنى املراد 

 الوصول إليه .

LANE 462  PRACTICUM IN TRANSLATION 

 التدريب العملي يف الرتمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 منسق القسم
 هابراهيم حممود يوسف بنى طأ.

 جامعة الريموك -االدب والنقد 
banitaha_imy@ju.edu.sa 

 
 موكاش يلديفد.

 جامعة جيبور اهلند -االدب والنقد 
 

 عبد السليم عبد القادرد.
 جامعة ماراثاوادا اهلند -االدب والنقد 

masaleemphd@ju.edu.sa 

 
 حسام حسني على بنى عطاأ.

 جامعة الريموك -اللغة 
hussam@ju.edu.sa 
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 الرؤية:

الرياضيات جمال الريادة يف حتقيق خمررات متميية يف 

 وتطبيقاتها واملساهمة يف إثراء جمتمع املعرفة.

 الرسالة:

تقديم برامج مميية وختريج كفاءات مؤهلة يف 

الرياضيات وتطبيقاتها لتلبية احلارات التنموية 

 .للمملكة وخدمة ا تمع

 الوظيفية املتاحة للخرجي  الفرص

 

باستطاعة خريج القسم العمل يف 
 اجملاالت اآلتية:

التدريس يف مراحل التعليم املختلفة )مراحل ما   -0

 قبل اجلامعة(.

العمل يف مراكي األحباث واملؤسسات العامة   -1

واخلاصة اليت تتطلب مهارات يف الرياضيات مثل: وزارة 

مؤسسة النقد، مؤسسة املالية واالقت اد الوطين، 

التأمينات االرتماعية، م لحة ا ح اءات العامة 

واملعلومات، م لحة معاشات التقاعد، البنوك، شركات 

 التأم ، وغريها.

 االبتعاثالطلبة املتمييون ُيعّينون معيدين من أرل   -4

إىل اخلارج  كمال دراساتهم العليا، ثم ُيعّينون ضمن 

 امعات السعودية.اهليئات التدريسية يف اجل

 الربامج اليت يقدمها القسم:

 عضوات هيئة التدريس بالقسم  قسم الرياضيات. 3

 هلام ناصر قويدر االمحداأ.
 جامعة الريموك -اللغة 

 

 د.مادوى غودا فراتى
 جامعة العثمانية اهلند -االدب والنقد 

 

 د.فى ان الكشمى راجو
 هلندجامعة اندرا ا -االدب والنقد 

 

 سيدة مسرياأ.
 جامعة البنجاب باكستان -االدب والنقد 

 

 حنان عبد اللطيفأ.
 جامعة الريموك -اساليب تدريس 

 

 البشتاوىعبري محيد أ.
 جامعة الريموك -ترمجة 

 

 الثبيتىاروى عوض أ.
 معيدة



   
    

 

 
31 

 

 
 

 دليل كلية العلوم واآلداب
College of Sciences and Arts 

 م2132 -هـ  3311

 

 الربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريو  لقسم الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى ألول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 100 4 الل ة االلجنلييية

 COMM 101 4 مهارات االت ال والدراسات اجلامعية

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 MATH 100 0 الرياضيات

 IT 101 1 تقنية املعلومات

 06 جممو  الوحدات

 
 املستوى الثاني

 الوحدات رميه اسم املقرر

 MATH 110 3 املدخل حلساب التفاضل

 PHYS 101 3 (0فييياء عامة )

 ECON 107 4 االقت اد اجليقيمبادئ 

 STAT 101 4 (0مبادئ ا ح اء واالحتمال)

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة ا سالمية 

 06 جممو  الوحدات

 
 املستوى الثالث

 الوحدات رميه اسم املقرر

 STAT 111 4 مبادئ نظرية التوزيع

 MATH 112 3 املدخل حلاسب التكامل 

 MATH 133 3 أسس الرياضيات

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 05 جممو  الوحدات

 
 املستوى الرابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CSC 218 3 الربجمة املرقية 

 MATH 231 3 حساب التفاضل والتكامل 

 STAT 211 4 احتمال 

 MATH 242 3 اجلرب اخلطي

 IC 103 1 م النظام االقت ادي يف ا سال

 09 جممو  الوحدات

 

 املستوى اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 MATH 202 3 ب املتجهاتاحس

 MATH 233 3 مقدمة يف املعادالت التفاضلية العادية

 MATH 245 3 املدخل إىل نظرية األعداد والتعمية 

 MATH 253 3 التحليل العددي

 IC 104 1 أسس النظام السياسي يف ا سالم 

 04 جممو  الوحدات

 
 املستوى الساد 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ECON 108 4 مبادئ االقت اد الكلي

 MATH 336 3 املدخل إىل الرتكيبات

 MATH 283 3 التحليل احلقيقي

 MATH 343 3 نظرية اليمر

 OPER 221 4 طرق التنبؤ

 04 جممو  الوحدات

 
 املستوى السابع

 الوحدات رميه راسم املقر

 MATH 438 3 تاملدخل إىل الرسومات واخلوارزميا

 MATH 373 3 مقدمة يف التبولوريا

 MATH 456 3 مقدمة يف الربجمة الرياضية 

 STAT 431 3 حتليل البيانات

 06 جممو  الوحدات

 
 املستوى  الثامن

 الوحدات رميه اسم املقرر

 OPER 331  4 تقنيات االمثلية 

 MATH 444 3 ات واحلقول احللق

 MATH 475 3 مقدمة يف اهلندسة التفاضلية 

 MATH 485 3 التحليل املركب 

 ECON 331 4 االقت اد الرياضي

  جممو  الوحدات
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 وصف مقررات قسم الرياضيات:

MATH 100             0          : الرياضيات  

 املتباينة الدوال ، الدوال ، اتاملتباين ، احلقيقية األعداد

 الدالة خواص ، ا ت ال، النهاية تعريف ومعكوسها،

 النقاط ، ا شتقاق طرق ، ا شتقاق ، فرتة على املت لة

 الق وى القيم ، املطلقة الق وى ، القيم احلررة

،  والتناقص املتوسطة، التيايد القيمة نظرية ، احمللية

 التقعر، ، الثانية املشتقة رإختبا ، األوىل املشتقة إختبار

 ، املنحنيات ، رسم التقاربية اخلطوط ، ا نقالب نقاط

 املعدالت مساقل ، التطبيقية الق وى القيم مساقل

 .القطو  املخروطية ، املرتابطة

MATH 110 3     : املدخل حلساب التفاضل 

 وصف حمتويات املقرر:

 ، النهايات اسهاألعداد احلقيقية، املتباينات الدوال ومعكو

خواص الدالة املت لة على فرتة  وخواصها االت ال،

التعريف العام للمشتقة قواعد وخ اقص املشتقة 

 ،، التيايد والتناقصالنقاط احلررة القيم الق وى

نظرية القيمة املتوسطة اختبار املشتقة األوىل ، اختبار 

املشتقة الثانية التقعر، نقاط االنقالب اخلطوط 

  .رسم املنحنيات  مساقل القيم الق وى التقاربية،

ECON 107 4: مبادئ االقت اد اجليقي  

التحليل االقت ادي على املستوى اجليقي،  مبادئيقدم 

، حتليل الطلب والعرض، عرض نظرية واالختيارالندرة 

سلوك املستهلك واالنتاج والتكاليف، واملنشأة يف ظل 

املنافسة و واالحتكاراألسواق املختلفة كاملنافسة 

 واحتكار القلة، نظرية التوزيع.  االحتكارية

STAT 101: ( 0مبادئ ا ح اء  واالحتماالت)   4 

مقدمة يف ا ح اء واالحتماالت، تنظيم البيانات 

وعرضها، مقاييس النيعة املركيية، مقاييس التشتا، 

ا موعات، مبادئ االحتماالت، املت ريات العشواقية 

ية، توزيع ذي احلدين، التوزيع والتوزيعات االحتمال

 الطبيعي.

STAT 1114                : مبادئ نظرية التوزيع  

معرفة الطالب بأسس نظرية االحتمال . معرفة الطالب 

باملت ريات العشواقية وأنواعها وخ اق ها .معرفة 

الطالب ببعض دوال املت ري العشواقي اخلاصة : العيوم 

معرفة الطالب  حسابها.والدوال املولدة هلا وطرق  

بالتوزيعات املشهورة )املنف لة واملت لة( : إسم التوزيع ، 

 ال يغ الرياضية  لدواله ، بعض خ اق ه وتطبيقاته .

MATH 1123           : املدخل حلساب التكامل 

التجيقة ، ا اميع ، جممو  رميان ، التكامل  -

 جممو  رميان مباستخدا

رية القيمة املتوسطة خواص التكامل احملدود، نظ -

يف التكامل،  النظرية األساسية يف حساب 

التفاضل والتكامل ، التكامل غري احملدود ، تكامل 

 الدوال الداقرية 

التكامل بطريقة التعويض ، التكامل بطريقة   -

 األرياء

تكامل الدوال اللوغاريتمية، تكامل الدوال اآلسية  -

 ، التكامل بطريقة الكسور اجليقية

م التكامل يف حساب املساحة، استخدام استخدا -

 التكامل يف حساب احلجم

ا حداثيات القطبية ، رسم بعض املنحنيات  -

 املعروفة يف ا حداثيات القطبية.
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MATH 133 :3                 أسس الرياضيات  

مبادئ املنطق الرياضي، طراقق الربهان، االستقراء 

لضرب الديكارتي الرياضي، ا موعات والعمليات عليها، ا

للمجموعات، العالقات الثناقية، جتيقة ا موعة، أصناف 

التكافؤ، التطبيقات، تكافؤ ا موعات، ا وعات املنتهية، 

ا موعات القابلة للعد، األعداد الرقيسية، العمليات 

الثناقية، التشاكالت، اليمر: )تعاريف وأمثلة(، احللقات 

 واحلقول: )تعاريف وأمثلة(.

MATH 231      حساب التفاضل والتكامل : 

                MATH 112  متطلب سابق

ا حداثيات الديكارتية واالسطوانية والكروية، الدوال يف 

مت ريين وثالثة، النهايات، املشتقات اجليقية، قانون 

السلسلة، القيم الق وى للدوال يف مت ريين، عوامل 

، التكامل الثالثي يف  التكامل الثالثي وتطبيقاته الغرانج،

ا حداثيات االسطوانية والكروية، املتتاليات والسالسل 

غري املنتهية ،اختبارات التقارب، متثيل الدوال بواسطة 

متسلسالت القوى ،متسلسالت تايلور، ماكلوران وثناقي 

 احلد.

STAT 211 : 3          احتمال  

ات العيوم، الدوال املولدة للعيوم وخواصها، املت ري

العشواقية املستمرة، املتجهات العشواقية، التوزيعات ذات 

املت ريات، استقالل مت ريات عشواقية، التوقع الشرطي، 

توزيعات دوال يف مت ريات عشواقية، نظرية النهاية 

املركيية، بعض املرتارحات االحتمالية. املتطلب: 

STAT 111 

MATH 242 :3           اجلرب اخلطي  

 –النطاقات ال حيحه – اق ها احللقات وخ

 –حلقات القسمه  -املثاليات -املميي -احلقول

حقل  -اهلومومورفيمات -املثاليات االولية والعظمى

–حلقات كثريات احلدود  -القسمة لنطاق صحي 

 -حتليل كثريات احلدود-خوارزمية القسمة ونتاقجها

 – Z(xالتحليل الوحيد يف )  -اختبارات قابلية التحليل

نطاقات –لية القسمة يف النطاقات ال حيحة قاب

حقول –النطاقات االقليدية  –التحليل الوحيد 

 –االمتدادات اجلربية  -الفراغات اخلطية-االمتداد

رذور كثريات احلدود من الدررة –إنشاءات هندسية 

 الثالثة والدررة الرابعة

MATH 202 :3 ب املتجهاتاسح  

والعمليات عليها:  معرفة كيفية التعامل مع املتجهات 

اجلداء  -اجلداء السلمي )أو الداخلي أو القياسي(

 اجلداء املختلط. -املتجهي

 .الفضاء يف املستويات و املستقيمات معرفة ●    

 ودراسة معادالتها: الدورانية السطوح على التعرف ●    

 ا حداثيات، مستويات توازي مبستويات مقاطعها

 .منه نقطة عند لسط  ملما ا واملستوي الناظم املستقيم

إت اهلا،  نهاياتها،  جماالتها،: املتجهة الدوال معرفة ●    

إشتقاقاتها، تكامالتها، املنحنيات يف املستوي ويف الفضاء 

 الثالثي، ا حنناء.

 .متجهات حلقل والدوران والتباعد التدرج معرفة ●    
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 املسارية التكامالت حساب مهارات و معرفة ●    

 . السطوح على التكامالت و( نحنيةامل)

 .ستوكس و وغاو  غرين نظريات معرفة ●    

MATH 233 :3 مقدمة يف املعادالت التفاضلية العادية  

يهدف هذا املقرر إىل تدريس املعادالت التفاضلية العادية 

و اليت تنشأ أساسًا يف العلوم األساسية كالفييياء و 

 الكيمياء.

MATH 245 : 3      نظرية األعداد والتعمية املدخل إىل  

قابلية القسمة ، خوارزمية إقليد  ، األعداد األولية 

وبعض خواصها ، املعادالت الديوفنتية اخلطية ، 

التطابقات وخواصها ، نظرية الباقي ال ينية ، نظرية 

فريما ال  رى ، نظرية أويلر ، نظرية ولسون ، بعض 

التقليـدية ، نظـام )  الـدوال العـددية ، أنظمـة التعميـة

RSA . للتعميـة ) 

ECON 108 :3 مبادئ االقت اد الكلي  

ترمي هذه املادة إىل تعريف الطالب مبجموعة من 

املفاهيم االقت ادية األساسية املتعارف عليها يف إطار 

االقت اد الكلي من خالل مساهمة املدار  الفكرية 

عرض املقرر املختلفة مع الرتكيي على الفكر الكينيي. وي

طرق تقويم وقيا  النشاط االقت ادي الكلي ومقارنتها 

حبالة التوازن. كما يتعرض املقرر ألهم املشكالت 

االقت ادية الكلية مثل البطالة والتضخم، كذلك أهم 

أهداف وأدوات السياسات املالية والنقدية، كما تتم دراسة 

مورية عن دور النقود والبنوك وبعض املوضوعات 

 صرة األخرى.املعا

MATH 336  :3 املدخل إىل الرتكيبات  

مفاهيم أساسية، الرسوم األويلرية، الرسوم اهلاملتونية، 

الرسوم املستوية، التلوين، األشجار املولدة األص رية، 

توريه الرسوم، املواءمة، ا موعات املرتبة، نظرية دلورث، 

 اء، تطبيقات، التباديل والتوافيق، مبدأ التضم  و ا ق

العالقات االرتدادية، الدوال املولدة، حتليل اخلوارزميات 

 واملساقل، الفرز، اخلوارزميات يف الرسوم و الرسوم املورهة.

MATH 283 :3          التحليل احلقيقي  

االت ال واالت ال املنتظم للدوال احلقيقية، تفاضل 

الدوال احلقيقية، نظرية القيمة املتوسطة، نظرية 

، تكامالت رميان، النظرية األساسية للتفاضل لوبيتال

والتكامل ، متتابعات ومتسلسالت الدوال، نظرية تيلور، 

التقارب املنتظم، التفاضالت اجليقية. التفاضل للدول 

)امل فوفات اجلاكوبية(. قاعدة السلسلة.نظرية الدالة 

الضمنية وتطبيقاتها، نظرية معكو  الدالة، مفكوك 

ة مت ريات، النقاط احلررة، القيم تيلور لدوال يف عد

 الق وى ومضروبات الررانج، نظريات حتليل املتجهات

MATH 343 :3 نظرية اليمر  

معرفة البنى اجلربية: اليمر الداقرية، اليمر اخلطية 

العامة، اليمر اجليقية الناظمية، اليمر اخلاررة، زمر 

 التناظر، اليمر البسيطة

تطبيقها:  ةر وكيفيباليمإثبات املربهنات اخلاصة 

كيلي، كوشي،  الغرانج، التماثل، التماثالت الذاتية،

تأيثر زمرة على -التشاكل ومتاثل اليمر-سيلو

اليمر -الضرب املباشر وكيفية حسابه-جمموعة

 .ذوات الرتب ال  رية حسب التماثل
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OPER 221 :3          طرق التنبؤ  

لتنبؤ ، مقدمة ، بعض مناذج التنبؤ ، معايريقيا  دقة ا

 إحص100التنبؤ يف بعض النماذج األساسية . املتطلب : 

MATH 438 :3 تاملدخل إىل الرسومات واخلوارزميا  

- -يتم إدراره مستقباًل- - 

MATH 373 :3         مقدمة يف التبولوريا  

ا موعات  –مقدمة عن الفضاءات املرتية واملعيارية 

الفضاءات  –املفتوحة وامل لقة يف الفضاءات املرتية 

 –داخلية ا موعة وخارريتها وحدودها  –التوبولورية 

التوبولوري  –اغالق ا موعة ونقاط التجميع واالنعيال 

الفضاء التوبولوري  –التوبولوري النسيب  -املولد

مسلمات  –املرتابط والفضاء التوبولوري املرتاص 

 الف ل مسلمات العد . 

  3      ية مقدمة يف الربجمة الرياض: ريض356

معرفة احلل -منذرة مساقل تتعلق باألمثلية اخلطية 

معرفة خوارزمية -اهلندسي للربجمة اخلطية

معرفة الطراقق -معرفة نظرية الثنوية-السمبلكس

 اخلاصة حلل بعض التطبيقات األساسية

STAT 431 :3                    حتليل البيانات    

 احليم ا ح اقية مدخل إىل حتليل البيانات ، مدخل إىل

، تسجيل البيانات ، إدخال البيانات ، إستخدام احليم 

ا ح اقية يف التحليل ا ح ـــاقي ) حتليل إحندار ، 

 حتليل تباين ، ت ميم جتارب ( . 

OPER 331 : 3             تقنيات االمثلية  

املفاهيم األساسية لألمثلية ، شروط األمثلية ملساقل خاضعة 

ة لقيود ، طرق البحث يف فضاء خطي ، طرق وغري خاضع

البحث يف فضاء متعدد األبعاد ، بعض التطبيقات لطرق 

 األمثلية .

MATH 444 : 3احللقات واحلقول  

استيعاب املفاهيم األساسية عن احللقة كبنية رربية 

مثل تعريف احللقة ومثالياتها وحلقة القسمة 

وحقل  واهلومومورفيم يف احللقات واحللقة الرقيسة

القواسم ومميي احللقة وا مو  املباشر للحلقات 

وكذلك التعرف باخت ار على احلقلية كبنية رربية 

أخرى ثم التعمق يف دراسة بعض احللقات اهلامة مثل 

احللقات أ قليدية وحلقة كثريات احلدود على حقل، 

وبعد ذلك يتعرف الطالب على امتداد احلقول الذي 

اجلميلة يف نظرية رالوا، وأخريا يشكل األسا  لألفكار 

يتم التطرق إىل احلقول املنتهية واليت هلا تطبيقات يف 

 نظرية التعمية.

MATH 475 : 3            مقدمة يف اهلندسة التفاضلية  

 لتامة بنظرييت املنحنيات والسطوحاملعرفة ا

 وتطبيقاتهما. 

MATH 485 :3                               التحليل املركب  

خ اقص األعداد املركبة، نظرية دى موافر ورذور 

األعداد املركبة، الدوال التحليلية ومعادالت كوشي 

ورميان، الدوال التوافقية، املرافقات التوافقية. التكامل 

احملدد والتكامل اخلطي.نظرية كوشي قورساه، صي ة 

تكامل كوشي، متسلسلة لوران، نظرية البواقي، حساب 
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مالت احلقيقية املعتلة، الرواسم احلافظة بعض التكا

 .لليوايا و خواصها األساسية

ECON 331 :3 االقت اد الرياضي  

تطبيق بعض الطرق الرياضية على النظريات االقت ادية 

، تطبيقات اجلرب اخلطـى ، التفاضـل والتكامـل ، معـادالت     

الفــروق واملعـــادالت التفاضـــلية علــى النمـــاذج االقت ـــادية   

الكليـــــة املتعلقـــــة بتحليـــــل التـــــوازن الســـــاكن  اجليقيـــــة و

 والنمو. االمثلية والتوازن الساكن املقارن و
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 حممد عبد اللة عسافد.
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 معتصم حممد عسكرد.
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 الرؤية:

الريادة يف علوم الفييياء والفلك وتطبيقاتها يف 

 بناء جمتمع املعرفة.

 الرسالة: 

وث إبداعية ختدم تقديم تعليم متميي وإنتاج حب

ا تمع وتسهم يف بناء االقت اد املبين على 

املعرفة من خالل اجياد بيئة حمفية للتعلم 

واالبدا  والبحث العلمي وجبودة مستمرة تضمن 

التوظيف األمثل للتقنية والشراكة العامة مع 

املؤسسات ا تمعية ذات ال لة بتخ  ات 

 الفييياء والفلك.

 االهداف:

 العلمي   التعليم العالي والبحثي يفحتقيق التمي

 ضمان رودة املخررات.لتطوير السبل 

 األفضل من أعضاء هيئة التدريس واملوظف . استقطاب

  تعييي الثقافة العلمية وفعالياتها.

 

 

 عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة ...

إن ح ولك على دررة البكالوريو  يف الفييياء  .0

 تفت  أمامك ا االت التالية:

هذا العلم، مواصلة الدراسات العليا للتأهيل يف  .1

 .هواحل ول على الدكتورا

الوظاقف البحثية يف مراكي البحوث  .4

 واجلامعات.

التدريس يف املدار  واملعاهد والكليات  .3

 واجلامعات.

 العمل يف املختربات الطبية وال حية، وتش يل .5

 .األرهية، وا شراف على إدارتها

طاقة بأنواعها العمل يف حمطات توليد ال .6

 )كهرباقية، نووية، متجددة(.

البرتول والثروة   حتلية املياه، ووزارة  حمطات .9

 وهيئة املساحة اجليولورية.  املعدنية،

 ات األرصاد اجلوية ومحاية البيئةحمط .4

مساعد باحث يف مراكي األحباث مبدينة امللك  .7

عبد العييي للعلوم والتقنية، مراكي البحوث 

، وخمتربات اجلودة النوعية، العلمية والتقنية

 وهيئة املواصفات واملقاييس.

زارة ال حة مثل املستشفيات كمساعد يف و .01

احلماية من ا شعاعات بعد احل ول على شهادة 

خت  ية من مدينة امللك عبد العييي للعلوم 

 والتقنية.

 الربامج اليت يقدمها القسم:

 قسم الفيزياء. 5
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 يياءالربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريو  لقسم الفي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 100 4 لجنليييةالل ة اال

 COMM 101 4 مهارات االت ال والدراسات اجلامعية

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 MATH 100 0 الرياضيات

 IT 101 1 تقنية املعلومات

 06 جممو  الوحدات

 

 املستوى الثالث

 الوحدات رميه اسم املقرر

 BIOL 101 2 األحياء علم يف مبادئ

 IC 102 2 ا تمع وبناء ا سالم

 MATH 112 4 كاملالت حلساب املدخل

 PHYS 102 4 1فييياء عامة 

 PHYS 214 3 0ميكانيكا 

 PHYS 241 4 فييياء حرارية

 04 جممو  الوحدات

 املستوى الرابع 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 103 1 النظام االقت ادي يف ا سالم

 MATH 200 4 حساب التفاضل والتكامل

 PHYS 221 4 0كهروم ناطيسية 

 PHYS 224 4 ات واهتيازاتمور

 PHYS 225 4 ب ريات

 PHYS 201 4 0الفييياء الرياضية 

 PHYS 293 1 خمترب ب ريات

 07 جممو  الوحدات

 

 املستوى اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 MATH 204 4 املعادالت التفاضلية

 PHYS 292 1 خمترب كهروم ناطيسية

 PHYS 302 4 1الفييياء الرياضية 

 PHYS 315 4 1ميكانيكا 

 PHYS 342 4 فييياء إح اقية

 PHYS 356 4 0ميكانيكا الكم 

 09 جممو  الوحدات

 املستوى الساد  

 الوحدات رميه اسم املقرر

 PHYS 323 4 1كهروم ناطيسية 

 PHYS 393 4 خمترب فييياء حديث

 PHYS 403 4 4الفييياء الرياضية 

 PHYS 461 4 0فييياء طبية 

 PHYS 471 4 0فييياء اجلوامد 

 PHYS 481 4 0فييياء نووية 

 09 جممو  الوحدات

 املستوى السابع 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 104 1 أسس النظام السياسي يف ا سالم

 PHYS 405 1 احلاسب يف الفييياء

 PHYS 456 4 1ميكانيكا الكم 

 PHYS 472 4 1فييياء اجلوامد 

 PHYS 482 4 1وية فييياء نو

 PHYS 495 1 خمترب فييياء روامد

 PHYS 497 1 خمترب فييياء نووية

 09 جممو  الوحدات

 املستوى الثامن 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 PHYS 424 4 إلكرتونيات

 PHYS 435 4 فييياء الليير

 PHYS 462 1 1فييياء طبية 

 PHYS 474 4 علم املواد

 PHYS 475 4 والت الطاقة الشمسيةحت

 PHYS 498 1 مشرو 

 06 جممو  الوحدات

 

 املستوى الثاني

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARAB 103 2 العربي التحرير

 CHEM 101 4 امةع كيمياء

 IC 101 2 االسالمية الثقافة اىل املدخل

 MATH 110 4 التفاضل حلساب املدخل

 PHYS 101 4 0 عامة فييياء

 06 جممو  الوحدات
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 وصف مقررات قسم الفيزياء:

PHYS 101( 0: الفييياء العامة         )3  

 حمتويات املقرر:

الشحنة الكهربية وا ال الكهربي ، اجلهد الكهربي ،  

املكثفات  ، التيار الكهربي ، املقاومات وقوان  كريشوف  ، 

طبيعة الضوء ،  قيا  سرعة الضوء ، انعكا  الضوء ، 

، األرهية الب رية ،  ةانكسار الضوء ، العدسات الرقيق

 تداخل وحيود واستقطاب الضوء .  

PHYS 102( 1: فييياء عامة              )3  

 وصف حمتويات املقرر:

 –ا ال الكهربى  –قانون كولوم  الكهرباء الساكنة :

التيار الكهرباقى املستمر  –املكثفات  –ى اجلهد الكهرباق

 –املقاومات  –الطاقة والقدرة الكهرباقية  –قانون اوم  –

 قوان  كريشوف.

القوة امل ناطيسية  –ا االت امل ناطيسية  امل ناطيسية:

القوة امل ناطيسية على موصل  -على شحنة كهرباقية 

قانون بيوت  –حركة الشحنات فى جمال م ناطيسى  –

 ا ال امل ناطيسي حول سلك طويل. –افارت س

قوان   –املرايا وانواعها  –قوان  االنعكا    الضوء:

 العدسات وانواعها. –االنكسار 

قوان   –اشعا  اجلسم االسود  الفييياء احلديثة: 

 –االثر الكهروضوقى  –االشعة السينية  –بالنك 

 – خواص النواة –االطياف اخلطية لذرة اهليدرور  

قوان   –االشعاعات النووية  –الطاقة الرابطة للنواة 

 االنشطار والتفاعل املتسلسل. –التحلل االشعاعى 

PHYS 214( 0: ميكانيكا الكم            )4  

 PHYS 101 متطلب سابق:
 وصف حمتويات املقرر:

االندفا  الياوى  –احلركة الداقرية  –حركة املقذوفات 

ديناميكا  –)احلركة الدوارنية(  الشرط الثانى للتوازن –

النظرية النيسبية  –مركي الثقل  –اجلسم املتماسك 

 اخلاصة.

PHYS 241     4              : فييياء حرارية  

 PHYS 101متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

االرراءات العكوسة  –التوازن احلرارى والقانون ال فرى 

صي ة الش ل فى  –معادالت احلالة  –وغري العكوسة 

 -القانون االول للديناميكا احلرارية  –انظمة متعددة 

 -االنرتوبيا  –القانون الثانى للديناميكا احلرارية 

عالقات الديناميكا  –القانون الثالث للديناميكا احلرارية 

 –االنظمة املفتوحة  –معادالت ماكسويل  –احلرارية 

 اجلهد الكمياقى.

PHYS 221: 4             (0) كهروم اطيسية      

 PHYS 102متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

ا ال امل اطيسى ملوصالت  –قانون راو  وتطبيقاتة 

احلث  – وتطبيقاتهقانون امبري   -ذات اشكال خمتلفة 

 –احملاثة  –قانون فرادى ولني  – الكهروم ناطيسي

 – دواقر التيار املرتدد –اخلواص امل ناطيسية للمادة 

 . والتوازي التواليالرن  فى دواقر 

PHYS 224      4: مورات واهتيازات  
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 PHYS 102متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

تراكب احلركة  –احلركة التوافقية البسيطة 

 –املورات ال وتية  –االهتيازات احلرة  –التوافقية 

االهتيازات القسرية و القسرية  –االهتيازات املضمحلة 

املورات  –املورات املستعرضة فى االسالك  –ضمحلة امل

املورات  –اهتيازات رسم   –الطويلة فى القضبان 

املورات  –التفريق وتطبيقاطة  –االمتفرقة وتطبيقاطها 

 املنفردة واملورات املستوية عند احلدود.

PHYS 225   4 : ب ريات  

 PHYS 102متطلب سابق:   3 املستوى:
 –التداخل  –نظرية هاينجي  –يسى الطيف الكهروم ناط

قوان  فرنل  –االستقطاب  –احليود  –مقابيس التداخل 

  لالنعكا .

PHYS 201( 0: الفييياء الرياضية  )            4  

 PHYS 102متطلب سابق: 

 –املمتدات  –املعادالت اخلطية  –احملددات  –امل فوفات 

قيم تطبيقات على ديناميكا اجلسم ال لب وقضايا ال

تطبيقات على الكهربية  –حقول املتجهات  –الذاتية 

 ا حداثيات املعممة. –الساكنة وامل ناطيسية الساكنة 

PHYS 2931           ت       : خمترب ب ريا  

  PHYS 102 ،PHYS 225متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

 –حلقات نيوتن  –حميوز احليود  –جتربة شقى ينج 

رهاز مايكلسون  –اسة االستقطاب در –مطياف أبى 

حتقيق قانون ستيفان  –منشور فرنل  –لتداخل الضوء 

حتقيق قانون الرتبيع العكسى  –لالشعا  احلرارى 

لالشعا  الضوقى وتعي  معامل امت اص الضوء فى 

 اليراج باستخدام خلية كهروضوقية.

PHYS 292   1          : خمترب كهروم ناطيسية 

 PHYS 221 متطلب سابق:
 وصف حمتويات املقرر:

اجياد قيمة  –قيا  شحنة االلكرتون بطريقة ميليكان 

دراسة ت ري شدة ا ال  –مقاومة عالية بطريقة التفريغ 

ودرتسة  داقريمع املسافة على حمور ملف  امل ناطيسي

 –بواسطة االسيليسكوب  امل ناطيسيمنحنى التخلف 

رن  على التواىل دواقر ال –دراسة خواص احملول الكهربى 

تعي  شدة جمال  –تقويم التيار املرتدد وترشيحة  –

تعي  النسبة ب   –م ناطيسى باستخدام ملف حث 

تعي  ثابا العيل الكهرباقى  –شحنة االلكرتون وكتلتة 

 باستخدام داقرة الرن .

PHYS 302 : 4                 1الفييياء الرياضية  

 PHYS 102أو  PHYS 101املتطلب : 

امل فوفات ، احملددات ، املعادالت اخلطية ، املمتدات ، 

تطبيقات على دينامكيا اجلسم ال لد و قضايا القيم 

الذاتية ، حقول املتجهات ، تطبيقات على الكهرباقية 

 الساكنة و امل ناطيسية الساكنة ، ا حداثيات املعممة .

PHYS 342 :4                    فييياء إح اقية  
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استعراض قوان  الديناميكا احلرارية التقليدية األول 

والثاني ، البارام ناطيسية، ال ياغة العامة للقانون 

الثاني، السعة احلرارية للجوامد، ال از املثالي التقليدي، 

 ال از املثالي الكوانتومي، نظم ذات عدد رسيمات مت ري.

 PHYS 241املتطلب:

PHYS 356 : 4                     0ميكانيكا الكم  

معادلة شرودلجنر، املهتي التوافقي، ذرة اهليدرور ، 

مجع االندفاعات، اجلسيمات املتماثلة،  االندفا  امل يلي،

. ية االضطرابية املستقلة عن اليمن، ذرة اهلليومالنظر

 PHYS 353املتطلب: 

PHYS 393 :4                خمترب فييياء حديث  

 PHYS 291  ،PHYS 353املتطلب : 

رهاز فابري يربو للتداخل ، رهاز مايكلسون للتداخل ، 

حيود الليير يف احمليوز الطوري ، تأثري كري الضوقي 

الكهرباقي ، تأثري فاراداي الضوقي امل ناطيسي ، قيا  

الطيف الضوقي اخلطي وتعي  ثابا رايدبرغ ، تعي  

راسة ثابا بالنك ، جتربة زميان ، جتربة فرانك هريتي ، د

أطياف األشعة السينية ، اخلواص املميية ملورات 

 امليكرويف. 

PHYS 461 : 4                     0فييياء طبية  

( إىل معرفة 1&0يهدف مقرر الفييياء احليوية الطبية )

ودراسة العلوم الفييياقية األساسية واملرتبطة ببعض 

 التطبيقات الطبية البشرية مثل علم ال وت وفييياقية

وظاقف األذن وعلم الضوء واألشعة ووظاقف الع  

واألب ار والفييياء الكهرباقية وعالقتها حبركة األغشية 

احليوية وفييياقية ضربات ورسم القلب وفييياء 

الدينامكية احلركية وعالقتها حبركة العضالت و 

 فييياء اجلهاز التنفسي.......... اخل.

 

PHYS 471 : 4          0فييياء اجلوامد  

 PHYS 453املتطلب: 

حاالت املادة الطبيعية، الرتكيب البلوري، مقلوب 

الشبكية ومناطق بريلوين، الروابط البلورية، نظرية 

ونات وذبذبات تا لكرتونات احلرة، نظرية الشراقط، الفو

 الشبكية، اخلواص احلرارية للعوازل. 

PHYS 481 : 4                     0فييياء نووية  

ف هذا املقرر إىل دراسة مقدمة عن الفييياء اخلاصة يهد

بالنواة من حيث شكل وحجم ووزن النواة وكذلك مستويات 

للنواة.  ا ثارة للنواة وكيفية اضمحالهلا وفرتة ن ف العمر

كما تتم دراسة التفاعالت النووية والطاقة املنطلقة من تلك 

. عاعيإلقاء الضوء علي األمان ا شالتفاعالت. كما يتم 

ويتضمن املقرر مقدمة عن اجلسيمات األولية والتفاعالت 

 الكهروم ناطيسية.

PHYS 405 :4                احلاسب يف الفييياء  

 احلاسبيتضمن املقرر جمموعة من األسس الضرورية يف 

لدى الطالب.  كما يهدف املقرر إىل إثراء معلومات 

ال استخدام امل فوفات والدومقدمة الطالب حول 

وكيفية الربط بينهم من خالل األمثلة العديدة 

 واملتنوعة.
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PHYS 456 :4                      1 ميكانيكا الكم  

يهدف هذا املقرر إىل استكمال بناء ميكانيكا الكم وذلك 

من خالل دراسة بعض النظريات املهمة مثل نظرية 

الدوران امل يلي، نظرية التشتا، التكميم الثناقي  

 نيكا الكم النسية.وميكا

PHYS 472 : 4                   1فييياء اجلوامد  

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب على نظرية نطاقات 

الطاقة والظواهر الكهرباقية والضوقية وامل ناطيسية 

 املرتبطة بعلوم فييياء اجلوامد.

PHYS 482 : 4         1فييياء نووية  

 PHYS 481املتطلب: 

األساسية للنواة ، نظام نيوكليون  والقوة النووية ،  اخلواص

، منوذج فريمي لل از، منوذج القشرة، منوذج التجميع

رنة، متوذج النواة املركبة، معادالت املغري االستطارة املرنة و

ة، تفاعل وينر، النموذج الب ري، التفاعالت املباشر-بريا

 األيون احملث. 

PHYS 495 :4               خمترب فييياء روامد  

التعرف على املواد باألشعة السينية، تعي  ثابا العيل 

الكهرباقي ملادة عازلة، قيا  تأثري هول ملادة شبه موصلة و 

تركيي النواقل وحركتها، قيا  قابلية التم نط لعدة مواد، 

 الرن  ا لكرتوني امل ناطيسي، اخلاليا الشمسية، تعي 

ه املوصالت، دراسة ت ري مقاومة مادة مقدار فجوة الطاقة ألشبا

مثالية مع دررة احلرارة، دراسة حيود ا لكرتونات، دراسة 

 PHYS 493، PHYS 471الظاهرة الكهروحرارية. املتطلب: 

PHYS 497 :4               خمترب فييياء نووية  

، قوان  تفاعل ا شعا  مع املادة ، التفاعالت النووية

لنواة املركبة، التفاعل ، تفاعل اياحلف ، املقطع العرض

املباشر، االنشطار و االندماج النووي، معجالت 

 PHYS 453: باجلسيمات. املتطل

PHYS 424 :4                          إلكرتونيات  

املطعم( لنقي، شبه املوصل غري النقي، )شبه املوصل ا

الثناقي شبه الوصل مع بعض التطبيقات ، خ اقص 

، الرتانيستور ثناقي األقطاب مع بعض ثناقي زينر

التطبيقات، ترانيستور ثناقي ا ال، مقدمة عن الت ذية 

 PHYS 292املتطلب:  اخللفية.

PHYS 435 :4                    فييياء الليير      

مقدمة لليير، سلوك الليير، خواص أشعة الليير، أنوا  

 الليير، تطبيقات الليير.

PHYS 462 :4                   1بية فييياء ط        

( إىل معرفة 1&0يهدف مقرر الفييياء احليوية الطبية )

ودراسة العلوم الفييياقية األساسية واملرتبطة ببعض 

التطبيقات الطبية البشرية مثل علم ال وت وفييياقية 

وظاقف األذن وعلم الضوء واألشعة ووظاقف الع  واألب ار 

عالقتها حبركة األغشية احليوية والفييياء الكهرباقية و

وفييياقية ضربات ورسم القلب وفييياء الدينامكية احلركية 

 وعالقتها حبركة العضالت و فييياء اجلهاز التنفسي.

PHYS 474 :4                         علم املواد        

املقرر لتعريف الطالب على املبادئ والقوان  األساسية 

دسية ودراسة فكرة عمل بعض لعلم الب ريات اهلن

 األرهية الب رية واستخداماتها.

PHYS 475 :4          حتوالت الطاقة الشمسية        
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ا شعا  الشمسي، حتويالت الطاقة الشمسية، حتويالت 

الطاقة يف احلالة ال لبة، اخلاليا الشمسية، التحويالت 

 PHYS 471الضوقية احلرارية. املتطلب: 

PHYS 498 : 1                            مشرو        

مواضيع خمتاره عملية ونظــرية يف جمال الفيــيياء . 

 PHYS 454  ،PHYS 495املتطلب : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 منسق القسم

 رزق مصطفي ابراهيم السيدد. 
 جامعة املنصورة - فيزياء جوامد

ribalsaed@ju.edu.sa 
 

 مدحت حممد عبد العالأ.د. 
 ةجامعة القاهر -فيزياء نظرية 

abdelaalmm@ju.edu.sa  
 

 محادي عمار مثلوثيأ.د. 
 جامعة أبيار أي مري كريي - فيزياء نظرية

 Mhamadi_2000@ju.edu.sa 
 

 سيفا براساد بيدى أ.د.
 اجلامعة العثمانية - فيزياء

prof.siva@ju.edu.sa 
 

 حممد حيظيه حممد عبد احلىد. 
  جامعة أورليان - فيزياء نظرية

 my.abdelhaye@ju.edu.sa  
 

 مصطفى امحد لطفى عبد الغنىد.
 جامعة املنيا -فيزياء نووية

 

 عبد العزيز عسيوى حامدد.
 جامعة أدم مسكيفيتش بولندا -فيزياء جوامد 

 

 عطا اهلل بندر كساب الكويكيبأ.
 معيد

 

 عبد اهلل كريم عبد الرمحن العديمأ.

 معيد 
 

 عضوات هيئة التدريس بالقسم 

 املثلوثىاهلام سعيد مانى د.
 جامعة بيار ومارى كريى-فيزياء نظرية 

 

 البقيع عثمان عمرأ.
 فيزياء

 

 كنوز خلف البلوىأ.
 معيدة



 

 
44 

 

 

 جامعة اجلـــوف
Al JOUF University 

  

 الرؤية:

القسم مؤسسة للتعليم العالي ال تهدف للرب ، 

وش إعداده لتسهيل وتوصيل مدى واسع من 

اخلدمات والتدريب على متطلبات التعليم العالي 

يف جمال الكيمياء ملواطين اململكة العربية 

 السعودية.

 الرسالة:

تتمثل رسالة القسم يف تيسري التعليم العالي 

واحلرص على توصيله جبودة عالية، مع إتقان 

العملية التدريبية مما يؤدي إىل منو يف املعارف 

العمل، كما أن  الشخ ية والوفاء مبتطلبات

القسم يطم  إىل تقديم دررات علمية خمتلفة، 

 وبرامج علمية غنية باملعلومات واملهارات.

 االهداف:

  تأهيل الطالب والطالبات تأهياًل علميًا

ميكنهم من القيام بالعمل يف جمال 

التدريس والبحوث العلمية وال ناعية 

 بكفاءة عالية.

  توفري كوادر بشرية مؤهلة لسد حارة

 الوطن يف جماالت الكيمياء املختلفة.

  تطوير املوارد البشرية يف اململكة يف

 جماالت خمتلفة يف الكيمياء.

  إعداد قاعدة قوية يقوم عليها االقت اد

 املبين على املعرفة.

 جماالت العمل:

 أ( الطالب:

، السعوديةالعمل بوظيفة معيد بإحدى اجلامعات * 

لى التقدير املناسب ومن املعاهد العليا، يف حالة ح وله ع

 ثم االبتعاث للدراسات العليا.

* العمل بوظيفة مساعد باحث، فين مبختربات 

 اجلامعة.

* العمل بامل احل احلكومية ذات العالقة مثل خمتربات 

 اجلودة النوعية، خمتربات املستشفيات 

* العمل باملؤسسات والشركات املتخ  ة بال ناعات 

 الكيمياقية.

  انع احلربية.* العمل بامل

 *العمل بالتدريس يف التعليم العام.

 ب( للطالبات:

 جمال التعليم يف املدار .* 

 * العمل مساعد باحث يف خمتربات األحباث.

 *العمل يف املختربات الطبية.

 قسم الكيمياء. 6
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 الربامج اليت يقدمها القسم:

 الربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريو  لقسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 100 4 الل ة االلجنلييية

 COMM 101 4 مهارات االت ال والدراسات اجلامعية

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 MATH 100 0 الرياضيات

 IT 101 1 تقنية املعلومات

 06 جممو  الوحدات

 املستوى الثاني 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 101 3 (0كيمياء عامة )

 MATH 231 3 حساب التفاضل والتكامل

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة ا سالمية

 PHYS 101 3 (0)الفييياء العامة 

 CHEM 240 4 (0أسس الكيمياء العضوية )

 07 جممو  الوحدات

 املستوى الثالث 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 220 4 كيمياء ا موعات الرقيسية

 CHEM 230 4 يناميك الكيمياقيمودالثر

 CHEM 250 3 التحليل ا حلجمي والو زني

 CHEM 102 3 (1كيمياء عامة )

 IC 102 1 سالم وبناء ا تمعا 

 PHYS 102 3 (1الفييياء العامة )

 11 جممو  الوحدات

 

 املستوى الرابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 221 1 كيمياء الكم

 CHEM 232 4 أطوار املادة واحملاليل

 CHEM 242 3 (1أسس الكيمياء العضوية )

 CHEM 252 4 طرق التحليل الطيفي

 BCH 101 4 حيويةكيمياء 

 IC 103 1 النظام االقت ادي يف ا سالم

 09 جممو  الوحدات

 
 املستوى : اخلامس

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 320 1 كيمياء العناصر االنتقالية

 CHEM 331 4 الكيمياء الكهربية

 CHEM 340 4 الكيمياء العضوية احللقية غري املتجانسة

 CHEM 341 4 كيمياء البوليمرات

 CHEM 352 4 طرق الف ل والكروماتوررافيا

 IC 104 1 أسس النظام السياسي يف ا سالم

 06 جممو  الوحدات

 املستوى الساد  

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 321 1 كيمياء الالنثانيدات واألكتينيدات

 CHEM 322 1 الكيمياء العضو معدنية

 CHEM 330 4 احلركية الكيمياقية

 CHEM 342 4 أطياف املركبات العضوية

 CHEM 351 4 طرق التحليل الكهربي

 CHEM 357 1 أدارة املختربات والسالمة

 05 جممو  الوحدات

 
 املستوى السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 420 1 أطياف املركبات غري العضوية

 CHEM 432 4 كيمياء السطوح واحلفي

 CHEM 440 1 عيةاملنتجات الطبي

 CHEM 451 4 كيمياء البيئة والتلوث

 CHEM 452 1 املعاجلة ا ح اقية للبيانات الكيمياقية

 CHEM 497 4 تدريب ميداني

 05 جممو  الوحدات
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 وصف مقررات قسم الكيمياء:

CHEM 101 :( 0كيمياء عامة)  3 

 -احلسابات الكيمياقية: النظام الدولي للوحدات  

املول وطرق التعبري عن الرتكيي  -ال يغ الكيمياقية 

حسابات املعادالت الكيمياقية. ال ازات: قوانينها  -

معادلة فاندرفالس.  - ازات والنظرية احلركية لل

قانون  -احلرارية: أنوا  الت ريات يف احملتوى احلراري 

القانون األول للديناميكا احلرارية.  -هس وتطبيقاته 

اخلواص  -احملاليل: أنواعها والقوان  املتعلقة بها 

رتبة  -التجميعية. احلركية: قانون سرعة التفاعل 

تفاعل. التوازن العوامل املؤثرة على ال -التفاعل 

مبدأ لوشاتلييه  - Kpو  Kcالكيمياقي: العالقة ب  

والعوامل املؤثرة على التوازن. التوازن االيوني: نظريات 

حملاليل األمحاض  pHحساب الـ  -األمحاض والقواعد 

متيؤ األمالح. الذرية:  -والقواعد واحملاليل املنظمة 

 - نظرية بوهر لذرة اهليدرور  -طيف االنبعاث 

الرتتيب  -أعداد الكم  -فرضية دي برورلي 

 نتاقج الرتتيب الدوري للعناصر. -ا لكرتوني للعناصر 

 التعرف على مل  غري عضوي بسيط  اجليء العملي :

CHEM 240:( 0أسس الكيمياء العضوية) 4 

مقدمة يف الكيمياء العضوية )تعريف بالكيمياء العضوية 

از عن الروابط )مركبات الكربون(، أهميتها.  إجي

الكيمياقية )أيونية، تساهمية(، املدارات الذرية و اجلييئية، 

 ,sp, sp2قطبية اجلييئات العضوية.  التهج  من نو  

sp3   يف الكربون(،  األلكانات واأللكانات احللقية )أنوا

ذرة الكربون، جمموعة األلكيل، التسمية النظامية 

(IUPACاخلواص الفييياقية، م ادر ا ،) أللكانات، طرق

التحضري. التفاعالت )االحرتاق، اهللجنة، تفاعالت كسر 

احللقة الثالثية والرباعية(. األوضا  الفراغية للهكسان 

احللقي(،  األلكينــات و األلكاينـات )التسمية النظامية 

(IUPAC اخلواص الفييياقية، التشابه اهلندسي ،)

من   HXا  )التشكل( يف األلكينات، طرق التحضري )انتي

R-X ،)من ثناقي اهلاليد املتجاور )ألكينات و ألكاينات ،

انتيا  املاء من الكحوالت(،  محضية األستيلينات 

الطرفية،  تفاعالت ا ضـافة يف األلكينات واأللكاينـات 

للرابطة الثناقية )   HX، إضافةX2)االختيال، إضافة 

، قاعدة ماركونيكوف، أيونات الكربوكاتيون، ثباتها

ميكانيكية التفاعل(. أكسدة األلكينات ) باستخدام 

الربمنجنات، فوق األكاسيد، األوزون(. الدايئينـات 

-4، 0املتناوبة )رذر األليل وثباته، كاتيون األليل، 

عدم متركي ا لكرتون، الطن  وثبات -بيوتادايئ 

للدايئينات املتناوبة،  -3، 0الدايئينات املتناوبة، إضافة 

ألدر(،  الكيمياء -احللقية)تفاعل ديلي -3، 0إضافة 

الفراغية )األييومريات البناقية و التماكب الفراغي، 

 ,Dالكريالييت،ا نانتيومريات والدياسرتيومريات ، اهليئة 

L  ونظامR, S ف ل ا نانتيومريات. اجلييئات اليت هلا .

أكثر من ذرة كربون كريالية. تفاعالت اجلييئات 

 املستوى الثامن

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHEM 421 1 ميكانيكية التفاعالت غري العضوية

 CHEM 431 1 الكيمياء الضوقية

 CHEM 441 1 ميكانيكية التفاعالت العضوية

 CHEM 454 1 التحليل ال ناعي

 CHEM 455 1 علم السموم

 CHEM 457 1 ال ناعات البرتوكيمياقية

 CHEM 498 4 مشرو  حبث

 05 جممو  الوحدات
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نقالب، الرمسية(، املركبات األروماتية الكريالية: اال

)العطرية( )تركيب حلقة البنيين، اخلاصية األروماتية، 

وقاعدة هوكل، تسمية مشتقات البنيين.  تفاعالت 

البنيين )النرتنة، السلفنة، اهللجنة، األلكلة، األسيلة(، 

التوريه يف مشتقات البنيين األحادية، هلجنة وأكسدة 

ألكيالت البنيين. املركبات العطرية السلسلة اجلانبية يف 

 عديدة حلقة البنيين(.

CHEM 220:4 كيمياء ا موعات الرقيسية 

املركبات ذات العالقة األيونية ، املركبات ذات الرابطة 

التساهمية ، نظرية رابطة التكافؤ ، نظرية املدارات 

اجلييئية ، ت نيف املواد ال لبة من حيث التوصيل ، 

ية ، املركبات ناق ة األلكرتونات ) القوى الكيمياق

 البورون (

CHEM 230:4 مود يناميك الكيمياقيالثر 

مدخل إىل الثرموديناميك الكيمياقي ، القانون ال فري 

واألول ، الكيمياء احلرارية ، القانون الثاني والثالث ، 

 كيم 010 الطاقات احلرة ، التوازن. املتطلب :

CHEM 250: 3  زنالتحليل احلجمي والو 

تيويد الطالب باملفاهيم األساسية لطرق التحليل 

قيام الطالب بإرراء  احلجمي و الوزني)نظريًا وعمليًا(.

التجارب العملية املتعلقة بالتحليل الكمي و الكيفي 

الكيمياقي ) التقليدي (.إعداد الطالب للعمل كمحلل 

 كيمياقي يف املختربات الكيمياقية واجلودة النوعية.

CHEM 102:( 1كيمياء عامة)  3 

الروابط الكيماوية: الرابطة األيونية، القاعدة الثمانية، 

، ، الرابطة التساهمية، القاعدة الثمانيةدورة بورن هابر

، نظريات الرابطة أشكال اجلييئات، قطبية الرابطة

، الرن ، الرابطة التساندية، القوى ب  التساهمية

مياء العناصر: كيمياء اجلييئات، أنوا  املواد ال لبة، كي

 املعادن ا موعات الرقيسية، كيمياء العناصر

الالمعدنية، اهليدرور ، الكربون، األكسج ، 

النيرتور ، الفوسفور، الكربيا، السيليكون، 

اهلالورينات، ال ازات النبيلة، كيمياء العناصر 

ا نتقالية، البناء األليكرتوني وحاالت التأكسد، 

 اخلواص العامة.

األكسدة وا ختيال والكيمياء الكهرباقية: عدد 

األكسدة، موازنة معادالت األكسدة وا ختيال بالطرق 

املختلفة ، اخلاليا اجللفانية، رهد ا ختيال، القوة 

الدافعة الكهرباقية، تعي  الت رييف الطاقة احلرة وثابا 

ا تيان من اجلهد القياسي، تأثريالرتكيي على اجلهد، 

 من رهد اخللية. pHـ تعي  الـ

الكيمياء النووية: تركيب النواة، أنوا  التفاعالت النووية، 

النشاط ا شعاعي التأثريات البيولورية لإلشعا ، سرعة 

 التحلل ا شعاعي والتأريخ بإستخدام الكربون املشع.

 املتطلب: ال شيء

CHEM 221: 1  كيمياء الكم 

كبة، املؤثرات النظم احملورية، املتجهات  األعداد املر

الدوال )املعادلة االجيينية(. فرضيات الكم، معادلة 

شرودن ر، اجلسيم يف صندوق )رسم حر(، املهتيالتوافقي، 

اجلسيم يف حلقة، العيم الياوي املداري، معاجلة ذرة 
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اهليدرور : الدالة القطرية، الدوال الياوية وأشكال 

 MATH 100املتطلب:  املدارات.

CHEM 232: 4  املادة واحملاليل أطوار 

اخلواص العامة لألنظمة  –احملاليل احلقيقية وال روية 

طرق  –ال رويات الليوفيلية والليوفوبية  –ال روية 

 –خواص احملاليل ال روية  –حتضري احملاليل ال روية 

م در  –ثبات احلالة ال روية  –تنقية احملاليل ال روية 

األنظمة ال روية فقدان  –الشحنة علي الدقاقق ال روية 

املواد  –األنظمة امليكروغري متجانسة  –لثباتها وترسبها 

 ال روية النشطة سطحيا.

CHEM 242: ( 1أسس الكيمياء العضوية) 3 

الكيمياقي، تسمية  واالرتباط: البناء اجليء النظري

كل من:  تحتضري وتفاعالوت نيف وخواص وطرق 

اهليدروكربونات األليفاتية واألروماتية ، اهلاليدات 

العضوية، الكحوالت واأليثرات والفينوالت، األلدهيدات 

والكيتونات األمينات، احلموض الكربوكسيلية 

 ومشتقاتها، الييوت والدهون، الكربوهيدرات.

اجليء العملي: عدد من التجارب التطبيقية على 

: حتديد دررة ا ن ها ر، إعادة املوضوعات النظرية تشمل

البلورة، التقطريالبسيط، ا ستخالص، حتضرياأللكينات 

عدم التشبع، األستبدال النيوكليوفيلي على  اربوإخت

هاليدات األلكيل، تفاعالت الكحوالت والفينوالت، 

األمينات ومركبات  تفاعالت االلدهيدات والكيتونات،

تفاعالت  لية،حتضرياحلموض الكربوكسي الديازونيوم،

الت نب، الييوت  احلموض الكربوكسيلية ومشتقاتها،

 والدهون، تفاعالت الكربوهيدرات. 

CHEM 252: 4  طرق التحليل الطيفي 

اجليء النظري: طيف األشعة حتا احلــمراء ـ ميكانيكية 

إمت اص األشعة حتا احلمراء ـ قانون هـــوك وتعي  

ية يف املركبات تردد ذبذبات امت اص ا موعة الوظيف

العضوية. الطيف األلكرتوني املرقي ـ ماهو األثر الذى 

حيدثه األشعة فوق البنفسجية على البنــاء األلكرتوني 

 للجييئات املختلفة. طيف الرن  النووي امل ناطيسي ـ  ما

هو الرن  والرن  النووي امل ناطيسي  طيف الكتلة 

تيجة ويشمل دراســة كيفية إنشطار اجلييئات ن

 ؤاالصطدام االلكرتوني، حتليل مليكانيكية التجي

 للمركبات العضوية املختلفة فى طيف الكتلة

.اجليء العملي: يهتم بالطرق املتعددة لف ل وتنقية 

والتعرف على املركبات واملخاليط العضوية ال لبة 

 والساقلة

BCH 101: 4  كيمياء حيوية 

يل البيولورية وظاقف عضياتها (، احملالمكونات اخللية )

املنظمة، األمحاض األمينية، البيدات تركيب وخ اقص 

ووظاقف الربوتينات، ا نيميات ومرافقاتها، األيض، 

األمحاض النووية ت نيع الربوتينات، اهلرمونات ودورها 

يف األيض، الفيتامينات والت ذية، األغشية احليوية 

 ودورها يف النقل احليوي، الكيمياء احليوية للدم.

CHEM 320: 1 كيمياء العناصر االنتقالية 

تعريف املعادن ا نتقالية ، مكانها باجلدول الدوري 

وبنيتها األلكرتونية ، اخلواص العامة ملركباتها ، نظرية 

الربط الكيمياقي ملعقدات املعادن ا نتقالية ) نظرية 
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فارنر، نظرية رابطة التكافؤ ، نظرية ا ال البلوري ، 

ات اجلييئية ، نظرية جمال الليجاند ( ، نظرية املدار

مستويات الطاقة للتواردات األلكرتونية يف مدارات ) 

لأليونات احلرة ، نظام راسل وساوندرز ونظام ا قرتان 

امل يلي املداري ، للمعقدات مثانية األورة ، منحنيات 

اوررال ومنحنيات تياب وسورانو ، معقدات رباعية 

املستوي ، معقدات اهلرم الثالثي  األورة ، معقدات املربع

امليدوج ومعقدات اهلرم الرباعي ، تشوه ران تيلر ، الرابطة 

التساهمية ( . اخلواص امل ناطيسية ) الدايا م ناطيسية 

، البارا م ناطيسية ، الفروم ناطيسية 

 ص   47390واألنتيفروم ناطيسية . دور املعادن يف النظم 

CHEM 331: 4  الكيمياء الكهربية 

مقدمة يف الكيمياء الكهرباقية ـ فرق اجلهد للخاليا 

اجللفانية ـ التفاعالت الكهرباقية غري العكسية ـ قانون 

فارادي ـ األقطاب املستقطبة وغري املستقطبة ـ حركية 

القطب ـ التحليل الكهرباقي وفرق اجلهود  نظرية 

التوصيل االلكرتولييت ـ القياسات الفولتاميرتية، 

 ميرتية واجلهديةاألمبريو

CHEM 340: 4 ء العضوية احللقية غري املتجانسةالكيميا 

يهتم هذا املقرر بتيويد الطالب باملبادئ األساسية لكيمياء 

احللقات غري املتجانسة، واليت من املمكن أن ختدمها يف 

املقررات الالحقة يف خت  ها ويف احلياه العملية، وسوف 

 من التف يل.  بشيءيتم مناقشة 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب  أهداف املقرر: 

باملركبات العضوية احللقية غري متجانسة احللقة و 

 املتعددة احللقات والذرات واألهمية احليوية هلا. 

اكتساب مهارة التعرف على املركبات العضوية املختلفة 

 وطرق تسميات املركبات غري متجانسة احللقة. 

ق حتضري بعض املركبات من اكتساب مهارة ت ميم طر

 مواده األولية واقرتاح امليكانيكية املناسبة هلذا التفاعل. 

التعرف على املركبات العضوية غرب املتجانسة وطريقة 

 تسميتها.

التعرف على مركبات حلقية غري متجانسة مخاسية 

وسداسية حتتوي يف بناقها على ذرة واحدة غري 

( وخواصها متجانسة)نيرتور ، أكسج ، كربيا

 وطرق حتضريها.

مركبات ذات عالقة بالرتكيب البناقي  التعرف على

للحلقات اخلماسية والسداسية وهلا أهمية بيولورية) 

 إندول، كينول  ومشتقاتهما(.

 دراسة الكربوهيدرات والسكريات.

 دراسة القلويدات وخواصها.

 دراسة الدهون واألمحاض الدهنية

CHEM 341: 4  تكيمياء البوليمرا 

 -مقدمة لعلم البوليمرات وتشمل التعريف والبنية 

 -ت نيف البوليمرات حسب امل در )طبيعية، صناعية( 

اخلواص  -تقسيم البوليمرات حسب الرتكيب البنيوي 

الت نيف املبين  -الفييياقية و امليكانيكية للبوليمرات 

-على التفاعالت التحضريية وميكانيكية البلمرة 

ة )بلمرة النمو املتسلسل( وتشمل البلمرة البلمرة با ضاف
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األيونية بنوعيها )أنيونية و كاتيونية( وبلمرة الشقوق 

البلمرة بالتكاثف )بلمرة النمو اخلطوي(  -احلرة 

وتشمل البلمرة اخلطية والبلمرة املتشابكة. البلمرة 

التناسقية. البلمرة املشرتكة. عمليات البلمرة ال ناعية 

 -البلمرة األنيونية احلية  -عملية الفلكنة  -

األهمية  -خ اقص بعض البوليمرات الشاقعة 

 ال ناعية للبوليمرات واستخداماتها يف ا االت املختلفة

CHEM 352: 4 طرق الف ل والكروماتوررافيا 

التحليل الطيفي مثل ا مت اص وا نبعاث الضوقي ـ 

دراسة كل من أطياف ا نبعاث الذري وإنبعاث اللهب ـ 

رق الف ل: كروماتوررافيا العمودية، ط

كروماتوررافيا ذات الطبقة الرقيقة، كروماتوررافيا 

الساقل ذات الض ط العالي و كروماتوررافيا ال از 

 والف ل الكهربي الشعري

CHEM 321: كتينيداتكيمياء الالنثانيدات واأل

 1 

إكتشاف عناصر الالنثانيدات وورودها وتركيبها 

الطيفية وامل ناطيسية واعتمادها  ا لكرتوني وخواصها

. مرتاكبات عناصر الالنثانيدات fعلى الكرتونات املدار 

وخ اق ها. عناصر األكتنيدات وورودها وحتضري 

يورانيوم منها ونشاطها ا شعاعى. الرتكيب -ترانس

ا لكرتونى لألكتنيدات وحاالت تأكسدها ومالحظات 

ك ا نشطار عامة عليها. الكيمياء النووية مبا فى ذل

 النووى وسالسل التحلل ا شعاعى وا ندماج النووى.

CHEM 322: 1  الكيمياء العضو معدنية 

مقدمة ) تعريف وتقسيم وثبات املركبات العضو معدنية 

( ، نبذة خمت رة عن طبيعة املركبات العضومعدنية 

للعناصراألساسية ) ت نيفها وطرق حتضريها ( ، دراسة 

ات املمثلة لعن ر واحد من كل خمت رة لبعض املشتق

جمموعة ، دراسة املركبات العضو معدنية للعناصر 

ا نتقالية ، ت نيف ا اميع املرتبطة ، قاعدة العدد 

طبيعة الربط يف معقدات  الذري الفعال وتطبيقاتها ،

العناصر ا نتقالية ، معقدات سيجما وياي ، تفاعالت 

فة ، تفاعالت كسرالرابطة ، تفاعالت األكسدة وا ضا

ا دخال ، تطبيقات على احلفياملتجانس وغرياملتجانس . 

 كيم.414املتطلب : 

CHEM 330: 4  احلركية الكيمياقية 

سرعة التفاعل والعوامل املؤثرة عليها ، التفاعالت 

البسيطة ، الطرق التجريبية لقيا  املت ريات احلركية ، 

نظريات  حركية التفاعالت املعقدة ، معادلة ارهينو  ،

 التفاعالت األحادية والثناقية اجلييئية

CHEM 342: 4 أطياف املركبات العضوية 

دراسة أطياف أشعة كل من : فوق البنفسجية ، املرقية ، 

حتا احلمراء ، الطن  النووي امل ناطيسي ، الكتله ، 

 تطيبقات تشمل خمتلف األطياف

CHEM 351: 4  طرق التحليل الكهربي 

- -االصدار التالي سيتم وضعه يف- -  

CHEM 357: 1 أدارة املختربات والسالمة 

- -سيتم وضعه يف االصدار التالي- -  
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CHEM 420: 1 أطياف املركبات غري العضوية 

نظرية اليمر: عناصر وعمليات التماثل، خواص ا موعة 

)اليمرة(، امل فوفـات، إجياد جمموعة اليمرة ومتثيل 

ثيل قابل وغري قابل اليمر،  تطبيق رداول ال فات )مت

لالختيال(. الطيف األهتيازي: التقنيات، منط 

ا هتيازات، قانون ا نتقاء، أمثلة تطبيقية. الطيف 

ا لكرتوني: تكوين املدارات، التوزيع ا لكرتوني، قانون 

ا نتقاء، أمثلة تطبيقية. طيف املوسبــــور: مقدمة 

كبات تارخيية، أسس الطيف وتقنيته، تطبيقات على مر

الطيف النووي امل ناطيسي: األسس  احلديد واخلارص .

اجليء  1النظرية، التياوج ب  األنوية، أمثلة تطبيقية

العملــي: إعطاء الطالب فكرة عن طرق وأرهية 

ا ستخالص وإختيار املذيب املناسب لف ل بعض 

املركبات غري العضوية والعضوية بالطرق 

 1الكروماتوررافية املختلفة

CHEM 432: 4  كيمياء السطوح واحلفي 

تعاريف أساسية ، كيمياء التحريك احلراري للسط  

البيين، السط  البيين لنظام ساقل، صلب، زاوية التالمس 

وتطبيقاتها، السط  البيين لنظام صلب، غاز، نظريات 

ا متياز والرتكيي على نظرية الن مري، مقدمة يف احلفي، 

ة التفاعالت احملفية. أنوا  احلفي وحتضريها، ميكاني

 445املتطلب : 

CHEM 440: 1  املنتجات الطبيعية 

الرتبينات، ت نيفها كيمياقيًا، األصطنا  احليوي، 

السرتويدات، أشباه القلويدات، ت نيفها وبعض األمثلة، 

 املركبات الفينولية الطبيعية .

CHEM 451: 4  كيمياء البيئة والتلوث 

خطار امل احبة هلا و الدورات النظم البيئية الطبيعية واأل

البيوريوكيمياقية ـ أنوا  امللوثات البيئية الطبيعية 

وال ناعية وم ادرها و ملوثات الرتبة و املخلفات ال لبة 

والساقلة وت نيفها وأثارها وطرق تدويرها و التلوث باملواد 

 املشعة.

CHEM 452: 1 ة ا ح اقية للبيانات الكيمياقيةاملعاجل 

- -عه يف االصدار التاليسيتم وض- -  

CHEM 497: 4  تدريب ميداني 

- -سيتم وضعه يف االصدار التالي- -  

CHEM 421: 1 ميكانيكية التفاعالت غري العضوية 

مقدمة: األيونات املاقية املعقدة، تكوين املعقد خطوة 

خطوة، األثراملخليب، احلموض والقواعد القاسية واللينة. 

يكانيكا التفكك والتجمع، تفاعالت إحالل الليجاند: م

إشتقاق قوان  السر  للميكانيكيات املختلفة، تفاعالت 

ا حالل للمعقدات الثمانية األورة واألدلة املؤيدة 

للميكانية )مخسة أنوا  من التفاعالت(، تفاعالت 

ا حالل للمعقدات املربعة، قانون السرعة واألدلة املؤيدة 

نظريات املستخدمة يف مليكانية التجمع، أثر الرتانس وال

تفسريه، إستخدام الطن  النووي امل ناطيسي ملعرفة 

املماكبات بإستخدام تأثريالرتانس، ميكانية تفاعالت 

 .األكسدة وا ختيال، تفاعالت احمليط اخلارري

CHEM 431: 1  الكيمياء الضوقية 
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الضوء ـ أنوا  ا نتقاالت ا لكرتونية ـ منحنيات الطاقة 

أ فرانك وكوندون ـ خمطط يابلونسكى الكامنة ومبد

للطاقة ـ إمت اص الضوء ـ  إحنالل احلاالت املثارة ـ 

االنبعاث التلقاقي الفلوريسينى والفسفورينى ـ العمليات 

الالإشعاعية ـ  حتليل منحنيات طيف ا مت اص ـ 

معدالت إحنالل احلاالت املثارة وح اقل الكم ـ تثبيط 

التلقاقى واملستحث ـ الليير  احلاالت املثارة ـ ا نبعاث

 وأنواعه وخماطره.

CHEM 441: 1 ميكانيكية التفاعالت العضوية 

دراسة الطرق الفييياقية والكيمياقية ملعرفة ميكانيكية تفاعل 

ما، ا ستبدال النيكليوفيلي، تفاعالت ا نتيا ، ا ضافة 

ا لكرتوفيلية إىل الرابطة املضاعفة، ا ضافة إىل جمموعة 

 بونيل، التحول املوضعي.الكر

CHEM 454: 1  التحليل ال ناعي 

ال ناعات الكيمياقية العضوية:  مقدمة عن النفط وأهميته 

النفط واجلازول ،  وصفاته وتركيبه وأصله وصناعه تكرير

طرق إنتاج املواد البرتوكيمياقية وكيمياء األلياف 

قية يف ال ناعية، واملواد الالصقة، نبذة عن ال ناعات الكيميا

اململكة، التقنية املستخدمة يف صناعة بعض املواد مثل البولي 

اثيل ، البولي ستايرين، البولي فينيل كلوريد، املطاط 

 ال ناعي.

CHEM 455: 1  علم السموم 

- -سيتم وضعه يف االصدار التالي- -  

CHEM 457: 1 ال ناعات البرتوكيمياقية 

ينه. ال فات أصل البرتول وال از الطبيعي وكيفية تكو

الفييياقية والتشـــكيل الكيمياقي للبرتول. عمليات التكرير. 

التحوالت والعمليات الكيمياقية ملقطرات البرتول. قياسات 

اجلودة و طرق حتليل البرتول وأرياءه. العمليات التكنولورية 

الكيمياقية. التكســــري احلراري، التكســري احملفي، األلكلة 

يل احملفي، التشــكيل البخاري. العمليــات احملفيه، التشــك

التكنولورية الكيمياقية. العمليــات املتقطعة والعمليات 

املســتمرة. املفاعل املتقطع، املفاعالت املستمرة للطور الساقل 

والطور ال ازي. نظم الف ل، الناتج والتحويل يف العمليات 

التكنولورية الكيمياقية. إنتاج واستخدامات 

وكيمياقيات، مشـــتقات امليثان، االيثليــن، الربويليـــن، البرت

 البيوتليــن، البنيين، واليايلينات

CHEM 498: 4  مشرو  حبث 

يقوم الطالب يف هذا املقرر بأرراء حبث علمي ويقدم يف نهاية 

 ا رراءاتالف ل الدراسي تقريرًا عنه وتتبع يف ذلك 

 املعتمدة يف القسم.
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تتيايد أهمية احلاسب اآللي للتنمية والتقنية احلديثة 

واحلارة إىل متخ    يف هذا ا ال بعد ت ل ل 

احلاسبات يف مجيع أوره احلياة. ومن هذا املنطلق ومن 

للكفاءات الوطنية يف جمال احلاسب اآللي،  واقع احلارة 

 ش استحداث القسم.

 الرؤية:

 قد يف جمال علوم احلاسب متميي را وفين وذج أكادمييمن

 .عاملياحمليًا و

 الرسالة:

تكوين كوادر ذوي كفاءات عالية متخ  ة يف جمال 

علوم احلاسب من أرل املساهمة الفاعلة يف إرساء املعرفة 

وحتقيق األهداف الوطنية للتنمية وذلك من خالل 

وإكساب  إعداد بيئة أكادميية مثلى لتنمية املعارف

 لبحث واالبتكار يف جمال احلاسب اآللي.املهارات يف ا

 الربامج اليت يقدمها القسم:

الربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريو  لقسم علوم احلاسب 

 واملعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األولاملستوى

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 100 4 الل ة االلجنلييية

 COMM 101 4 مهارات االت ال والدراسات اجلامعية

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 MATH 100 0 الرياضيات

 IT 101 1 تقنية املعلومات

 06 جممو  الوحدات

 

 قسم عضوات هيئة التدريس بال . قسم علوم احلاسب واملعلومات7

 مال حسن حممودد.آ
 كيمياء حيوية

 

 عبري امحد خيالد.
 كيمياء حيوية

 

 عال امحد حممد عبدهأ.
 مياء حتليليةكي

 

 ابتسام خليفة العنزىأ.
 معيدة

 

 حصة عيد ليلى العنزىأ.
 معيدة

 

 سلطانة محود عيد اخلالدىأ.
 معيدة

 
 عواطف حممد شتيوىأ.

 معيدة
 

 فايزة مملوح العازمىأ.
 معيدة
 

 دة دخيل اهلل البلوىفريأ.
 معيدة

 

 منى عبد اهلل مقبول الشرارىأ.
 معيدة

 

 امانى عبد العزيزأ.
 معيدة
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 وصف مقررات قسم علوم احلاسب واملعلومات:

CSC 1013سبات والربجمة           : مقدمة للحا 

  وصف حمتويات املقرر:

 املستوى: الثاني

 الوحدات رميه اسم املقرر

 MATH 110 3 املدخل حلساب التفاضل

 STAT 104 4 1مبادئ ا حساء واالحتمال 

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة ا سالمية

 ENGL 122 4 مهارات الكتابة

 CSC 102 3 0برجمة احلاسب 

 06 جممو  الوحدات

 
 املستوى: الثالث

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CSC 104 3 1برجمة احلاسب 

 ENGL 123 4 مهارات االستما 

 MATH 112 3 املدخل حلساب التكامل

 CSC 316 4 احلاسب وا تمع

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 04 جممو  الوحدات

 املستوى: الرابع 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ENGL 124 4 ترمجة يف حقول دراسات احلاسب

 MATH 231 3 حساب التفاضل والتكامل

 IC 103 1 النظام االقت ادي يف ا سالم

 CSC 217 4 تراكيب البيانات

 CSC 216 4 الت ميم املنطقي

 CSC 225 4 جميعتنظيم احلاسبات ول ة الت

 04 جممو  الوحدات

 املستوى: اخلامس 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 IC 104 1 اسس النظام السياسي يف ا سالم

 MATH 242 3 اجلرب اخلطي

 CSC 335 4 نظم التش يل

 CSC 337 4 مبادئ ل ات الربجمة

 CSC 351 4 إدارة مراكي حاسب آلي

 CSC 383 4 تراكيب حمددة

 04 الوحدات جممو 

 

 املستوى: الساد 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 OPER 201 4 حبوث العمليات 

 CSC 325 4 تقواعد البيانا

 CSC 328 4 عمارة احلاسبات

 CSC 343 4 هندسة الربجميات

 CSC 363 4 الذكاء االصطناعي

 CSC 375 4 نظم الرسم والتفاعل ب  ا نسان واحلاسب

 04 جممو  الوحدات

 

 املستوى:  السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CSC 338 4 ت ميم املرتمجات

 CSC 422 4 نظم شبكات احلاسب

 CSC 426 4 قواعد البيانات املتقدمة

 CSC 447 4 إدارة مشروعات الربجمة

 CSC 490 4 0مواضيع خمتارة 

 CSC 494 1 0مشرو  حبث  

 09 جممو  الوحدات

 

 مناملستوى: الثا

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CSC 403 4 تقنيات ا نرتنا

 CSC 413 4 ت ميم وحتليل اخلوارزميات

 CSC 491 4 1مواضيع خمتارة 

 CSC 492 4 النظم املوزعة واملعاجلة املتوازية

 CSC 495 4 1مشرو  حبث  

 05 جممو  الوحدات
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تعريف مبكونات ووحدات احلاسب اآللي ووظيفة كل 

منها ) وحدات ا دخال / وحدات ا خراج ، وحدات 

احلاسب املنطقية ( ذاكرة احلاسب الرقيسية واملساعدة 

ومقاييسها ، أنوا  احلاسبات وت نيفها ، نظم تش يل 

نيكس ، معاجلة البيانات ، احلاسب دو  ويندوز و يو

أريال ل ات الربجمة ، نظم برامج احلاسب التطبيقية 

واستخداماته ، معاجل الكلمات ، لواق  البيانات والرسم 

البياني ، الربيد ا لكرتوني ، املت فحات وت ميم 

 ال فحات ا لكرتونية ، طرق حل املساقل باحلاسوب.

CSC 102( 0: برجمة احلاسب :          )3       

 عال010متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر:

أساليب حل املساقل وت ميم اخلوارزميات ، أنوا  البيانـات  

األساســية ، التقــارير بأنواعهــا والــدوال اجلــاهية ، أســبقية    

ــراج ،      ــال وا خـ ــارات ا دخـ ــناد ، عبـ ــارة ا سـ ــات ، عبـ العمليـ

املعرفـة   العبارات الشـرطية واالسـتثناقية ، التكـرار ، الـدوال    

واملنهارــات ، اخلوارزميــات الذاتيــة ، فكــرة ا ــال وتعريــف    

 املت ريات والعناصر ، استخدام امل فوفات .

CSC 104( 1: برجمة احلاسب         )3  

 عال             011متطلب سابق: 

 وصف حمتويات املقرر: 

مقدمــــة ، الربجمــــة ا رراقيــــة ، الربجمــــة الشــــيئية ومــــا  

ب الربامج وأسـلوب الت ـميم يف الربجمـة    بينهما . تراكي

الشيئية ، الت انيف )أنـوا  البيانـات ا ـردة ، املركبـات و     

الالمركبـــات ، اخلـــواص والطـــرق ( . األشـــياء ، التحميـــل  

ــد ، التـــوارث ، نظـــم ا دخـــال وا خـــراج والت ـــانيف       الياقـ

الداخليــة ) أساســيات ا دخــال وا خــراج . هيئــات ا دخــال 

قلها .أساسيات ا دخال وا خراج يف امللفـات  وا خراج ووسا

(: صـــول العشـــواقي والت ـــانيف الداخليـــة ، الثناقيـــات والو

أمثلــة وتطبيقــات ) امل ــفوفات ، القــواقم املت ــلة ، الرصــة   

وإعـــالن املـــت ريات .  وال ــفوف ، الـــنهج الربجمـــي :تعـــارف 

 ات والتسمية حتديد املواصفات والتطبيقات التعليق

CSC 3164ب وا تمع            : احلاس  

 متطلب سابق                       

 وصف حمتويات املقرر:

بعــض احلقــاقق علــى اســتخدام احلاســب يف ا تمــع وملــاذا  

ــًا، احلاســـب يف جمـــاالت   خيـــذل احلاســـب املســـتخدم أحيانـ

التعلــــــيم، احلاســــــب يف جمــــــاالت ال ــــــحة، احلاســــــب يف  

خدام احلاســب جمــاالت ال ــناعة، نظــام الكــاد والكــام، اســت

ــب     ــة املكاتـــ ــال وميكنـــ ــة يف إدارة األعمـــ ــاالت التجاريـــ وا ـــ

 وشبكات احلاسب، ورراقم احلاسب، أمن احلاسب.

ENGL 124: 4 ترمجة يف حقول دراسات احلاسب 

يهدف هذا املنهج إىل تعريف الطالب بأساليب الل ة 

ا لجنلييية يف جمال احلاسب اآللي وما يتعلق به من 

ملقرر يركي على تنمية مهارتي القراءة مواضيع. كما أن ا

والكتابة فاملهارة األوىل يتعلمها الطالب من خالل فهم 

واستيعاب الن وص احلاسوبية مع التعريف 

بامل طلحات والعبارات واالخت ارات املستعملة يف أدبيات 

هذا ا ال. أما مهارة الكتابة فتمار  يف إطار الرتمجة 

ة ا لجنلييية إىل الل ة لفقرات من الن وص احلاسوبي

العربية. ويتم تذكري الطالب باحلرص على حترير 

ترمجة معنوية الن وص واالحتفاظ باألسلوب العربي 

 الف ي . 

CSC 217: 4  تراكيب البيانات 
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يهدف املقرر إلي متك  الطالب من الفهم املتعمق 

لرتاكيب البيانات وكيفية تطبيقها حلل مساقل 

تعليم الطالب كيفية حتليل أداء  عملية.كما يهدف إلي

 اخلوارزميات.

CSC 216                          4: الت ميم املنطقي                                           

 وصف حمتويات املقرر:

أسس )املنطق، ا موعات والدوال( منو الدوال، 

اخلوارزميات، األعداد ال حيحة وامل فوفات، التسبب 

ي ، طرق الربهان واحلث الرياضي و التعاريف الرياض

واخلوارزميات الذاتية، أنوا  اخللط ) سبل العد ، والتبادل 

والتوافيق(. االحتماالت ا ردة ونظرية االحتماالت. 

الرسومات  -العالقق –ا موعات  –الرتاكيب ا ردة 

 البيانية والشجر.

CSC 225    4: تنظيم احلاسبات ول ة التجميع  

 عال         011متطلب سابق : 

 وصف حمتويات املقرر:

مقدمة يف التكوين األساسي للحاسب وطريقة عملـه .  

علــى  التكــوين الــداخلي للحاســبات الشخ ــية املبنيــة   

. مرارعــة عامــة للربجمــة بل ــة التجميــع .   x86إنتــل 

متثيل البيانات . متثيل األعداد داخل احلاسب . ونظم 

امـــر يف ل ـــة التجميـــع . مفـــاهيم  الرتقـــيم . قاقمـــة األو

امل ـــــفوفات الرصـــــة البنيويـــــة.   االســـــتدعاء وحاالتـــــه

ــودة .     ــر العــ ــت ريات وأوامــ ــداول املــ ــراء . تــ تعريــــف ا رــ

التكــرار الــذاتي. تعريــف ومعاجلــة الن ــوص وأوامرهــا    

وتعريــف البيانــات اهليكليــة. التعريــف الفــوقي والنــداء   

ــة. الفـــوقي . ا دخـــال وا خـــراج مبـــا يف ذلـــك امل  قاطعـ

شرحية الرتميي البيين مع الل ات العليا مثل ل ة سي. 

 مشرو  ف لي يف تطبيقات حقيقية  

CSC 335: 4  نظم التش يل 

يعطي هذا املقرر املفاهيم األساسية والرتاكيب 

واخلوارزميات اليت تعمل كربجميات وسيطة ب  

املستخدم والعتاد أو ما يسمى نظم التش يل. وي طي 

ساسية لنظم التش يل احلديثة وطرق املفاهيم األ

ت ميمها واملقارنة ب  طرق عملها من حيث الكفاءة 

واالعتمادية. كما يقارن ب  اخلوارزميات املتبعة يف بناء 

 أنظمة التش يل من حيث السرعة و استعمال احليي.

CSC 237: 4  مبادئ ل ات الربجمة 

 دراسة ل ات الربجمة . ت ميم الل ة وترمجتها

واعد، أطوار الرتمجة أمناط ترمجة شكلية. )الق

األمتتة حمدودة احلالة، القواعد خالية املعنى(، أنوا  

، ضبط التتابع، ضبط : التجرد والتوارثالبيانات

. طفرات يف ت ميم الربامج اجليقية وتطبيقاتها

ا ستثناءات الروتينات امل احبة، املعاجلة الل ات )

التنسيق اليمين للمهام  املتوازية، التنفيذ املتيامن(.

: الربجمة اليمين . نظرة عامة ألمناط الل ات

 ، برجمة املنطق والربجمة الشيئية.الدالية

CSC 351: 4  إدارة مراكي حاسب آلي 

تنظيم بيئة مراكي معاجلة املعلومات، الوظاقف 

املختلفة وتفاصيلها، احل ول على م ادر املعلومات 

، ختطيط ا مكانات وإدارتها، تقدير كفاءة احلاسب
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املطلوبة مع إدارتها، التوظيف والتدريب واحلوافي يف 

جمال احلاسب، النواحي املالية يف مراكي معاجلة 

ا  دارة مراكي املعلومات التوثيق، اللجان العلي

، التقارير اليت ترفع لإلدارة ، محاية معاجلة املعلومات

ة داخليالبيانات والربامج واألرهية، املرارعة ال

 .واملراقبة، حاالت للدارسة

CSC 383: 4  تراكيب حمددة 

أسس )املنطق، ا موعات والدوال( منو الدوال( 

اخلوارزميات، األعداد ال حيحة وامل فوفات، التسيب 

الرياضي، طرق الربهان واحلث الرياضي والتعاريف 

واخلوارزميات الذاتية، أنوا  اخللط )سبل العد، 

الحتماالت ا ردة ونظرية التبادل والتوافيق(. ا

االحتماالت. الرتاكيب ا ردة )ا موعات العالقق 

 والرسومات البيانية والشجر(.

CSC 325: 4  قواعد البيانات 

يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب مقدمة يف 

املفاهيم األساسية لنمذرة البيانات ومبادئ ت ميم 

هيم وطرق قواعد البيانات. يركي هذا املقرر على مفا

بناء النماذج ا رتباطية والنماذج ا رتباطية ب  

الكينونات. كما يركي املقرر على فهم مناذج قواعد 

البيانات ومطابقة البيانات بهذه النماذج. كي ي طي 

 املقرر القواعد األساسية لل ة االستعالم اهليكلي.

CSC 328: 4  عمارة احلاسبات 

ــميم ا  ــادئ الت ـ ــة مبـ ــي مرارعـ ــي ملنطقـ الرتكيـــب األساسـ

. ت ـــميم حاســب يـــتحكم فيـــه  متثيـــل البيانــات  .للحاســب 

. يـــــب املعـــــاجل وحـــــدات احلاســـــب واملنطـــــق . تركبالعتـــــاد

أشــكال وجمموعــات    slackالتنظــيم علــى شــكل مســار أو  

. دور وت ــميم ا مــع .  األوامــر. الربجمــة بل ــة التجميــع  

مقارنـة   برنامج النظام. املعاجلات ذات الربجمـة ال ـفري.  

املقدمـة    (CISC, RISC, VLIW)ب  أنـوا  املعاجلـات  

الــذاكرة  أوامــر ا دخــال وا خــراج. مقدمــة    إىل تركيــب 

 .  إىل املعاجلة املتوازية

 

CSC 343: 4  هندسة الربجميات 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطرق هندسة 

الربجميات. ويتناول املقرر املفاهيم األساسية يف هندسة 

من هندسة املتطلبات و الت ميم والتحليل  الربجميات

اخلاص للنظم. كما يعرض املقرر أساليب خمتلفة من 

طرق تطوير الربجميات كالتطوير املرحلي املتتابع 

  والتطوير السريع. 

CSC 363: 4  الذكاء االصطناعي 

This course introduces students to basic concepts 

and methods of artificial intelligence from a 

computer science perspective. Emphasis of the 

course will be on the selection of data 

representation and algorithms useful in the design 

and implementation of intelligent systems. The 

course will contain an overview of one Al 

language and some discussion of important 

applications of artificial intelligence methodology 

CSC 375: 4  سم والتفاعل ب  ا نسان واحلاسبنظم الر 
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خوارزميات رسم ثناقي البعد، التحويالت اهلندسية، 

متثيل املنحنيات واملسطحات يف التكوين والتظليل 

عوامل ا نسانية  واليخرفة. الرسوم املتحركة. ال

والتقنية املؤثرة  يف عالقة ا نسان مع احلاسب، أمناط 

وأشكال التفاعل، مبادئ االستخدام، مبدأ احملاورة 

 وت ميمه، التطبيقات الداعمة.

CSC 338: 4  ت ميم املرتمجات 

يقدم املقرر النظريات اهلامة يف اخلوارزميات ومعداتها 

التالية : التحليل  لبناء املرتمجات . وي طي املواضيع

ال ريف والنحوي . ا عراب وأساليبه . التحليل املعنوي 

وتوليد التشفري الوسط . نظام زمن التش يل . توليد 

الرتميي ومقدمة يف إجياد الرمي األمثل . يتوقع أن يقوم 

الطالب بكتابة مرترم كامل  حدى ل ات العليا 

 البسيطة .

CSC 422: 4  نظم شبكات احلاسب 

قدة شبكات احلاسبات . أشكال الشبكات ، عمارات فا

الشبكات الطبقية . دراسة الطبقات املختلفة . ) دواهلا 

وخدماتها وإرراءاتها ( الشبكات احمللية . التشبيك 

 البيين . أمن البيانات . بعض التطبيقات .

CSC 426: 4  قواعد البيانات املتقدمة 

اليبها املثلى ، فهر  النظام . معاجلة االستفسارات وأس

أساليب مراقبة التيامن . أساليب مساندة للعمليات 

وإعادتها . أمور تتعلق باألمن وحتديد صاحب ال الحية 

 يف الوصول إىل املعلومة .

CSC 447: 4  إدارة مشروعات الربجمة 

عمل حتليل دقيق لثالثة قيود على عملية تطوير 

رات التخلص الربجميات: اجلودة، اجلدولة، والتكلفة وقرا

املطلوبة  دارة املشرو ، مناقشة وحتليل مهام ونشاطات 

مدير املشرو : التخطيط، التنظيم اختبار العمالة 

 وإدارتها ومراقبتها..

CSC 490:  4  0مواضيع خمتارة 

ختتار املواضيع بعناية يف جمال علوم احلاسب األكثر 

 حداثة

CSC 494:   1  0مشرو  حبث 

من مقررين متتالي  عادة ما يكون  يتكون مشرو  التخرج

أحدهما يف الف ل األول ، والثاني يف الف ل التالي له 

ويكمالن بعضهما البعض . يقوم فيها الطالب بدراسة مسألة 

أو موضو  ، ويقوم بتطوير نظام برجمي متكامل . يقوم 

الطالب يف نهاية الف ل بعرض ما توصل إليه يف تقرير 

التقرير مشفوعة بعرضه ومناقشته ويعرض النتاقج يف ذلك 

 أحيانا .

CSC 403: 4  تقنيات ا نرتنا 

نظرة شاملة يف تقنيات ا نرتنا ) تعاريف، نهضة أمثلة 

وتطبيقات(. تقنيات النشر واملشاهدة. معدات ا نرتنا 

، wwwتي. سي. بي. آي. بي( عمارات اليبون / اخلادم  

HTML  اتش. تي. أم. إل. للن وص واخلياالت 

والعالقق واهليئات. ات ال وترقيم قاعدة البيانات. 

تطبيقات الشبكة العنكبوتية وتطويرها. تطوير مركي 

 الشبكة العنكبوتية. أمن وخ وصية الشبكة.
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CSC 413: 4  ت ميم وحتليل اخلوارزميات 

أمناط العمليات احلسابية )تتضمن نظرة بسيطة يف 

م وحتليل مكاقن تورنج(. أسس رياضية. أساليب الت مي

إح اقيات الرتتيب والنظام  اخلوارزميات. الفرز.

التوزيعي. أمناط ت ميم اخلوارزميات: اخلوارزمية 

الطامعة، خوارزمية فرق تسد، متابعة املسار من اخللف، 

الربجمة الديناميكية. أساليب البحث. اخلوارزميات يف 

جمال الرسومات البيانية. ت انيف اليمن والفراغ 

 مقدمة إىل الكمال يف الكثريات احلدود. املركبة. 

CSC 491:  4  1مواضيع خمتارة 

ختتار املواضيع بعناية يف جمال علوم احلاسب األكثر 

 حداثة

CSC 492: 4 نظم املوزعة واملعاجلة املتوازيةال 

مقدمة يف النظم املتوازية. العمليات واملعاجلات. العمارات 

ملعاجلات( الشبكات ذات املتوازية )عديدة احلاسبات ، عديدة ا

الربط البيين ، االت ال يف النظم املتوازية. معاقل الربجمة 

املتوازية. أداء النظم املتوازية )استسراعها، كفاءتها وخالفه(. 

أمثلة يف الربجمة املتوازية. مقدمة يف النظم املوزعة، 

اخلوارزميات املوزعة، أمناط النظم املوزعة. توافق النظم 

 .كتشاف إنهاء العملياتاملوزعة وا

CSC 495:   4  1مشرو  حبث 

عال وورد تف يلهما يف  373هذا املشرو  تكمله للمشرو  

 عال 373حمتويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 منسق القسم
 قسم اهلل جادأزهري أ. 

 جامعة اخلرطوم -حاسب آلي 
azhari@ju.edu.sa 

 
 نايف يوسف البلويأ.

 اجنلرتا -جامعة سالفورد  -تقنية معلومات 
nyalblawi@ju.edu.sa 

 
 هحيي حممد أمحد اجلوارنأ.

 جامعة السند باكستان -تكنولوجيا املعلومات 
y.jawarneh@ju.edu.sa 

 

 حممد عبد الواسعأ.
 جواهر نهرو لتقنية املعلومات - هندسة حاسب

wassay-sdpt2010@ju.edu.sa 
 

 على عثمان حممد حسنأ.
 جامعة اجلزيرة السودان -تكنولوجيا املعلومات 

Osman@ju.edu.sa 

 يوسف عبد العزيز السعودأ.
 جامعة  اجلوف - حاسبعلوم 

 yosf.alsaud@ju.edu.sa 
 

 خالد طالل دياب اخلالدىأ.
 وفجامعة  اجل - حاسبعلوم 

khaled413@ju.edu.sa 
 

 رائد نايل العبدليأ.
 جامعة  اجلوف - حاسبعلوم 

raed@ju.edu.sa 

 سناء خالد املطريىأ.
 معيدة

 عضوات هيئة التدريس بالقسم 
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 الرسالة:

يهدف الربنامج إىل تأهيل الكوادر الوطنية املتخ  ة يف 

جمال الرتبية والتعليم يف مرحلة الطفولة ومتك  

لميا ومهنيا للعمل مع األطفال و أسرهم أو يف الدراسات ع

  ا االت والربامج ذات العالقة بالطفولة واحتياراتها.

 األهداف:

ــة     -0 ــة وخدمــ ــة والعلميــ ــارات املهنيــ ــداء االستشــ إســ

 ا تمع يف جمال الطفولة والتعليم املبكر.

إعداد الكوادر املتخ  ة يف ريـاض األطفـال مـن     -1

 ديرات .املعلمات واملشرفات وامل

املســاهمة يف تطــوير مهــارات العــامالت يف جمــال     -4

 رياض األطفال يف القطاعات املختلفة.

ــة       -3 ــة يف أهميـــ ــع املختلفـــ ــات ا تمـــ ــة فئـــ توعيـــ

 مرحلة رياض األطفال.

ــي     -5 ــوير املنهجــــ ــة التطــــ ا ســــــهام يف دفــــــع عجلــــ

وا صالح الرتبوي ملرحلـة مـا قبـل املدرسـة وذلـك      

ــيم   ــوير وتقيـــ ــالل تطـــ ــن خـــ ــام   مـــ الـــــربامج والقيـــ

 باألحباث النظرية والدراسات امليدانية. 

 الربامج اليت يقدمها القسم:

الربنامج الدراسي ملرحلة البكالوريو  لقسم رياض 

 األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى : األول

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CI 330 1 املدخل إىل التدريس

 ED 101 4 ية ا سالميةأصول الرتب

 ENGL 101 4 ل ة الجنلييية

 ARAB 101 1 املهارات الل وية

 PSY 113 1 مبادئ البحث الرتبوي

 01 جممو  الوحدات

 املستوى : الثاني 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHG 100 4 مدخل يف رياض األطفال

 CHG 110 4 الطفل يف ا سالم

 CHG 120 1 طفالاجتاهات حديثة يف تربية األ

 ARAB 103 1 التحرير العربي

 CHG 151 4 تنمية املهارات الفنية واحلركية

 CHG 212 1 الرتبية الدينية واالرتماعية

 03 جممو  الوحدات

 
 املستوى : الثالث

 الوحدات رميه اسم املقرر

 ARED 303 1 التشكيل باخلامات املستهلكة

 CHG 241 1 يةمنظمات الطفولة الدولية واحملل

 CHG 250 1 مناهج رياض األطفال

 CHG 260 1 ت ذية الطفل

 MG 352 1 ا دارة املدرسية

 ED 222 1 علم االرتما  الرتبوي

 ED 231 1 تاريخ الرتبية ا سالمية

 IC 101 1 املدخل إىل الثقافة ا سالمية

 06 جممو  الوحدات

 

 ()طالبات فقطقسم رياض األطفال . 8



   
    

 

 
61 

 

 
 

 دليل كلية العلوم واآلداب
College of Sciences and Arts 

 م2132 -هـ  3311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رياض االطفالصف مقررات قسم و

CI 330: 1        التدريساملدخل إىل   

مقرر من املقررات العامة اليت يقدمها قسـم املنـاهج وطـرق    

ــة     ــوي يف كليــ ــداد الرتبــ ــات ا عــ ــع طالبــ ــدريس جلميــ التــ

الرتبيــة ، وهــو يلقــي الضــوء علــى املطالــب الشــاملة ملهنــة        

 التدريس .

* يهدف هذا املقرر إىل تيويد الطالبة بفكرة شاملة عن    

 امهنة التدريس وا عداد هل

ED 101: 4  أصول الرتبية ا سالمية 

ويبحث هذا املقرر األصول الفلسفية للرتبية احلديثة يف 

البلدان ا سالمية يف حماولة  جياد فلسفة ونظرية 

حديثة للتعليم ا سالمي تنبثق عن الت ور ا سالمي 

 املستوى : الرابع

 داتالوح رميه اسم املقرر

 ARED 201 1 رسوم األطفال ومراحل منوها

 CHG 230 4 التنشئة االرتماعية

 CI 250 1 احلاسب اآللي واستخداماته 

 IC 102 1 ا سالم وبناء ا تمع

 ITE 267 4 برامج التلفييون الرتبوي لألطفال 

 PSY 221 4 علم النفس الرتبوي

 09 جممو  الوحدات

 

 املستوى : اخلامس

 الوحدات رميه املقرراسم 

 CHG 236 1 علم نفس لعب 

 CHG 331 4 مشكالت الطفولة

 CHG 335 4 القيا  والتقويم

 CHG 352 1 تنمية املفاهيم واملهارات الل وية

 ED 341 1 نظم التعليم يف اململكة والعامل

 IC 103 1 النظام االقت ادي يف ا سالم

 ITE 241 1 تقنيات التعليم واالت ال

 PSY 111 4 - 0 -علم نفس النمو

 07 جممو  الوحدات

 

 املستوى : الساد 

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHG 220 1 قراءات يف الطفولة بالل ة االلجنلييية 

 CHG 282 1 دراسة مستقلة

 CHG 341 1 إدارة دور احلضانة ورياض األطفال 

 CHG 354 1 تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية 

 CHG 356 1 نمية املفاهيم واملهارات العلمية ت

 CI 325 1 مشكالت يف التدريس

 CI 330 1 املناهج وطرق التدريس العامة

 IC 104 1 أسس النظام السياسي يف ا سالم

 PSY 323 4 نظريات التعلم 

 07 جممو  الوحدات

 

 املستوى : السابع

 الوحدات رميه اسم املقرر

 CHG 232 1 هه إرشاد الطفل وتوري

 CHG 433 4 علم نفس الطفل غري العادي 

 CHG 459 6 تربية ميدانية يف رياض األطفال 

 ED 321 1 الرتبية املقارنة

 ITE 250 0 إنتاج واستخدام الوساقل التعليمية 

 PSY 151 1 التقويم الرتبوي

 06 جممو  الوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى : الثامن

 لوحداتا رميه اسم املقرر

 CHG 438 1 ثقافة الطفل 

 CHG 461 6 تربية ميدانية يف رياض األطفال 

 CHG 480 4 ندوة يف رياض األطفال 

 ED 441 1 مشكالت تربوية 

 PSY 205 4 علم نفس والدوافع واالنفعاالت

 06 جممو  الوحدات
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املورود  عداد األفراد ليقوموا بدورهم يف بناء الدولة 

 ا سالمية الع رية

PSY 113: 1  مبادئ البحث الرتبوي 

ــة     ــى إدراك أهميــ ــة علــ ــاعدة الطالبــ ــرر إىل مســ ــدف املقــ يهــ

البحـث كوسـيلة مـن وسـاقل حتسـ  العمليـة التعليميـة ،        

من خالل تدريبها على خطوات البحث العلمـي ، وكيفيـة   

التعامــل مــع م ــادر املعلومــات املتنوعــة وطــرق االقتبــا       

ــاذج ا    ــض منـ ــن بعـ ــتفادة مـ ــا ،واالسـ ــابقة  منهـ ــات السـ لدراسـ

 لربط اجلانب النظري بالعملي .

CHG 100: 4  مدخل يف رياض األطفال 

يهــدف هــذا املقــرر اىل تكــوين فكــرة عامــة ومتكاملــة لــدى        

الطالبـــــة عـــــن الرتبيـــــة يف املرحلـــــة الـــــيت تســـــبق املرحلـــــة 

ــة ــا يهــــــدف اىل     االبتداقيــــ ــا ، كمــــ ــع نواحيهــــ ــن مجيــــ مــــ

رحلـــة مـــن مســـاعدتها يف حتقيـــق أفضـــل األوضـــا  هلـــذه امل

 خالل دراستها للتطور الذي مرت به .

 األهد ف العامة للمقرر :

 أن تتعرف الطالبة على أهمية مرحلة الطفولة املبكرة . -0

أن تتعرف الطالبة على أهم الفالسـفة والعلمـاء املهـتم      - 1

 برياض األطفال الذين مل يتم التطرق هلم يف مادة اجتاهات .

 مرحلة رياض األطفال .أن تلم بفلسفة وأهداف  -4

 أن تلم خب اقص واحتيارات النمو ملرحلة ما قبل املدرسة.-3

أن تتعرف على أهم الشروط املثالية واملتفق عليها عامليًا   -5

 اخلاصة ببيئة الروضة

CHG 110: 4  الطفل يف ا سالم 

يســتهدف هــذا املقــرر تعريــف الطالبــة مبــدى العنايــة الــيت    

الطفـــل املســـلم ، ومظـــاهر تلـــك    أوالهـــا ا ســـالم لرتبيـــة   

العنايــة ، ومشوهلــا للنــواحي اجلســمية والدينيــة والعقليــة  

االجيابيـة   واالرتماعية، كما يستهدف تنميـة االجتاهـات  

حنو الطفل لدى الطالبة ، وايقافها علـى أسـاليب ا سـالم    

يف تربيتــه وعلــى امكانيــات اتباعهــا واالهتــداء بها.وتشــمل     

يــار كــل مــن الــيور  ل خــر    دراســة هــذا املقــرر علــى اخت  

ومعايري هذا االختيار يف ا سالم وأثر ذلك يف توفري وارثة 

 ريدة وبيئة صاحلة ومستقرة لرتبية الطفل . 

كما يتضمن مظاهر عناية ا سـالم جبسـم الطفـل ودينـه     

وخلقــه وعقلــه يف مراحــل منــوه املختلفــة ، وحقــوق الطفــل  

ــالم   ــاليب ا سـ ــالم واألسـ ــه يف ا سـ ــى والديـ ــة علـ ية يف تربيـ

 الطفل وأثرها يف تنشئته

CHG 120: 1 اجتاهات حديثة يف تربية األطفال 

ــات     ــات والنظريـــ ــة االجتاهـــ ــرر اىل دراســـ ــذا املقـــ ــدف هـــ يهـــ

ــة      ــل املدرســ ــا قبــ ــل مــ ــة طفــ ــا برتبيــ ــة الــــيت اهتمــ احلديثــ

وأهـــــم األفكــــار الـــــيت ظهــــرت يف هـــــذا ا ـــــال    االبتداقيــــة 

ــة  والتعــرف علــى العلمــاء الــذين ســاهموا يف جمــال     الرتبي

ودراســة الفكــر االســالمي واالســتفادة مــن أورــه االخــتالف   

 دادوإعـــاالجتاهـــات والفلســـفات يف بنـــاء واالتفـــاق يف هـــذه 

 برامج رياض األطفال احلديثة

CHG 151: 4 تنمية املهارات الفنية واحلركية 

 األهد ف العامة للمقرر :

تها أن تلم الطالبة بأنوا  املهارات الفنية واحلركية، وقدر-

 على تنميتها وتطويرها لدى طفل الروضة.

أن تتمكن الطالبة من بناء األنشطة والتخطيط هلا ب ورة -

 تتفق مع منو الطفل.

أن تتعرف الطالبة على خ اقص اخلامات وطرق تشكيلها -

 واالستفادة من اخلامات املستهلكة.

CHG 212: 1 الرتبية الدينية واالرتماعية 

 يهدف املقرر إىل : 

ــة     - 0 ــة الدينيـ ــاليب الرتبيـ ــات بأسـ ــام الطالبـ ــارة اهتمـ إثـ

 واالرتماعية ألطفال ما قبل املدرسة االبتداقية .



   
    

 

 
63 

 

 
 

 دليل كلية العلوم واآلداب
College of Sciences and Arts 

 م2132 -هـ  3311

 

التعــــــرف علــــــى احلارــــــات الدينيــــــة واالرتماعيــــــة  - 1

 لألطفال .

الوقــــــوف علــــــى الســــــمات العامــــــة للنمــــــو الــــــديين    - 4

 واالرتماعي لدى األطفال .

ــارات الال   - 3 ــات واملهــ ــات االجتاهــ ــاب الطالبــ ــة اكســ زمــ

ــال يف    ــاعي لألطفـ ــلوك الـــديين واالرتمـ ــع السـ للتعامـــل مـ

 مرحلة الطفولة املبكرة

ARED 303: 1 التشكيل باخلامات املستهلكة 

ــة      ــات الفنيـ ــات با مكانيـ ــف الطالبـ ــرر إىل تعريـ ــدف املقـ يهـ

ــاخلربات     ــدهم بــ ــتهلكة ، وتيويــ ــات املســ ــكيلية للخامــ التشــ

ــا ،ويت  الالزمـــة للتشـــكيل ضـــمن الفـــين بهـــا والتـــأليف بينهـ

املقـــــرر ممارســـــة التجريـــــب الفـــــين باســـــتخدام اخلامـــــات  

ــا    ــة كعلـــــب الكرتون،بقايـــ ــات املختلفـــ ــتهلكة والنفايـــ املســـ

األخشـــــــاب،األوراق املتنوعـــــــة، املعـــــــادن،الفل  ال ـــــــناعي  

ــف     ــه وتعريــ ــه مجاليــ ــكيالت فنيــ ــا يف تشــ وغريها،وتوظيفهــ

الطالبات بطرق معاجلتها وتشكيلها منفردة أو مع بعضها 

 ل االستفادة منها مجاليا وتربوياالبعض مما يكف

CHG 241: 1 منظمات الطفولة الدولية واحمللية 

 األهد ف العامة للمقرر :

أن تتعرف الطالبة على أهـم املنظمـات الدوليـة وا قليميـة     

 واحمللية اليت تعنى بالطفولة.

*أن تلـــــم الطالبـــــة بأهـــــداف هـــــذه املنظمـــــات وبراجمهـــــا 

 ولة.وأنشطتها املختلفة يف جمال الطف

*أن تلم الطالبة باتفاقيـة حقـوق الطفـل ومـدى تطبيقهـا      

 باململكة العربية السعودية.

ــربط بـــ  إلجنـــازات املنظمـــات الدوليـــة وا قليميـــة       *أن تـ

 واحمللية ومحاية حقوق الطفل.

أن تتمكن من تطبيق بعض إلجنازات منظمـات الطفولـة يف   

 الروضة لتطويرها.

CHG 250: 1  مناهج رياض االطفال 

توي هذه املـادة علـى تعريـف املنـاهج وأهـدافها وكيفيـة       حت

حتقيق أهداف املنهج من خالل عناصر حمددة مثل اعـداد  

البيئة ال فية ، تنظيم اجلدول اليومي ، كما تعطي هذه 

املادة الطالبـة فكـرة واضـحة عـن اخلـربات املناسـبة للطفـل        

 وكيفية تقدميها .

 األهد ف العامة للمقرر :

ــدى  - ــون لـ ــة   أن تتكـ ــة والعمليـ ــة النظريـ ــة اخللفيـ الطالبـ

ــا     ــادر بناؤهـ ــال مـــن حيـــث م ـ ــاهج ريـــاض األطفـ حـــول منـ

 وخ اق ها وعناصرها.

أن تلم الطالبة مبفهـوم املـنهج املطـور لريـاض األطفـال      -

مــن حيــث حمتــواه ودور كــل مــن املعلمــة والطفــل يف هــذا     

 املنهج.

ــار اخلـــــربات املناســـــب   - ــة مـــــن اختيـــ أن تـــــتمكن الطالبـــ

 ل الروضة وكيفية تقديم هذه اخلرباتتقدميها لطف

CHG 260: 1  ت ذية الطفل 

يهــدف هــذا املقــرر إىل إملــام الطالبــة بأهميــة الت ذيــة عامــة  

ــى    ــدارها علـ ــة ، وإىل إقـ ــرة خاصـ ــة املبكـ ــة الطفولـ ويف مرحلـ

إدراك مظاهر النقص يف الت ذية لدى أطفال هذه املرحلـة  

 وما ميكن أن ينشأ عن ذلك من آثار خمتلفة .

شتمل دراسـة هـذا املقـرر علـى أسـاليب الت ذيـة السـليمة        وت

للطفــل يف مرحلــة منــوه وهــو رــن  ويف مرحلــة الرضــاعة ، 

. ل الســنوات اخلمــس األوىل مــن عمــره  ومرحلــة منــوه خــال  

كما تشتمل على ال ذاء وعناصـره املختلفـة وأهميـة كـل     

عن ر يف بنـاء اجلسـم وجتديـد اخلاليـا، وعلـى ت ذيـة األم       

ضـــع ، وعلـــى عمليـــة اســـتبدال املـــواد ال ـــلبة  احلامـــل واملر

 باحلليب أثناء فرتة التسن  واحلبو واملشي والفطام

MG 352: 1  ا دارة املدرسية 
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 جامعة اجلـــوف
Al JOUF University 

يهـــدف هـــذا املقـــرر اىل تيويــــد الطالبـــة بـــأهم املعــــارف يف      

جمــال ا دارة املدرســية مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة  

شـأتها وتطورهـا   من خالل دراسة مفهوم ا دارة املدرسـية ون 

وعالقتها با دارة العامـة والتعليميـة والرتبويـة وال ـفية ،     

واستعراض أهم أمناط القيادة الرتبوية، ونظريات ا دارة ، 

والعمليــات ا داريــة والتعــرف علــى أهميــة ا دارة املدرســية    

ــة يف     ــة وا داريـ ــال الفنيـ ــيق األعمـ ــيم وتنسـ ــا يف تنظـ ودورهـ

ــى   ــرف علـ ــذلك التعـ ــة ، وكـ ــدير   املدرسـ ــارات مـ ــام ومهـ مهـ

املدرســة ومساتـــه وال ـــعوبات الــيت توارهـــه  يف أداء عملـــه   

دراســة حــاالت واقعيــة  إىلومهــام العــامل  معــه، با ضــافة  

 .بط اجلانب النظري بالواقع العملييف ا دارة املدرسية لر

ED 222: 1  علم االرتما  الرتبوي 

  علـم  يركي هذا املقرر بوصفه علمًا قاقمًا بذاته جيمع بـ 

االرتما  العام وعلم الرتبية، على دراسة العالقة التبادلية 

، فهـو  احية وب  ا تمع من ناحية أخرىب  الرتبية من ن

ملختلفــة )املدرســية يــدر  كيفيــة تــأثري الــنظم الرتبويــة ا 

، الالمدرسـية( بالنظـام االرتمـاعي أو مبعنـى     غري املدرسية

مـــــن منظـــــور بـــــوي والتعليمـــــي آخـــــر دراســـــة النظـــــام الرت

 .ارتماعي

كما يعاجل هذا املقرر املفهومات االرتماعيـة الرتبويـة        

ثقــــــــايف، الضــــــــبط لالرقيســــــــة ) الــــــــت ري االرتمــــــــاعي وا

االرتمــاعي ، التنشــئة االرتماعيــة ، التفاعــل االرتمــاعي   

(.وذلك من منطلق أنها عمليـات تسـتكمل تربيـة ا نسـان     

 املختلفة . وبالتالي تؤثر على عمل املؤسسات الرتبوية

ED 231: 1  تاريخ الرتبية ا سالمية 

ــى       ــدار  علـ ــال   الـ ــام إىل إطـ ــكل عـ ــرر بشـ ــذا املقـ ــدف هـ يهـ

ــريفهم      ــع تعـ ــرون مـ ــرب القـ ــالمية عـ ــة ا سـ ــيات الرتبيـ منجـ

باألسس اليت تقـوم عليهـا هـذه الرتبيـة و املثـل العليـا الـيت        

ــة       ــار رواد الرتبيـــ ــ راء و أفكـــ ــا بـــ ــع إعالمهـــ ــا مـــ ــوا إليهـــ تربـــ

 وكبار مفكريهاا سالمية 

ARED 201: 1 رسوم األطفال ومراحل منوها 

ــال    يهــــــدف املقــــــرر إىل تعريــــــف الطــــــالب برســــــوم األطفــــ

وخ اق ــها وأهميتهــا الرتبويــة النفســية؛ و  بيــان مراحــل  

ــي      ــمي والعقلـ ــو اجلسـ ــاهر لنمـ ــة ذلـــك مبظـ ــا وعالقـ منوهـ

وا دراكي واالرتماعي للطفل،  ويشتمل املقرر على شرح 

ــن    ــال مــ ــوم األطفــ ــن   رســ ــة ومــ ــة واجلماليــ ــة الفنيــ الوارهــ

الوارهـــة الرتبويـــة والنفســـية وبيـــان خ اق ـــها املميـــية،      

ــوم     ــو رسـ ــل منـ ــة  مراحـ ــبري، ودراسـ ــل إىل التعـ ــع الطفـ ودوافـ

ــؤثرة علــى التعــبري     الفــين  األطفــال والعوامــل املختلفــة  امل

 .ذا التعبري ودور األسرة واملدرسةلدى الطفل ومتطلبات ه

CHG 230: 4  اعيةالتنشئة االرتم 

يوضــ  هــذا املقــرر مفهــوم التنشــئة االرتماعيــة وكيفيــة     

حدوث عملية التطبيـع االرتمـاعي مؤكـدًا دور األسـرة يف     

هــذه العمليــة ، ومــدة تــأثري املؤسســات التعليميــة ووســاقل       

ا عــالم علــى األفــراد ، كمــا تلقــي هــذه املــادة الضــوء علــى   

مــل اســتعدادات الفــر الوراثيــة وكيفيــة تفاعلــها مــع العوا   

البيئة خالل تنشئة الفرد االرتماعية ، ويتناول هذا املقـرر  

أهميــة وكيفيــة اشــبا  احتيارــات الفــرد األساســية أثنــاء     

 التطبيع االرتماعي ، وأثر االشبا  على سلوك الفرد

CI 250:  1  احلاسب اآللي واستخداماته 

 أهداف املقرر :

 اقها .  املعرفة العامة بأهمية احلاسبات وأنواعها وأري0

 فهم أنظمة التش يل والقدرة على التعامل معها .  .1

 استخدام بعض الربامج التطبيقية ومعرفة أهم خواصها . .4

 .   التعرف على استخدام احلاسب يف ا دارة التعليمية 3

 التعرف على استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية .   .5

 اجلاهية . القدرة على تقييم واستخدام الربامج التعليمية  .6
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 . التعرف على أنوا  الشبكات .9

 .  التعرف على االنرتنا واستخداماتها4

ITE 267: 4 رامج التلفييون الرتبوي لألطفال ب 

وقواعـد ت ـميم و تطـوير الـربامج      مببـادئ أن يلـم الطالـب   

 التلفييونية الرتبوية لألطفال .

 -األهداف اخلاصة للمقرر:

ة ات ـــال يف جمـــال   مناقشـــة دور التلفييـــون كوســـيل    -

 الرتبية والتعليم .

 مناقشة أثر التلفييون على سلوك الطفل   -

حتديــــد األســـــس الفكريـــــة والرتبويـــــة لبنـــــاء بـــــرامج    -

 التلفييون الرتبوية لألطفال.

 تقويم لربامج تلفييونية تربوية لألطفال   -

 حتليل املضمون يف الربامج الرتبوية لفئة األطفال .   -

 تلفييونية خمتارة لألطفال .نقد لربامج  -

 مناقشة األحباث يف برامج األطفال التلفييونية . -

 إعداد برنامج تلفييوني لألطفال " سيناريو " -

PSY 221:4  علم النفس الرتبوي 

 اهلدف من دراسة املنهج:

 .    متك  الطالبة من املعرفة النفسية املرتبطة بالعملية الرتبوية.0

 األسس النفسية لعمليات التعليم والتعلم.    الرتكيي على 1

CHG 236:  1  علم نفس لعب 

 األهد ف العامة للمقرر :

 أن تلم الطالبة بالنظريات املفسرة للعب .

 أن تتعرف على خ اقص اللعب و وظاقفه املتعددة . -

ــا     - ــل معرفيـ ــة الطفـ ــار يف تنميـ ــى دور الكبـ أن تتعـــرف علـ

 اهلادف للعب . توريهالونفسيا من خالل  وارتماعياوحركيا 

 ان تتعرف على دور اللعب يف الرتبية والعالج النفسي لألطفال-

CHG 331: 4  مشكالت الطفولة 

يتناول هذا املقرر عرض املشكالت النفسية قد يتعرض هلـا  

األطفال يف طور منـوهم ، مشـددًا علـى دور القـوى الوراثيـة      

ــل ال ــيئبوالعوامـ ــذ  يـ ــ  هـ ــا يوضـ ــكالت ، كمـ ــذه املشـ ا ة يف هـ

املقـــرر املشـــكالت الســـلوكية ومشـــكالت الشخ ـــية بشـــكل 

مف ل . موضحًا يف كل مشكلة املظاهر واألسـباب وطـرق   

 الوقاية من هذه املشكالت .

 األهد ف العامة للمقرر :

ــا     ــية الـــيت يتعـــرض هلـ ــة املشـــكالت النفسـ أن تعـــرف الطالبـ

 األطفال خالل مراحل منوهم .

الت مـن خـالل   أن تعرف الطالبة كيفيـة حتديـد املشـك    -

 معايري عملية وعاملية .

أن تلــــــــم الطالبــــــــة بــــــــالربامج العالريــــــــة املناســــــــبة   -

ــن      ــتفادتهم مـ ــى اسـ ــؤثر علـ ــية الـــيت تـ ــطرابات النفسـ لالضـ

 برامج الروضة

CHG 335: 4  القيا  والتقويم 

ــة باحلقــاقق العلميــة       يهــدف هــذا املقــرر إىل تيويــد الطالب

األطفــال اخلاصــة بالقيــا  النفســي يف جمــال العمــل مــع  

والـــيت متكنهـــا مـــن ممارســـة أنشـــطة هـــذا القيـــا  يف هـــذا  

ــذا       ــه هـ ــي عليـ ــا يرتكـ ــا مبـ ــدف إىل توعيتهـ ــا يهـ ــال كمـ ا ـ

 .ومبادئالقيا  من فلسفة 

 ف العامة للمقرر :ااألهد

 معرفة مفهوم القيا  وأعراضه وأساليبه-

 معرفة مفهوم التقويم وأغراضه وأساليبه-

هـــــــات   اماســـــــتخدتـــــــدريب الطالب/الطالبـــــــة علـــــــى -

 العمليت  يف جمال عملهما

CHG 352: 1 تنمية املفاهيم واملهارات الل وية 

 األهد ف العامة للمقرر :

أن تعرف الطالبة املفاهيم واملهارات الل وية لطفل ما قبل -

 املدرسة االبتداقية .
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أن تلم الطالبة بنظريات اكتساب الل ة ومراحل تطور منو -

 ل ة الطفل .

طالبة من ت ـميم وسـاقل وأنشـطة تسـاعد علـى      أن تتمكن ال-

 النمو الل وي للطفل .

ــية    - ــة األساســــ ــارات الل ويــــ ــى املهــــ ــة علــــ ــرف الطالبــــ أن تتعــــ

 للطفل)االستما ،التحدث،القراءة ، والكتابة(

أن تظهر الطالبة اكتسـابها ملهـارة عـرض األسـئلة املفتوحـة      -

 واحلوار واملناقشة .

 1 عاملنظم التعليم يف اململكة وال ترب430

ويهـــدف هـــذا املقـــرر إىل تيويـــد الطالبـــات بدراســـة نســـقية   

متكاملـــة عـــن نظـــم التعلـــيم احلديثـــة يف اململكـــة العربيـــة  

الســعودية والعــامل العربــي حبيــث ي ــب  هــؤالء الطالبــات   

ــم التعليميـــة        ــر تفهمـــا وتقـــديرا وجتاوبـــا مـــع نظمهـ أكثـ

 واملشكالت اليت تعاني منها يف مـجتمعهم .

ITE 241: 1  التعليم واالت ال تقنيات 

حيتـــوي هـــذا املقـــرر علـــى نبـــذة تارخييـــة لعمليـــة التعلـــيم   

ــة   ــتعلم وعمليـ ــالوالـ ــوم    االت ـ ــث املفهـ ــن حيـ ــة مـ التعليميـ

،والتعريف،والعناصــر، والل ــات واألدوات، وشــروط لجناحهــا  

ــات التعلــيم وعالقتهــا بأســلوب       با ضــافة إىل مفهــوم تقني

كـذلك الوسـاقل   النظم وأهميتها يف العملية التعليمية و

التعليميـــــة التقليديـــــة واحلديثـــــة وتقنياتهـــــا وكيفيــــــة     

اختيارهــا واســتخدامها أيضــًا احلاســب اآللــي وتوظيفــه يف   

العمليــة التعليميــة مــن حيــث الــربامج املتعــددة وكــذلك  

االنرتنــــــا واســــــهاماتها يف التعلــــــيم والبحــــــث ، التعلــــــيم 

 ا لكرتوني واحلقيقة االفرتاضية

PSY 111: 0 -موعلم نفس الن -   

ينــاول املقــرر علــم نفــس النمــو ، ومفهــوم  النمــو والعوامــل     

الـيت تــؤثر عليــه وطـرق البحــث اخلاصــة بعلـم نفــس النمــو    

كما يناول خ ـاقص املراحـل العمريـة مـن احلمـل وحتـى       

 نهاية مرحلة الطفولة

CHG 220: 1 قراءات يف الطفولة بالل ة االلجنلييية 

للطالبـــات قـــراءة   يهـــدف هـــذا املقـــرر اىل اتاحـــة الفرصـــة     

مقاالت متنوعه يف جمال الطفولة بالل ـة االلجنليييـة مـن    

م ــــــادر متعــــــددة و ترمجتهــــــا و مناقشــــــتها و اســــــتخراج  

 امل طلحات العلمية اخلاصة  ال الطفولة

 األهد ف العامة للمقرر :

ان تنقــد الطالبــة مــا تقدمــه زميالتهــا اثنــاء العــرض يف  -

 ضوء معايري حمددة مسبقا 

ــة يف   ان    تك- ــة االلجنليييــ ــردات الل ــ ــة مفــ تســــب الطالبــ

 جمال التخ ص

ان تســتطيع الطالبــة ترمجــة موضــوعات متعلقــة     -

 بالتخ ص اىل الل ة العربية والعكس.

CHG 282: 1  دراسة مستقلة 

ــتخدام     ــات مـــن االسـ ــرر إىل متكـــ  الطالبـ ــذا املقـ يهـــدف هـ

العلمي للمهارات النظرية اليت اكتسبنها أثنـاء دراسـتهن   

ــرر ــادئ ملقـ ــام     مبـ ــالل القيـ ــن خـ ــوي وذلـــك مـ ــث الرتبـ البحـ

بإعـــداد حبـــث تربـــوي متكامـــل يف ريـــاض االطفـــال يشـــمل   

اختيــار مشــكلة حبثيــة يف ضــوء اساســيات البحــث العلمــي     

واعــداد خطــه والبحــث عــن امل ــادر األوليــة والثانويــة ذات     

ال ــلة باملوضــو  واختيــار طريقــة األداء و العينــة املناســبة    

طبيـــق امليـــداني ثـــم حتليـــل البيانـــات ملوضـــو  البحـــث و الت

وتفســري النتــاقج و كتابــة تقريــر البحــث مبــا حيقــق فهمــا   

 أعمق لطرق البحث الرتبوي .

 األهد ف العامة للمقرر :

 االملام بأساسيات البحث العلمي -

التعـــرف علـــى كيفيـــة القيـــام بعمـــل دراســـة علميـــة        -

 متكاملة يف جمال التخ ص
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سـتخدم  يو التوثيـق كمـا    االملام بأساسـيات االقتبـا    -

 يف البحوث العلمية

ــيع ذات    - ــري( ملواضــ ــار النظــ ــري )االطــ ــيل النظــ التأصــ

 عالقة برياض االطفال

 التعرف علة خطوات كتابة خطة البحث العلمي  -

 ان تقارن ب  طرق اختيار العينات -

   ادوات البحث من حيث االستخدامان تقارن ب -

 تلفةان متيي ب  مناهج البحث املخ -

ان تقرتح مشـكلة حبثيـة يف ريـاض االطفـال وتناقشـها       -

 باستخدام طريقة التفكري العلمي

 –ان حتلل بعض الدراسات السـابقة مـن حيـث) اهلـدف     -

 املنهج( –النتاقج  –االدوات  –العينة 

ان تعد منوذج لبحـث علمـي يف ضـوء اساسـيات البحـث       -

 العلمي

CHG 341: 1 فال دارة دور احلضانة ورياض األطإ 

 األهد ف العامة للمقرر :

تلم الطالبة باملفاهيم األساسـية املرتبطـة بـإدارة ريـاض     -

األطفــال مــن حيــث تطــور مفهــوم ا دارة وتطبيقاتــه يف دور 

 احلضانة ورياض األطفال.

ــام القـــاقم    - أن تتعـــرف الطالبـــة علـــى مســـؤوليات ومهـ

 على إدارة رياض األطفال ا دارية والفنية واالرتماعية.

أن تتكون لدى الطالبة خلفية عامـة عـن الطبيعـة الـيت     -

تتميــي بهــا إدارة دور احلضــانة وريــاض األطفــال عــن إدارات   

 املراحل األخرى

CHG 354: 1 ية املفاهيم واملهارات الرياضية تنم 

 األهد ف العامة للمقرر :

التعرف على املهارات واملفاهيم الرياضية اخلاصة -

 بطفل الروضة .

 على نواحي تفكري الطفل الرياضي .التعرف -

من  واالرتماعيةبطرق تنمية القيم الرتبوية  ا ملام-

 خالل اخلربات التعليمية الرياضية.

بأسس وقواعد األنشطة الرتبوية وتوظيفها يف  ا ملام-

 املفاهيم الرياضية

CHG 356:  1 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية 

 ف العامة للمقرر :ااألهد

ــة    تعر- ــارات العلميـ ــاهيم واملهـ ــة باملفـ ــف الطالبـ ــيتيـ ــب  الـ جيـ

 تنميتها لدى طفل الروضة .

أن تلم بالتعريفات والنظريات املفسرة لنمو وتطـور املفـاهيم   -

. 

ــة     - ــطة العلميـ ــميم األنشـ ــن ت ـ ــتمكن مـ ــيتأن تـ  يفتســـهم  الـ

 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية 

العلميـة   أن تتمكن من تقيـيم اكتسـاب األطفـال للمفـاهيم    -

. 

أن تتعــرف الطالبــات علــى مســؤوليات معلمــة الروضــة عنــد      -

 إعدادها وتقدميها لألنشطة العلمية. 

أن تعـــد وتضـــمن  الطالبـــات املفـــاهيم العلميـــة والبيئيـــة  يف   -

 التعليمية و اللعب احلر . باألركاناألنشطة املختلفة 

 أن تكســب الطالبــات مهــارات الــتفكري املنطقــي لألطفــال مــن -

 .   املفاهيم العلمية والبيئية خالل

أن ت مم وسيلة تسهم يف منو احدى املفاهيم العلميـة لـدى   -

 طفل الروضة.

أن حتــــدد الطالبــــات دور الروضــــة يف تطــــور منــــو املفــــاهيم      -

 العلمية والبيئية لدى الطفل.

أن تســـتخدم اســـاليب التـــدريس املناســـبة لتقـــديم االنشـــطة   -

 العلمية أثناء العرض

CI 325: 1  ت يف التدريسمشكال 

يهـــدف هـــذا املقـــرر اىل التعـــرض ملناقشـــة بعـــض املشـــكالت  

ــول    ــاد احللـ ــة إجيـ ــة وحماولـ ــة التعليميـ ــة يف العمليـ املتعلقـ
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املناســـبة مـــع الرتكيـــي علـــى املشـــكالت اخلاصـــة بأســـاليب 

 التدريس .

CI 330: 1  املناهج وطرق التدريس العامة 

ي يف هــــذا الســــياق يطلــــع الطالــــب علــــى املــــنهج التقليــــد  

ــيم       ــة التعلـ ــن حيـــث: فلفسـ ــنهج احلـــديث مـ النمـــو  -واملـ

ــد الطــــــالب   ــاعي   -الــــــذهين عنــــ ــوير ا رتمــــ  -التطــــ

 احملتوى -التقويم  -األهداف العامة واخلاصة 

PSY 323:  4  نظريات التعلم 

التعرف على عملية التعلم )األخ اقية  اهلدف من املقرر :

هـي  النفسية و مدرسة األطفال(، مـاهي و كيـف تـتم و مـا     

ا طـال  و   إىل با ضـافة شـروط الـتعلم اجليـد ومت رياتـه.     

مناقشة عدد من أهـم نظريـات الـتعلم )االجتـاه السـلوكي      

ــةو االجتــاه املعــريف( و تطبيقاتهــا    علــى  النفســيةو  الرتبوي

 .الرتبيةخمتلف جماالت علم النفس و 

CHG 232:  1  إرشاد الطفل وتوريهه 

تيويــد الطالبــة بأســس  هــذا املقــرر إىل فيهــد هــدف املقــرر:

ــة مــا قبــل       وقواعــد ا رشــاد والتوريــه لســلوك طفــل مرحل

املدرسة، وذلك عن طريق بنـاء عالقـة اجيابيـة مـع الطفـل      

و تدريبـــه وتشـــجيعه علـــى تقبـــل ذاتـــه واحرتامهـــا و تنميـــة  

مهاراتـــه االرتماعيـــة ومســـاعدته علـــى ضـــبط ذاتـــه وعلـــى  

ة التعـــــبري عـــــن انفعاالتـــــه واحتياراتـــــه بطريقـــــة مقبولـــــ 

 ارتماعيا.

CHG 433:  4 علم نفس الطفل غري العادي 

يهدف هذا املقرر إىل تعرف الطالبات بالطفل غـري العـادي   

والفئات اليت يندرج حتتها ب فة عامة ، أما ب فة خاصـة  

معرفة الفئات اخلاصة اليت قـد تقابلـها املعلمـة يف مرحلـة     

علـى   ما قبل االبتداقية وا ملام باملبـادي األساسـية للتعـرف   

ــذه    ــتمل هـ ــل معهـــم وتشـ ــال وكيفيـــة التعامـ هـــؤالء األطفـ

الفئــات علــى املــتخلف  عقليــا ، التفــوق عقليــا ، األطفــال    

ذوي صــــعوبات الــــتعلم واملتــــأخرين دراســــيًا واملضـــــطرب      

انفعاليًا وهي من املشكالت اليت تعوق األطفال يف التعامل 

والتكيـف مــع البيئـة مــن حـوهلم ارتماعيــا وتربويـًا فيجــب     

لتعريــف خب اق ــها وطــرق التعــرف عليهــا وتشخي ــها     ا

 ثم الربامج الرتبوية اليت تقدم هلم .

 األهد ف العامة للمقرر :

أن تتعــــــــرف الطالبــــــــة علــــــــى فئــــــــات األطفــــــــال ذوي   -

 .  (االحتيارات اخلاصة )غري العادي 

أن تلــــم الطالبــــة مبفهــــوم الرتبيــــة اخلاصــــة وأهــــدافها -

 وبراجمها الرتبوية.

لطالبـــــة علـــــى الطفـــــل املتفـــــوق والطفـــــل أن تتعـــــرف ا-

القيـــــــا   املوهـــــــوب مـــــــن حيـــــــث املفهـــــــوم، اخل ـــــــاقص، 

ــخيص، ــربامج الرتبو  والتشـ ــم الـ ــى   أهـ ــاعد علـ ــيت تسـ ــة الـ يـ

 .تنمية املوهبة

ــل    - ــر للطفـ ــاف املبكـ ــاليب االكتشـ ــة بأسـ ــم الطالبـ أن تلـ

 املوهوب ،وكيفية تنمية قدراته املختلفة.

ج وأهدافه أن تتعرف الطالبة على مفهوم فلسفة الدم-

ومتطلباته ،جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق 

 الدمج باملدار  والروضات. فلسفة

أن تتعرف الطالبة على مفهوم الطفل املعاق عقليا -

وطرق قيا  وتشخيص ا  وخ اق ها وأسباب ا عاقة

  عاقة العقلية وكيفية العالج .

ات أن تتعرف الطالبة على فئات األطفال ذوي صعوب-

التعلم من حيث املفهوم اخل اقص األسباب، القيا  

 والتشخيص وطرق التدريس العالري .

ــم الطالبــــة بفئــــات األطفــــال ذوي االضــــطرابات     - أن تلــ

ــوم     ــث املفهـــــ ــد مـــــــن حيـــــ ــة والتوحـــــ ــة واالنفعاليـــــ الل ويـــــ

 ،اخل اقص واألسباب وسبل العالج .
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أن تــتمكن الطالبــة مــن تطبيــق مــا درســته علــى الطفــل   -

ي بالروضـة مـن حيـث االكتشـاف املبكـر ، وطـرق       غري العاد

 التعامل مع غري العادي  املدجم  بالروضة

CHG 459:  6 تربية ميدانية يف رياض األطفال 

يهــــدف هــــذا املقــــرر اىل تــــدريب الطالبــــات املعلمــــات علــــى 

ممارسة األنشطة املختلفـة يف ريـاض األطفـال )ثالثـة أيـام      

ــبو    ــة يف األســ ــل الد  -كاملــ ــوال الف ــ ــي (. طــ  -راســ

درسـته يف   توفري الفرص للطالبة التدريب علـى تطبيـق مـا   

ــال .     ــاض األطفــ ــل يف ريــ ــة بالعمــ ــررات ذات العالقــ  -املقــ

ــل     ــة للعمـــ ــدرات الالزمـــ ــارات والقـــ ــة املهـــ ــاب الطالبـــ إكســـ

كمدرسة يف رياض الطفـال لكـي تلـم باالوضـا  والظـروف      

 الفعلية اليت سوف تعمل فيها بعد ختررها

ED 321: 1  ملقارنةالرتبية ا 

 يهدف املقرر إىل :

ــــــ تيويد الدار  بأفكار عامة حول طبيعة الرتبية املقارنة  

وتطورهـــا التـــارخيي وأهميـــة الدراســـات الرتبويـــة املقارنـــة،   

 والتعرف على العوامل املؤثرة يف تشكيل النظم التعليمية 

ــــــ تعريف الدار  على عينة من نظم التعلـيم يف العـامل ،    

وى والعوامــل املــؤثرة فيهــا مــن أرــل التوصــل إىل فهــم  والقــ

ــا ، وتــــدريب      ــتالف بينهــ ــول جلوانــــب التشــــابه واالخــ معقــ

الدار  على إرراء مقارنة ب  نظام  تعليمي  للتوصل 

إىل مـــدى االخـــتالف والتشـــابه بينهمـــا وإصـــدار األحكـــام      

 والنتاقج النهاقية حم لة املقارنة بينهما

ITE 250: 0 الوساقل التعليمية تاج واستخدام إن 

بعد دراسة هذا املقـرر يتوقـع مـن الطالـب أن يكـون يكتسـب       

جمموعـة مـن املعــارف واملهـارات املتعلقــة بإنتـاج واســتخدام     

تقنيات التعليم، وكيفية التخطـيط لتوظيفهـا يف خدمـة    

ــس وأدوات     ــا وأســـ ــد أهميتهـــ ــة، وحتديـــ ــة التعليميـــ العمليـــ

رهــا، والتعــرف وأســاليب ومهــارات ومعــايري ت ــميمها وإنتا

علــى املــت ريات املرتبطــة بهــا، وإعــداد تقنيــة تعليميــة تــب     

فعاليـــة الوســـاقط املتعـــددة علـــى التعلـــيم، والتعـــرف علـــى   

برامج تطويرها وإنتارها، كما سيكون الطالـب قـادر علـى    

املشـــاركة يف ختطـــيط وإنتـــاج مشـــرو  مجـــاعي لتوظيـــف   

ب العملية تقنيات الوساقط املتعددة. ويتناول املقرر اجلوان

ــاقل     ــاج الوســــ ــميم وإنتــــ ــاليب ت ــــ ــادئ أســــ ــة مببــــ اخلاصــــ

ــة     ــيحات العمليـ ــى التوضـ ــي علـ ــو يركـ ــذا فهـ ــة ولـ التعليميـ

وتـــدريب الطالـــب علـــى عمليـــات ت ـــميم وإنتـــاج الوســـاقل   

التعليميــــة بتقنيـــــات حديثـــــة  )الت ـــــيريات والتجديـــــدات  

ــن      ــة عــ ــة تارخييــ ــاء مقدمــ ــع إعطــ ــة( مــ ــة التعليميــ التقنيــ

ــة ك ــاقل التقليديــ ــفافيات  الوســ ــة وشــ ــورات التعليميــ امل ــ

ــة      ــراق  الفوتوغرافيــ ــور والشــ ــرأ  وال ــ ــوق الــ ــرض فــ العــ

ــة وطــرق التكــبري      والطباعــة بالســربتو واللوحــات التعليمي

ــب علـــى      ــ ري وا ســـمات إضـــافة إىل تـــدريب الطالـ والت ـ

 تش يل األرهية اليت ختدم البيئة التعليمية.

PSY 151: 1  التقويم الرتبوي 

 رر التقويم الرتبوي :اهلدف من تدريس مق

 ـ  أن يتعرف الطالب على طبيعة عملية التقويم وإدارتها

ـ أن يستخدم املعاجلات األخ اقية البسيطة اليت تساعده 

 على عمله كمدر .

ـ أن يطبق مبدقيا بعض االختبارات مع بناء بعض 

 االختبارات التح يلي

CHG 438:  1  ثقافة الطفل 

ثقيـــف الطالبـــات بأهميـــة تيهـــدف هـــذا املقـــرر إىل تعريـــف 

ر منها ثقافته واملشكالت الـيت  الطفل ، وامل ادر اليت يستق

توارـــه تنميــــة ثقافــــة الطفـــل ، كمــــا يهــــدف إىل توريــــه   

الطالبـــات إىل إرـــادة األســـاليب املبتكـــرة لتقـــديم الثقافـــة   

 للطفل .

 األهد ف العامة للمقرر :
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وأهميتها  ة بالثقاف الطالبةملقرر اىل تعريف يهدف ا-

 . ةوخاصة ما يتعلق بالطفول

مـــن وســـاقل تثقيـــف  فـــادةا مهـــارات  الطالبـــةاكســـاب -

 بناء شخ يته . يفالطفل 

التعرف على فلسفة التثقيف وأهدافه وم ادره من -

 ق ه وسينما ومسرح

CHG 461: 6    تربية ميدانية يف رياض األطفال 

يهــدف هــذا املقــرر اىل تــدريب الطالبــات املعلمــات ملــدة      -

ايام كاملة يف االسبو  طوال الف ل الدراسـي علـى    ثالثة

خمتلــف انشــطة العمــل يف ريــاض االطفــال حتــا إشــراف      

 استاذة املقرر .

متك  الطالبة مـن تطبيـق مـا درسـته يف املقـررات الـيت        -

تعــدها لــذلك  كســابها املهــارات الالزمــة ملمارســة عملــها 

 كمعلمة يف رياض األطفال

CHG 480: 4  طفال ندوة يف رياض األ 

يهــدف هــذا املقــرر إىل مناقشــة القضــايا واملشــكالت اهلامــة   

الـــيت تتعلـــق بالطفـــل يف مرحلـــة مـــا قبـــل االبتداقيـــة أو يف  

الســنوات األوىل مـــن املرحلــة االبتداقيـــة ، ويرتكــي حمـــور    

النقـــال علـــى اشـــارة وابـــراز القضـــايا الـــيت توارـــه األفـــراد  

يف هــذه  احملــيط  واملشــكالت الــيت يتعــرض هلــا األطفــال      

املرحلة با ضافة إىل القضايا املستحدثة يف جمال ريـاض  

األطفال ب فة عامة وتطرح أما مـن قبـل الطالبـات أو مـن     

قبل أستاذة املقرر ملناقشتها والبحث فيها وتعرض بطريقـة  

علمية مسـتمدة مـن االطـال  والقـراءات املتعلقـة باملوضـو        

م واســتدعاء ضــيوف ذوي اخلــربة والتخ ــص مــع التــدعي   

 بالوساقل والوثاقق واملواد العلمية

ED 441:  1  مشكالت تربوية 

ويهدف هذا املقرر اىل التعرف على املشكالت الرقيسية 

اليت تواره التعليم يف اململكة العربية السعودية وإجياد 

احللول املناسبة هلذه املشكالت حتى يكون عند الطالب 

تدريس بعد ملوارهتها عند حتمله مسئولية ال االستعداد

 خترره من الكلية .

 األهد ف العامة للمقرر :

معرفة الطالبات باملشكالت الرتبوية الرقيسية اليت -

 تواره نظام التعليم يف اململكة. 

 قدرة الطالبات على طرح احللول املناسبة هلذه املشكالت. -

استعداد الطالبات ملوارهة هذه املشكالت الرتبويـة عنـد   -

 لتدريس بعد التخرج.حتملهن مسئولية ا

PSY 205: 4 علم نفس والدوافع واالنفعاالت 

 اهلدف من تدريس املقرر

بعــد موضــو  الدافعيــة مــن أكثــر موضــوعات علــم الــنفس  

أهميــة وداللــة ســواء علــى املســتوى النظــري أو التطبيقــي،     

فمن ال عب الت دي للعديد من املشكالت السـيكولورية   

والــــيت تقــــوم بالــــدور دون االهتمــــام بــــدافع الكــــاقن احلــــي 

األساسي يف حتديد سلوكه كما وكيفا، كما أن دراسـة  

دوافــع الســلوك تييــد مــن فهــم ا نســان لنفســه ول ــريه مــن  

األشــخاص وذلــك ألن معرفتنــا بأنفســنا تــيداد كــثريا إذا   

ــا أو تــــدفعنا إىل    ــة الــــيت حتركنــ ــدوافع املختلفــ ــا الــ عرفنــ

نا بالدوافع القيام بأنوا  السلوك املتعددة ، كما أن معرفت

اليت تدفع اآلخـرين إىل القيـام بسـلوكهم جتعلنـا قـادرين      

 على فهم سلوكهم وتفسريه، يف مجيع ا االت.
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 عضوات هيئة التدريس بالقسم 

 عبد اجمليد خالدة عبد اهللد.
 جامعة ام درمان االسالمية–التاريخ االسالمى 

 
 مسية عبد املاجد بشري امحدد.

 جامعة ام درمان االسالمية–التاريخ االسالمى 
 

 عفاف على الطيب علقمد.
جامعة السودان للعلوم  –علم النفس الرتبوى 

 والتكنولوجيا
 

 ميان العربى حممد النقيباد.
 جامعة االسكندرية –صول الرتبية أ

 
 انتصار حممد حممد السيدد.

 جامعة املنيا –مناهج وطرق تدريس العلوم 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 ربيع شعبان حسن د.
 جامعة االزهر -كلية الرتبية   - علم نفس تعليمى

 
  بسام فايز محد السمكىد.

 جامعة الريموك  -االدارة الرتبوية 

 
 نور الدين طة يوسف طة السنبارىد.
معهد الدراسات والبحوث –د النفسى ااالرش

 جامعة القاهرة –الرتبوية 
 

  أ.مشعل مونس املرعضى الرويلى
كلية الرتبية جامعة ام  –اختبارات ومقايس 

 رىالق
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