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  :نشأة الكلية 
المية، فقد كانت هي كلية أصول الدين اللبنة الثانية لنشاة الجامعة اإلس تعد

م، وذلك لترسيخ 1978وشقيقتها كلية الشريعة البدايات األولى للجامعة وقد كان ذلك عام 
  فكرة الجامعة اإلسالمية منذ أيامها األولى.

  
  :أهداف الكلية

  :تسعى كلية أصول الدين دائماً من خالل برامجها لتحقيق األهداف التالية
اإلعتقاد وإظهار الحق وإزهاق الباطل من خالل بيان الحق من الباطل في مجال  - 1

  اآليات واألحاديث الصحيحة.
مفاتيح التعامل مع كتب التفسير وعلوم القرآن، وتغذية الطالب بما إبراز العمل على  - 2

  يلزم من علوم في هذا المجال.
تنقية فكر الطالب وتعليمه قواعد التخلص من األحاديث الواهية وذلك باستخالص  - 3

  اسة األحاديث الثابتة والتعاطي معها.ودر
  تخريج الداعية المتبصر بُأمور دينه ودنياه ليدعو إلى اهللا على بصيرة. - 4
  .تعميق الفهم واإلدراك في علوم التفسير والحديث والعقيدة - 5
رد شبه المستشرقين والمستغربين والحاقديـن على ديننـا اإلسـالمي الحنيف أو نبينا  - 6

  ننه الشرعية.أو س محمد 
شحذ همة األمة عبر مدها بالعلماء العاملين ليكونوا القدوة في كل المجاالت العقدية  - 7

  والشرعية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.
  

    :التي تمنحها الكلية العليا الشهادات
  :تمنح كلية أصول الدين الشهادات التالية

  ومه.شهادة الماجستير في الحديث الشريف وعل - 1
  شهادة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن. - 2
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  شهادة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة. - 3
  

  :الدراسة
حتى يتمكن الطالب من الحصول على درجة الماجستير في أحد تخصصات الكلية 

  :ال بد من اآلتي
  عن جيد. الحصول على بكالوريوس في أصول الدين أو ما يعادلها بتقدير ال يقل -1
  اجتياز االمتحان التحريري الخاص بالقبول. -2
  اجتياز المقابلة الشفوية الخاصة بالقبول. -3
  

  :أعضاء الهيئة التدريسية
  :ن على النحو التاليييقوم بالتدريس في الكلية عدد من األساتذة المتخصص

  )3(عدد   أستاذ دكتور   -1
  )7(عدد   أستاذ مشارك   -2
  )22(عدد   أستاذ مساعد -3

  
  :الرسوم الدراسية

  .ة في برنامج القبولـة للدراسـه إدارة الجامعـحسب ما تضع
  

  :الكلية والمجتمع
مـن   هي جزء منه التيعلى التواصل مع المجتمع الفلسطيني  تحرص الكلية دائماً       
  خالل:

تخريج المتخصصين في التفسـير والحديث والعقيدة، القادرين على خدمـة المجتمـع   -1
  ـي الوعظ واإلرشاد.ف

تزويد المجتمـع الفلسطيني بالعلماء المتخصصين القادرين على بيـان الحـق فــي     -2
  األمور العقدية، والحديثية والتفسيرية.

  الفصل في األحكام الشرعية والعقدية وبيان وجه الحق فيها. -3
  الكتابة العلمية في مجاالت التخصص المختلفة في الكلية. -4
  ت في أحكام التالوة وتخريج األحاديث والخطابة والوعظ.عقد دورا -5
  إقامة األيام العلمية في الموضوعات المختلفة. -6
  عقد ورش العمل واأليام الدراسية في قضايا علمية ذات عالقة بالواقع المجتمعي. -7
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  عقد المؤتمرات الدولية حول قضايا علمية تخصصية تهم األمة اإلسالمية. -8
كز القرآن الكريم والدعوة اإلسالمية في الجامعة والذي هـو نـواة لمركـز    إنشاء مر -9

إسالمي يأمل الجميع أن يغطي مواضيع كثيرة  ومتنوعة تهـم المجتمـع الفلسـطيني    
  بجميع شرائحه ومستوياته.
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  الطموحات والتطلعات
  :يتطلع العاملون في كلية أصول الدين إلى تحقيق الطموحات التالية

أقسام الكلية: الحديث الشريف وعلومه، والعقيدة اإلسـالمية   نامج الدكتوراه فيافتتاح بر -1
  والمذاهب المعاصرة، والتفسير وعلوم القرآن.

توسيع نطاق التواصل مع المجتمع من خالل المركز اإلسالمي الـذي تشـرف عليـه     -2
  يني.للمجتمع الفلسط هاومن خالل مؤسسات أخرى تنوي الكلية دراسة افتتاح الكلية

وجهـاز  بأجهزة حاســوب   ابالكلية وتزويده ةة الخاصـائل التعليميـر الوسـتطوي -3
LCD  لكل قسم وجهاز مكبرProjector  ما يلـزم لتخـريج    يتوفر للطالبللكل قسم

  األحاديث والعلوم األخرى التي تقوم الكلية بتدريسها.
تـب المطلوبـة لتخـريج    لتشتمل على جميع الكتطوير قاعة التخريج الخاصة بالكلية  -4

  الحديث والحكم على األسانيد وما يلزم ذلك.
    زيادة عدد الملتحقين بالكلية وذلك لزيادة الحاجة إلى أمثالهم في مجتمعنا. -5
  العمل على توفير منح لطلبة الماجستير لزيادة عدد الدارسين فيه. -6

  
فيهـا لطالبنـا    وفي الختام تتمنى كليـة أصول الدين بإدارتها وطـاقم التـدريس  

  وطالباتنا النجاح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد.
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  

  
  إدارة كلية أصول الدين
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 أعضاء الهيئة التدريسية 
 
 

  أوالً: قسم الحديث الشريف وعلومه:

 الدرجة العلمية اسم المدرس م
الجامعة التي حصل منها على درجة 

 الدكتوراة
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أستاذ *  أ.د. أحمد يوسف أبو حلبية 1
  دار العلوم بالقاهرة  أستاذ    أ.د. نافذ حسين حماد  2
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  أستاذ   أ.د. نزار عبد القادر ريان  3
  جامعة أم القرى  أستاذ مشارك  *  د. سالم أحمد سالمة  4
  جامعة أم القرى  أستاذ مشارك  د. طالب حماد أبو شعر  5
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  أستاذ مشارك  د. إسماعيل سعيد رضوانأ.  6
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  أستاذ مساعد  *  د. خليل إسماعيل الحية  7
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. هشام محمود زقوت  8
  القرآن والعلوم اإلسالمية جامعة  =  د. محمد رضوان أبو شعبان  9
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  *  د. يوسف عواد الشرافي  10
  األقصى بالتعاون مع عين شمس  =  د. نعيم أسعد الصفدي  11
  األقصى بالتعاون مع عين شمس  =  د. زكريا صبحي زين الدين  

  
  )الساعة حسب الحاجة والضرورةبهؤالء على نظام * (يستعان 
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  قسم الحديث الشريف وعلومه - 1

  م94/95افتتح في العام الجامعي 
Department of Horonable Habit and Habit Sciences 

  
تمنح درجة الماجستير في تخصص الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الـدين    

بالجامعة اإلسالمية بناء على اجتياز الطالب بنجاح دراسة المقـررات المطلوبـة وإعـداد    
  سالة.  الر
  

  
  ساعة معتمدة 36الخطة الدراسية: 

  
  ساعة معتمدة) 30المتطلبات الدراسية ( - 1

 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
 HADT   6301 3 مصطلح الحديث 1
  HADT   6302 3  حديث تحليلي  2
  HADT   6303 3  حديث موضوعي  3
  HADT   6304 3  مناهج المحدثين  4
  HADT   6305 3  ألسانيدالتخريج ودراسة ا  5
  HADT   6306 3  علم الجرح والتعديل  6
  HADT   6307 2  علل الحديث  7
  HADT   6308 3  مختلف الحديث  8
  HADT   6309 3  السنة في الدراسات المعاصرة  9

  HADT   6310 3  أصول البحث والتحقيق  10
 ساعة 30  المجموع         



  

- 10 -  

  



  

- 11 -  

  ثالثة فصولتوزيع المتطلبات الدراسية على 
  

  الفصل األول
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 HADT   6301 3 مصطلح الحديث 1
  HADT   6303 3  علم الجرح والتعديل  2
  HADT   6304 3  مناهج المحدثين  3
  HADT   6310 3  أصول البحث والتحقيق  4

 ساعة 12  المجموع        

  الفصل الثاني
 ساعاتعدد ال  رقم المقرر المقرر م
 HADT   6302 3 حديث تحليلي 1
  HADT   6305 3  التخريج ودراسة األسانيد  2
  HADT   6307 3  علل الحديث  3

 ساعات 9  المجموع        

  الفصل الثالث
 عدد الساعات  رقم المقرر المقرر م
 HADT   6303 3 حديث موضوعي - 1
  HADT   6308 3  مختلف الحديث  - 2
  HADT   6309 3  ت المعاصرةالسنة في الدراسا  - 3

 ساعات 9  المجموع           
  

  إعداد الرسالة: -2  
يقوم الطالب بإعداد رسالة علمية في تخصص الحديث الشريف وعلومه وتعـادل    

  الرسالة بست ساعات معتمدة.
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  وصف المقررات 
  
  :HADT   6301الحديث   مصطلح .1

ـ  الصحيحهذه المادة في الحديث  تبحث ن والحـديث الضـعيف،   والحديث الحس
والمرفوع والموقوف والمقطوع والمسند  القدسيوالتقسيمات األخرى للحديث مثل الحديث 

والمعلق واالعتبار والمتابعات والشـواهد   والمعضلوالمتصل والمرسل والمدلس والمنقطع 
والمدرج والموضوع والمضطرب وفي كيفية  والمقلوبوالشاذ والمنكر والمتروك والمعلل 

الحديث، وكتابة الحديث واصـطالحات   تحملالحديث وتحمله وصفة ضبطه وصيغ  سماع
رواية الحـديث بـاللفظ أو بـالمعنى،     وصفةكتّاب الحديث وطرق التصنيف في الحديث، 

، والرحلة في طلب الحديث، وحديث ونزولهوآداب المحدث وطالب الحديث، وعلو اإلسناد 
والمتواتر، وغريب ألفاظ الحديث، وناسخ  غريبوالاآلحاد والمشهور والمستفيض والعزيز 

فـي   والمزيـد والمحرف والمختلـف   والمصحف  المسلسلالحديث ومنسوخه، والحديث 
عـن   األكـابر متصل األسانيد، والصحابة والتابعين والمخضرمين وطبقـاتهم، وروايـة   

، وروايـة  جوالمدباألصاغر والعكس، ورواية األبناء عن اآلباء والعكس، ورواية األقران 
الـرواة،   وكنـى السابق والالحق واألخوة واألخوات والوحدان، وأسماء وصفات وألقـاب  

مـن الـرواة    والمبهماتومعرفة المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه والمحكم 
وأوطـانهم   الـرواة الرجال والنساء، ومعرفة الثقات والضـعفاء والمختلطـين، وطبقـات    

  وبلدانهم.
  

  :HADT   6302  التحليلي الحديث .2
والفـرق بـين أنـواع هـذه الشـروح       الحديثهذه المادة في نشأة شروح  تبحث

خمسة عشر حديثاً لكل مادة شـرحاً   شرحومناهجها، وقراءة نصية في كتب الشروح، مع 
الحديثية األصلية مـع التعريـف بكـل     الكتبتحليلياً تفصيلياً من كل جوانب الحديث من 

السنن، وشرح النووي، وفتح المنعم، وعمـدة   معالمالشروح المعتمدة مثل: مؤلِّف وبكتابه و
وفتح الباري، والتمهيد، وشرح السيوطي علـى   المعاني،القاري، وإرشاد الساري، وكوثر 
المعبـود، وبـذل المجهـود، وتحفـة األحـوذي،       وعونسنن النسائي، وحاشية السندي، 

الفتح الرباني، وطـرح التثريـب، ونيـل    و الحوالك، وعارضته، وشرح الزرقاني، وتنوير
  العلوم والحكم وغيرها. وجامعاألوطار، وفيض القدير، وسبل السالم، 

  
  :HADT   6303الموضوعي  الحديث .3

والمراد بـالمنهج الموضـوعي    الموضوعيهذه المادة في تعريف الحديث  تبحث
ة، مع التركيز علـى  دراسة تفصيلي حديثاًوأهميته وفائدة هذا المنهج في دراسة اثني عشر 
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حديث من هـذه األحاديـث االثنـي     موضوعجمع كل المرويات واألحاديث المتعلقة بكل 
الموضوعات وكتابة بحـث   هذهعشر، مع تكليف كل طالب بدراسة أحاديث موضوع من 

  فيه.
  
  :HADT   6304المحدثين  مناهج .4

يث روايـة  في التشريع، وعلم الحـد  ومكانتهاهذه المادة في تعريف السنة  تبحث
اهللا عليه وسلم، وكيفيـة تلقـي وروايـة     صلىودراية، وكيفية الرواية وطرقها عن النبي 

وأشهر الصحف التي كتبت وأشهر المحـدثين   الحديث،الصحابة لألحاديث النبوية، وكتابة 
منهم، ومنـاهج المحـدثين مـن أتبـاع      المحدثينمن الصحابة، ومناهج التابعين، وأشهر 

الهجري ومناهجهم ومؤلفاتهم. كما تبحث فـي   الثالثالمحدثين في القرن التابعين، وأشهر 
حتى سقوط الخالفة العباسية في بغداد، ومنـاهج   الهجريمناهج المحدثين في القرن الرابع 

عصرنا الحاضر، مع بيان طرق التأليف والتصنيف في  إلىالمحدثين فيما بعد سقوط بغداد 
  في هذه المؤلفات والمصنفات. ثينالمحدهذه القرون مع دراسة لمناهج 

  
  :HADT   6305 األسانيدودراسة  التخريج .5

لغة واصطالحاً، وأهميـة علـم التخـريج     التخريجهذه المادة في تعريف  تبحث
ودراسة األسانيد والحكم على الحـديث   المشهورة،ونشأته، ودراسة طرق التخريج الخمسة 

في الرجال، ودراسـة التخـريج عـن طريـق      المؤلفةسنداً ومتناً، مع بيان أنواع الكتب 
  الحاسب اآللي.

  
  :HADT   6306الجرح والتعديل  علم .6

والتعديل وبيـان أهميتـه ومعنـى الضـبط      بالجرحهذا المساق التعريف  يتناول
الجرح مع العدالة، ومدى قبـول الجـرح    وتعارضوالعدالة، وكيفية معرفة ضبط الراوي، 

التعريف بأئمة الجرح والتعـديل مـن كبـار     يتناولما المبهم، وأسباب الجرح والعدالة. ك
والتساهل، ومصطلحاتهم، ويتنـاول مراتـب    والتوسطالنقاد، ودرجاتهم من حيث التشـدد 
، والسخاوي، وابن حجر وغيرهم، مع بيـان  والعراقيالجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم، 

  حكم هذه المراتب.
  
  :HADT   6307الحديث  علل .7

واصطالحاً، وميدان علم العلـل، وأشـهر    لغةدة في تعريف العلة هذه الما تبحث
عن العلة، وأنـواع العلـل فـي المـتن      الكشفعلمائه، ومصنفاته، وأسباب العلة، وكيفية 
والمتهمين بالكذب، وأقسـام الـرواة،    والضعفاءوالسند، والرواية عن أهل األهواء والبدع، 
الرواة، وصيغ التحمـل واألداء، وفوائـد    وتوثيقوأخطاء الحفاظ، واالختالف في تضعيف 

  بتخريج أحاديث فيها علل واستخراج هذه العلل. الطالبوقواعد في علم العلل، مع تكليف 
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  :HADT   6308الحديث  مختلف .8

ومشكل الحديث لغة واصـطالحاً،   الحديث،هذه المادة في تعريف مختلف  تبحث
في هذا العلم، ودراسة لبعض الكتـب   فاتالمصنوأهمية هذا العلم ومكانته، ونشأته، وأشهر 

وتأويل مختلف الحـديث، وتهـذيب    الحديث،التي تكلمت في هذا الموضوع مثل اختالف 
ومشكالت األحاديث النبوية، ودراسة  وبيانه،اآلثار، وشرح معاني اآلثار، ومشكل الحديث 

م وفي التوفيق بين علماء السنة في هذا العل ومنهجالعوامل التي أدت إلى ظهور هذا العلم، 
  األحاديث التي ظاهرها التعارض.

  
  :HADT   6309 المعاصرةفي الدراسات  السنة .9

في اإلسالم، والسنة ورفضـها قـديماً    ومكانتهاهذه المادة في مفهوم السنة  تبحث
وحججهم  من السنة، وبيان منكريها حديثاً والشيعةوحديثاً وبيان موقف الخوارج والمعتزلة 

الهندية، وبيان موقف المستشرقين مـن السـنة    القارةمثال جمعية القرآن في في ذلك من أ
جهود المعاصرين في خدمة السنة النبوية من فهرسة  ومعرفةواإلسناد ونقده والرد عليهم، 
  النبوية، ودراسة أعالم المحدثين في العصر الحاضر. السنةواستخدام الحاسوب في خدمة 

  
  :HADT   6310البحث والتحقيق  أصول .10

وتطوره، ومناهج البحث العلمي ومراحل  العلميهذه المادة في نشأة البحث  تبحث
)، ومراحل إعـداد البحـث مـن    واالستنباطيإعداده، وأنواع المناهج (النقلي واالستقرائي 

والمراجع وجمـع المـادة    والمصادراختيار الموضوع ومواصفاته، ووضع خطة البحث، 
البحـث، والهـوامش،    وكتابـة أبواب الخطة، وفصـولها،   العلمية وفرزها وتوزيعها على

األخيـرة للبحـث،    واللمساتوالمالحق، والمصادر، والمراجع، والفهارس، والنقد الذاتي، 
البحث، في السـنة   منهجوبيان مناهج البحث في العلوم اإلسالمية، وعلى وجه الخصوص 

في التحقيـق، وبيـان    العلماءود النبوية وبيان مناهج التحقيق عند القدماء والمحدثين، وجه
األصـل، وتوثيـق    النسـخة كيفية تحقيق النص، وجمع النسخ المخطوطة للنص، ومعرفة 

ووسائل تحقيـق  الكتابة،عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، ومعرفة مصطلحات القدماء في 
المقدمـة   وتتضـمن النص، وإعداد النص المحقق للنشر، ومكمـالت التحقيـق والنشـر    

  ارس.والفه
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  قسم التفسير وعلوم القرآن -2

  م96/97افتتح في العام الجامعي 
Department of Interpretation and Science of Quran 

  
  

  

  
تمنح درجة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن بكليـة أصـول   
 الدين بالجامعة اإلسالمية بناء على اجتياز الطالب بنجاح دراسة المقررات المطلوبة

  حسب أحد النظامين التاليين:
  
  نظام الرسالة. .1
  نظام االمتحان الشامل. .2
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  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية
  

 اسم المدرس م
الدرجة 
 العلمية

  الجامعة التي حصل منها
 على درجة الدكتوراة 

  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  أستاذ مشارك  د. عبد السالم حمدان اللوح  1
جامعة اإلمام محمد الخامس   أستاذ مساعد  بو راسد. مروان محمد أ  2

  بالمغرب
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. عبد الرحمن يوسف الجمل  3
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. وليد محمد العامودي  4
  جامعة أم درمان اإلسالمية   =  د. جمال محمود الهوبي  5
  عة الخرطومجام  =  د. زكريا إبراهيم الزميلي  6
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. زهدي محمد أبو نعمة  7
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. عبد الكريم حمدي الدهشان  8
  جامعة أم درمان اإلسالمية  =  د. عصام العبد زهد  9
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. محمد محمود أبو زور  10
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  قاسم د. رياض محمود  11
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  نظـام الرسالـة -أوالً 
  

  الخطة الدراسية
  ساعة معتمدة 36

  
  )ساعات معتمدة اختيارية 6ساعة معتمدة إجبارية +  24المتطلبات الدراسية ( - 1
  المواد اإلجبارية: -أ 

 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
 QURN   6302 3 علوم القرآن 1
  QURN   6301 3  القراءات القرآنية  2
  QURN A6303 3  )1تفسير تحليلي (  3
  QURN B6303 3  )2تفسير تحليلي (  4
  QURN   6307 3  التفسير الموضوعي  5
 QURN   6312 3  أصول البحث التحقيق  6
 QURN   6305 3  دراسات نصية ومناهج المفسرين  7
 QURN   6309 3  إعجاز القرآن  8

   ساعة 30  المجموع
  المواد االختيارية: -ب 

  ساعات) معتمدة فقط من المقررات التالية: 6يختار الطالب (
 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
 QURN   6310 3 آيات العقيدة في كتب التفسير 1
  QURN   6304 3  دراسات في مناهج المفسرين  2
  QURN   6306 3  آيات األحكام في كتب التفسير  3
  QURN   6308 3  أساليب البيان في القرآن والسنة  4
    QURN A6311 3  )1دراسات قرآنية (  5

  إعداد الرسالة  - 2
يقوم الطالب بإعداد رسالة علمية في تخصص التفسير وعلـوم القـرآن وتعـادل      

  الرسالة بست ساعات معتمدة.
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  توزيع المتطلبات الدراسية على ثالثة فصول
  

  الفصل األول
 عدد الساعات رقم المقرر مقررال م
 QURN   6302 3 علوم القرآن   1

  QURN   6312 3  أصول البحث والتحقيق  2
  QURN A6303 3  )1تفسير تحليلي (  3
  QURN   63** 3  مساق اختياري  4

 ساعة 12  المجموع

  

  الفصل الثاني
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN   6301 3 القراءات القرآنية 1

  QURN   6307 3  التفسير الموضوعي  2
  QURN   63**  3  مساق اختياري    3

 ساعات 9  المجموع         

  

  الفصل الثالث
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN B6303 3  )2تفسير تحليلي ( 1

  QURN   6305 3  دراسات نصية ومناهج المفسرين  2
  QURN   6309 3  إعجاز القرآن  3

 ساعات 9  لمجموعا         
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  نظام االمتحان الشامل -ثانياً 
  

  الخطة الدراسية
  ساعة معتمدة 39

  
    )ساعات معتمدة اختيارية 9ساعة معتمدة إجبارية +  30المتطلبات الدراسية ( - 1
  المواد اإلجبارية: -أ 

 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
 QURN   6302 3 علوم القرآن 1
  QURN   6301 3  رآنيةالقراءات الق  2
  QURN A6303 3  )1تفسير تحليلي (  3
  QURN B6303 3  )2تفسير تحليلي (  4
  QURN   6307 3  التفسير الموضوعي  5
 QURN   6312 3  أصول البحث والتحقيق  6
 QURN   6305 3  دراسات نصية ومناهج المفسرين  7
 QURN   6309 3  إعجاز القرآن  8
 QURN   6310 3  لتفسيرآيات العقيدة في كتب ا  9

 QURN   6304 3  دراسات في مناهج المفسرين  10
  

  المواد االختيارية: -ب 
  ساعات) معتمدة فقط من المقررات التالية 9يختار الطالب (

 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
  QURN   6306 3  آيات األحكام في كتب التفسير  1
  QURN   6308 3  ةأساليب البيان في القرآن والسن  2
  QURN A6311 3  )1دراسات قرآنية (  3
  QURN B6311 3  )2دراسات قرآنية (  4
 QURN  6313 3  التخريج ودراسة األسانيد 5

  
  بحث تخرج. - 2
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  اجتياز االمتحان الشامل. - 3



  

- 21 -  

  توزيع المتطلبات الدراسية على أربعة فصول

  الفصل األول
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN   6302 3  علوم القرآن   1
  QURN   6312 3  أصول البحث والتحقيق  2
  QURN A6303 3  )1تفسير تحليلي (  3
  QURN   63**  3  مساق اختياري  4

 ساعة 12  المجموع         
  

  الفصل الثاني
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN   6301 3 القراءات القرآنية 1
  QURN   6307 3  التفسير الموضوعي  2
  QURN   63**  3  مساق اختياري    3

 ساعات 9  المجموع         
  

  الفصل الثالث
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN B6303 3 )2تفسير تحليلي ( 1
  QURN   6305 3  دراسات نصية ومناهج المفسرين  2
  QURN   6309 3  إعجاز القرآن  3

 ساعات 9  المجموع         

  لرابعالفصل ا
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 QURN   6310 3 آيات العقيدة في كتب التفسير 1
  QURN   6304 3  دراسات في مناهج المفسرين  2
  QURN   63** 3  مساق اختياري  3

 ساعات 9  المجموع         
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  وصف المقررات
  

  :QURN 6302القرآن   علوم .1
لوم القرآن حتى يستفيد منهـا فـي   ع فيعلى أهم الموضوعات  الطالب  يتعرف

والنسـخ والمحكـم والمتشـابه     والمدنيمجال التفسير مثل أسباب النزول و القرآن المكي 
  ذلك. وغيروالوجوه والنظائر والمطلق والمقيد والعام والخاص 

  الطالب بإعداد بحث في هذه الموضوعات أو غيرها في علوم القرآن. يكلف
 
 :QURN 6301 القرآنية القراءات .2

، مـع مناقشـة آراء   السبعةالطالب الفرق بين األحرف السبعة والقراءات  يدرس 
وأنـواع القـراءات    الصحيحةالعلماء في ذلك ويتعرف الطالب على ضوابط قبول القراءة 
الفاتحة والربع األول من  سورةوأشهر القراء وطبقاتهم، مع دراسة تطبيقية للقراءات على 

فيهـا  ومنـاهج المفسـرين    القراءات، ويتعرف الطالب على سورة البقرة واإلسراء ويس
بحث وتقريـر حـول    بإعدادكالطبري والزمخشري وأبي حيان وغيرهم، ويكلف الطالب 

  منهج أحد المفسرين في القراءات.
 
  :QURN A 6303)  1التحليلي ( التفسير .3

القرآنيـة   بدءاً بالكلمة وذلكهذا المساق على المنهج التحليلي لسورة المائدة  يركز
اآلية التي بفيها، وهكذا عالقة الجملة  هياشتقاقاً وتصريفاً وإعراباً، وعالقتها بالجملة التي 

التـي   المتعددةعلى أنواع األساليب  الوقوفهي فيها، وعالقة اآلية بالمقطع والسورة، مع  
تربويـة  ، باإلضافة إلى ما يتضمنه النص القرآني من معانٍ عقدية وتضمنها النص القرآني

  وأحكام فقهية، واستنباط العبر والعظات وربطها بالواقع.
   
  :QURN B  6303)  2التحليلي ( التفسير .4

بـدءاً بالكلمـة    وذلـك آل عمران هذا المساق على المنهج التحليلي لسورة   يركز
وإعراباً، وعالقتها بالجملة التي هي فيها، وهكذا عالقـة الجملـة    وتصريفاًالقرآنية اشتقاقاً 

على أنـواع األسـاليب    الوقوفهي فيها، وعالقة اآلية بالمقطع والسورة، مع   التياآلية ب
، باإلضافة إلى ما يتضمنه النص القرآني مـن معـانٍ   المتعددة التي تضمنها النص القرآني

  عقدية وتربوية وأحكام فقهية، واستنباط العبر والعظات وربطها بالواقع.
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  :QURN   6307الموضوعي  التفسير .5

وتطـوره   ونشـأته الطالب في هذه المادة المقصود بالتفسير الموضـوعي   يدرس
 التفسـير وأهميته وأنواعه ومناهج التفسير فيـه واألدوات التـي تعـين الباحـث علـى      
 القـرآن الموضوعي، هذا مع التركيز على الوحدة الموضوعية للسورة القرآنيـة، وسـور   

  هذه الموضوعات وغيرها.كلها، ويكلف الطالب بكتابة بحث يتعلق ب
  
  :QURN   6312البحث والتحقيق  أصول .6

العلمي ومراحـل   البحثهذه المادة في نشأة البحث العلمي وتطوره ومناهج  تبحث
البحث من اختيار  إعدادإعداده وأنواع المناهج (النقلي واالستقرائي واالستنباطي) ومراحل 

العلميـة   المـادة مراجع وجمـع  الموضوع ومواصفاته ووضع خطة البحث والمصادر وال
 والمالحـق وفرزها وتوزيعها على أبواب الخطة وفصولها وكتابـة البحـث والهـوامش    
البحث  مناهجوالمصادر والمراجع والفهارس والنقد الذاتي واللمسات األخيرة للبحث وبيان 
منـاهج   وبيانفي العلوم اإلسالمية وعلى وجه الخصوص منهج البحث في السنة النبوية، 

النص مـن   تحقيقالتحقيق عند القدماء والمحدثين وجهود العلماء في التحقيق، وبيان كيفية 
إلـى   ونسـبته ومعرفة النسخة األصل، وتوثيق عنوان الكتـاب   ع النسخ المخطوطة،يجم

 الـنص مؤلفه، ومعرفة مصطلحات القدماء في الكتابة، ووسائل تحقيـق الـنص وإعـداد   
  تتضمن المقدمة والفهارس. والنشريق التحق ومكمالتالمحقق للنشر،  

  
  :QURN   6305 المفسرين نصية ومناهج  دراسات .7

دراسـة   والـرأي الطالب موضوعات مختارة من كتب التفسير بالمـأثور   يدرس 
بالمـأثور   التفسـير تحليلية مقارنة ويتعرف الطالب من خالل هذه الدراسة على أهم كتب 

وبيـان منزلتـه    التفسـير رير أسبوعي عن صاحب والرأي، وأيضاً يقوم الطالب بإعداد تق
المميـزات والمآخـذ    بيانويقدم الطالب بحثاً موسعاً عن صاحب تفسير آخر مع  العلمية،

  على ذلك التفسير.
  
  :QURN   6309القرآن  إعجاز .8

، والفـرق بـين   اإلعجازهذه المادة في تعريف المعجزة وشروطها ووجوه  تبحث
، ثـم اسـتعراض آراء   األنبياءفاق واالختالف بين معجزات المعجزة والكرامة ووجوه االت
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والتشـريعي وغيرهـا مـن     والعلميالعلماء حول قضيـة اإلعجاز مثل اإلعجاز البالغي 
وذلك من خالل مصنفاتهم، ويكلف الطالب بإعداد بحث في وجه من وجوه وجوه اإلعجاز 

  جاز.اإلعجاز، أو عمل تقرير حول كتاب من الكتب المشهورة في اإلع
  
  QURN   6 310 التفسيرالعقيدة في كتب   آيات .9

دراسة تحليليـة   بالعقيدةمجموعة من آيات القرآن المتعلقة  تفسير الطالب  يدرس
المفسرين في تقرير العقيدة من خـالل   بعضنقدية، يتعرف من خالل الدراسة على مناهج 

  باألدلة النقلية والعقلية.وتوجهاتهم، مع ترجيح منهج أهل السنة والجماعة  القرآن الكريم
  

  :QURN   6304في مناهج المفسرين  دراسات  .10
الطالب على دراسة االتجاهات الحديثة فـي التفسـير كاالتجـاه العقلـي      يتعرف

واألدبي والفقهي واالجتماعي والبالغي مع دراسة نمـاذج مختـارة مـن هـذه      والعلمي
معاصـر كاالتجـاه اإللحـادي    ، ودراسة االتجاهات المنحرفـة فـي التفسـير ال   التفاسير

وغالة الشيعة والباطنية والمتصوفة، ويكلف كل طالب بكتابة بحث علمي يـتم   والالمنهجي
  دراسة تفسير من هذه التفاسير مع بيان منهجه في ذلك. فيه
  

  QURN   6306التفسير  في كتب األحكام  آيات .11
من عـدة سـور   هذا المساق على مجموعة من المقاطع القرآنية المختارة  يحتوي

هذه المقاطع بعالقتها العميقة باألحكام الشرعية المتنوعة مثل: أحكام الصـيام   تتميزبحيث 
والجهاد، واإليالء والطالق والرضاعة، والمواريث والقصاص والوصـية، والربـا    والحج
  ونحو ذلك. والدين

    
  :QURN   6308الكريم  القرآنالبيان في  أساليب .12

الشـعر والنثـر    أساليبسلوب القرآن الكريم عن باقي الطالب مميزات وأ يدرس
على أنواع الخطاب في  الطالبوالسجع، مع عقد مقارنة تامة بين هذه األساليب، ويتعرف 

بعض أساليب البالغـة   دراسةأسلوب النفي والقسم واالستفهام، مع  ويدرسالقرآن الكريم 
فـي بعـض هـذه     وسـع مكالتقديم والتأخير والفاصلة، ويكلف الطالـب بعمـل بحـث    

  الموضوعات.
  

  :QURN A   6311) 1(قرآنية  دراسات .13
هذا المساق لدراسة القصص القرآني، وطريقة الجدل والحوار في القرآن  يتعرض

وأمثال القرآن الكريم،وذلك من خالل دراسة موضوعية لبعض المقـاطع القرآنيـة    الكريم
  أو األمثال.   لتتعلق بالقصص أو الجد التي
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  :QURN  B   6311) 2(رآنية ق دراسات .14

الشبهات التي أثارها المستشـرقون حـول القـرآن    هذا المساق لدراسة  يتعرض
الكريم والرد عليها، ودراسة اإلسرائيليات وأثرها على التفسير، ودراسة الوضـع وأثـره   

  على التفسير.
  

  :QURN   6313التخريج ودراسة األسانيد  .15
غة واصطالحاً، وأهميـة علـم التخـريج    تبحث هذه المادة في تعريف التخريج ل

ونشأته، ودراسة طرق التخريج الخمسة المشهورة، ودراسة األسانيد والحكم على الحـديث  
سنداً ومتناً مع بيان أنواع الكتب المؤلفة في الرجـال، ودراسـة التخـريج عـن طريـق      

    الحاسوب.
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  قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - 3

  م97/98افتتح في العام الجامعي 
Department of Doctrine and Contemporary Schools of Doctrine 

  
تمنح درجة الماجستير في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة بكليـة أصـول     

الدين بالجامعة اإلسالمية بناء على اجتياز الطالب بنجـاح دراسـة المقـررات المطلوبـة     
  وإعداد الرسالة.  
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  سيةأسماء أعضاء الهيئة التدري

  

 الدرجة العلمية اسم المدرس م
  الجامعة التي حصل منها

 على درجة الدكتوراة 
  جامعة محمد بن سعود اإلسالمية  أستاذ مشارك  د. صالح حسين الرقب  1
  جامعة أم درمان اإلسالمية  =  د. جابر زايد السميري  2
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. محمود يوسف الشوبكي  3
  جامعة محمد بن سعود اإلسالمية  أستاذ مساعد  م شحدة ياسيند. نسي  4
  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. محمد حسن بخيت  5
  جامعة أم درمان اإلسالمية  =  د. سعد عبد اهللا عاشور  6
  جامعة أفريقيا العالمية بالسودان  =  د. يحيى علي الدجني  7
د. عمــاد الــدين عبــد اهللا   8

  الشنطي
=  

  بالتعاون مع عين شمس األقصى

  جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية  =  د. خالد حسين حمدان  9
  جامعة أم درمان اإلسالمية  =  د. أحمد جابر العمصي  10
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  الخطة الدراسية
  ساعة معتمدة 36

  
  ساعة معتمدة) 30المتطلبات الدراسية ( -1

 عدد الساعات رقم المقرر اسم المقرر م
 AQID A 6301 3 )1التوحيد ( 1
  AQID B 6301 3  )2التوحيد (  2
  AQID   6303 3  دراسات نصية في كتب التوحيد  3
  AQID   6304 3  أديان  4
 AQID A 6305 3  )1الفرق في التاريخ اإلسالمي(  5
  AQOD B 6305 3  )2الفرق في التاريخ اإلسالمي(  6
  AQID   6307 3  المذاهب الفكرية المعاصرة  7
  AQID   6308 3  تحقيقأصول البحث وال  8
 AQID   6309 3  )الحوار والمناظرةالمنطق (أدب   9

  AQID   6310 3  آيات العقيدة في كتب التفسير  10
 ساعة 30  المجموع        
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  توزيع المتطلبات الدراسية على ثالثة فصول
  

  الفصل األول
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 AQID A6301 3 )1توحيد ( 1
  AQID  6308 3  ول البحث والتحقيقأص  2
  AQID A6305 3  )1الفرق في التاريخ اإلسالمي (  3

 ساعات 9  المجموع       
  

  الفصل الثاني
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 AQID   6303 3 دراسات نصية في كتب التوحيد 1
  AQID   6304 3  أديان  2
  AQID   6309 3  المذاهب الفكرية المعاصرة  3
  AQID   6309 3  المنطق (أدب الحوار والمناظرة) 4

 ساعة 12  المجموع        
  

  الفصل الثالث
 عدد الساعات رقم المقرر المقرر م
 AQID B6301 3 )2توحيد ( 1
  AQID   6310  3  آيات العقيدة في كتب التفسير  2
  AQID B6305 3  )2الفرق في التاريخ اإلسالمي ( 3

 ساعات 9  المجموع        
  
  إعداد الرسالة: -2

يقوم الطالب بإعداد رسالة علمية في تخصـص العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة       
   وتعادل الرسالة بست ساعات معتمدة.
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  وصف المقررات
  
  :AQID A 6301) 1( التوحيد  .1

الطالب في هذا المقرر مصادر االستدالل في العقيدة ومنهجه بين السـلف   يدرس
لهية والمسائل المتعلقة بها، ودراسـة قضـايا التأويـل والتفـويض     ، والصفات اإلوالخلف
والمتشابه، ودعوى تعارض العقل والنقل، مع دراسة أدلة المتكلمـين (األشـاعرة    والمحكم

 وأقـوال والمعتزلة) ومناقشتها على ضوء مذهب السلف والخلف، ودراسة مسائل اإليمان 
  الناس فيها، والوعد والوعيد والقبح والحسن.

  
  :AQID B 6301) 2( التوحيد  .2

المقرر في النبوات من حيث معناها عند أهل السنة والمعتزلة والفالسـفة،   يبحث
التوسل والتبرك بهم، ومعجزات األنبياء الحسية وأنواعها وحكم األنبياء والشفاعة  وعصمة

نهمـا  يدرس الطالب بعض العقائد الغيبية كالجنة والنار وأقوال الفرق فـي مكا  ثموغيرها، 
 والرد، والروح وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، وعذاب القبر ونعيمه وفنائهما وخلودهما

    على نفاته، والجن وعالقته باإلنسان.
   :AQID   6303د ة في كتب التوحينصي ساتدرا .3

كتاب شفاء العليل فـي القضـاء والقـدر    دراسة نصية تحليلية في الطالب  يدرس
يم الجوزية، حيث يركز فيه مؤلفه على موضوع القضاء والقـدر  والتعليل البن قوالحكمة 

    وما يتعلق به من مسائل وأبحاث.
  :AQID  6304  أديان  .4

 ونقـدهما الطالب في الديانتين اليهودية والنصرانية من حيث مصـادرهما   يدرس
ـ  ثمعلمياً وعقلياً وتاريخياً، ونشأتهما وتأثرهما باألديان الوثنية السابقة،  رة علميـة  إلقاء نظ

اليهوديـة والنصـرانية    الفرقنقدية ألهم عقائد اليهود والنصارى وشرائعهم، ودراسة ألهم 
  المعاصرة وخاصة الفرق الصهيونية الحديثة.

    يكلف الطالب بعمل أبحاث متعلقة بالديانتين اليهودية والنصرانية. ثم
  :AQID A 6305  ) 1( اإلسالميفي التاريخ  الفرق .5

  األثنـى هذا المقرر أهم الفرق المنتسبة لإلسالم ومنها الشـيعة  الطالب في  يدرس
وعالقـة الشـيعة    ،نشـأتها معتقداتها ولإلسالم في  السابقةوتأثير الفلسفة والعقائد  عشرية
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واإلسماعيلية والخـوارج مـن حيـث     والنصيريةبالتصوف الباطل، ودراسة فرق الدروز 
    .عاصرالمنشأتها وأهم عقائدها وتأثيرها في واقعنا 

  :AQID B 6305)  2( اإلسالميفي التاريخ  الفرق .6
الحديثـة المنتسـبة لإلسـالم كالبابيـة     الفرق الطالب في هذا المقرر أهم  يدرس

، وفرقة الجمهوريين بالسودان، والصوفية المعاصرة وجماعة المسلمين والقاديانيةوالبهائية 
    وأماكن تواجدهم.، وأهم معتقداتهم وأفكارهم بالهجرة والتكفير المشهورة

  :AQID   6307 المعاصرةالفكرية  المذاهب .7
الطالب في هذا المقرر أسباب وعوامل نشأة المذاهب الفكريـة األوربيـة    يدرس

 وجـود ب، ثم تمهيد يبحث في أوجه العالقة بين العلم والدين والرد على الزاعمين المعاصرة
المـادي   العلموالمطلق، والعالقة بين  تناقض بينهما، والعالقة بين الغيبي والمادي، والنسبي

، ونظريـات  واإلنسـانية واإللحاد، ثم يبحث في أهم المذاهب الفكرية المعاصرة كالعقالنية 
    الفكرية. ومنطلقاتهفرويد ودارون وماركس، واإللحاد الحديث أسبابه وعوامله 

  :AQID   6308البحث والتحقيق  أصول .8
ث العلمي، وكيفيـة تحقيـق النصـوص    وقواعد إعداد البح أصولالطالب  يدرس

المناهج واألساليب في هذا الميدان ويكلف الطالب بإعـداد   أهموكتب التراث ويتعرف على 
    وفق ما تعلم. بحثخطة  

  :AQID   6309) والمناظرة(أدب الحوار  المنطق .9
 والمناظرةالمقرر في أدب الحوار وأساسياته، والحجة والدالالت وأقسامها،  يبحث

 وصـور قواعدها وآدابها وأركانها وضوابطها، واالختالف وحقيقتـه وأسـبابه    من حيث
    اختالف األئمة وآداب االختالف بينهم.

  :AQID   6310 التفسيرالعقيدة في كتب  آيات  .10
مجموعة من آيات القرآن المتعلقة بالعقيدة دراسـة تحليليـة   تفسير الطالب  يدرس

بعض المفسرين في تقرير العقيدة من خـالل   يتعرف من خالل الدراسة على مناهج ،نقدية
  وتوجهاتهم، مع ترجيح منهج أهل السنة والجماعة باألدلة النقلية والعقلية. الكريمالقرآن 
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  كلیة  الشریعــة  والقانون
Sharia'a and Law 

  
1 
2 
3 
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  بالكلية ونشأتها وتطورهاالتعريف 
  

تعد كلية الشريعة والقانون من الكليات الرائدة في فلسطين وهي اللبنة األولى فـي  
م، وقد أنشـئت تلبيـة   1978 -هـ  1398بناء الجامعة اإلسالمية حيث تأسست في العام 

ـ  افع لحاجات المجتمع المحلي لتزويده بفقهاء وعلماء ومفتين ودعاة أكفاء مزودين بالعلم الن
الملتزم، واإليمان الصافي الذي ال تشوبه الشائبات، مـن خـالل تنـوع أقسـامها وتعـدد      
تخصصاتها وتسلسل افتتاحها لتتناسب مع إمكانيات الجامعة من جهة واحتياجات المجتمـع  

  الفلسطيني وتطلعاته من جهة أخرى.
  

  صات التالية:وتمنح كلية الشريعة والقانون درجتي البكالوريوس والماجستير في التخص
  أوالً: درجة البكالوريوس وتمنحها في تخصص.

 الشريعة. -
 الشريعة والقانون. -

  ثانياً: درجة الماجستير وتمنحها في تخصص:
  الفقه المقارن. -
  أصول الفقه. -
 القضاء الشرعي. -

  
  شروط القـبـول:

  ويشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير بكلية الشريعة والقانون:
ب حاصالً على درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية، أو أن يكون الطال .1

 في الشريعة والقانون.

 أن يكون حاصالً على تقدير جيد فما فوق. .2
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أن يجتاز امتحانات القبول التحريرية والشفوية التـي تعقـدها الكليـة لمـن      .3
 يتقدمون بطلبات االلتحاق ببرنامجها.
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 أعضاء الهيئة التدريسية

  
  

  م.  اسم المدرس  أعلى مؤهل  المانحة/ سنة التخرج الجامعة  التخصص

  الفقه المقارن
جامعة أم درمان اإلسالمية ـ  

  1997السودان 
  .1  د. أحمد ذياب شويدح  دكتوراه

  أصول الفقه
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

  1998اإلسالميةـ السودان 
  .2  د. ماهر الحولي  دكتوراه

  أصول الفقه
ـ   جامعة أم درمان اإلسالمية

  1994السودان 
  .3  د. مازن هنية  دكتوراه

  أصول الفقه
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

  1997اإلسالمية السودان 
  .4  د. زياد مقداد  دكتوراه

  الفقه المقارن
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

  1995اإلسالمية ـ السودان 
  .5  د. ماهر السوسي  دكتوراه

  أصول الفقه
جامعة األزهـر ـ مصـر     

1995  
  .6  د. سليمان السطري  دكتوراه

  .7  د. إسماعيل األسطل  دكتوراه  جامعة القاهرة  شريعة وقانون

  أصول الفقه
الجامعة األردنيـة ـ األردن   

1996  
  .8  د. يونس األسطل  دكتوراه

  الفقه المقارن
جامعة أم درمان اإلسالمية ـ  

  1995السودان 
  .9  د. عطا اهللا أبو السبح  دكتوراه

  رنالفقه المقا
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

  1997اإلسالمية السودان 
  .10  د. لطفي شبير  دكتوراه

  الفقه المقارن
جامعة القرآن الكريم والعلوم 

  1997اإلسالمية السودان 
  .11  د. عرفات الميناوي  دكتوراه

  أصول الفقه
جامعة أم درمان اإلسـالمية  

  1994السودان 
  .12  د. سلمان الداية  دكتوراه

  ول الفقهأص
جامعة الخرطوم ـ السودان  

1995  
  .13  د. محمد يونس  دكتوراه

جامعة أم درمان اإلسالمية ـ    الفقه المقارن   .14  د.شحادة السويركي  دكتوراه
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  1996السودان 
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  قسم الفقه المقارن - 1

Comparative Jurisprudence 
  م95/96افتتح في العام الجامعي 

 
  
  

  )ساعة 36الخطة الدراسية:  (
  

  ساعة معتمدة) 30المتطلبات الدراسية ( -أوالً 
  

  عدد
  الرقم    اسم المقرر                رقم المقرر      الساعات

3  SHAR 6340 1  الفقه الجنائي.   
3 SHAR 6341 2  مقاصد الشريعة.   
3 SHAR 6342 3  أثر القواعد األصولية في الفروع الفقهية.   
3 SHAR 6343 4  النظريات العامة في الفقه.   

3  
  

SHAR 6344 
SHAR 6346 

  التعامل التجاري في اإلسالم   أو
  العالقات الدولية في اإلسالم

5.   

3  SHAR 6345 6  فقه األحوال الشخصية.   
3 SHAR 6347 7  فقه الكتاب والسنة.   
3 SHAR 6348 8  فقه المعامالت.   
3 SHAR 6349 9  أصول الفقه.   
3 SHAR 6361 10  فقه القضاء.   
  المجموع                                30
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  
  

  الفصل الدراسي األول
  عدد الساعات  رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم

  SHAR 6340 3  الفقه الجنائي  1
  SHAR 6349  3  أصول الفقه  2
  SHAR 6361  3  فقه القضاء  3

 9           المجموع                                                    
  

  الفصل الدراسي الثاني
  عدد الساعات  رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم

  SHAR 6342 3  األصولية في الفروع الفقهيةأثر القواعد   1
  SHAR 6343  3  النظريات العامة في الفقه  2

  SHAR 6344  التعامل التجاري    أو   3
  SHAR 6346  العالقات الدولية في اإلسالم  3

  SHAR 6345  3  األحوال الشخصيةفقه   4
 12المجموع                                                                                      

  
  الفصل الدراسي الثالث

  عدد الساعات  رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم
  SHAR 6341 3 مقاصد الشريعة  1
  SHAR 6347 3  فقه الكتاب والسنة  2
  SHAR 6348 3  ه المعامالتفق  3

 9المجموع                                                                                        
  

  ثانياً: إعداد الرسالة:
 يقوم الطالب بإعداد بحث تكميلي في تخصصه يعادل بستة ساعات معتمدة.
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  وصف المساقات
  

 :SHAR 6340الفقه الجنائي  -1
تناول هذا المساق دراسة األسس والفلسفة التي استند إليها التشريع اإلسالمي في ي

فقه الجنايات، كما يشمل دراسة عامة حول الجريمة والعقوبة، وأقسامها، مع مقارنة ذلـك  
بالتشريعات األخرى، كما يتناول دراسة عامة حـول مجمـل العقوبـات فـي الشـريعة      

  ات المقدرة دراسة تفصيلية.اإلسالمية، ثم دراسة إحدى العقوب
  
  :SHAR 6341مقاصد الشريعة  -2

تبدأ الدراسة في هذا المساق في مفهوم المقاصد، ونشـأة هـذا العلـم، وتدوينـه     
وأهدافه، وكيفية التعرف على المقاصد، مع مقارنة نظرية المقاصد عند الشاطبي مع مـن  

ديد في أصول الفقـه، وآفـاق   قبله ومن بعده ممن كتب في المقاصد، مع التعريج على التج
البحث في المقاصد، كما ويتضمن دراسة موضوعية متعمقة لبعض الموضـوعات التـي   

  طرحها الشاطبي في كتاب المقاصد.
  
  :SHAR 6342أثر القواعد األصولية  -3

يتناول هذا المساق التعريف بالقواعد األصولية، ونشأتها، مع اإلشارة إلى مـنهج  
وتدوين قواعدهما األصولية، ثم بيان أسباب االختالف بـين الفقهـاء،    المتكلمين، والفقهاء،

مع إبراز أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء. ثم دراسة ألهم القواعـد  
  األصولية المختلف فيها وما لهذا االختالف من أثر في الفروع الفقهية.

  
  :SHAR 6343النظريات العامة في الفقه  -4

ول هذا المساق مقدمة لمعنى النظرية، والقاعدة، والضابط، ومفهـوم األشـباه   يتنا
والنظائر، مع بيان التطور التاريخي للفقه اإلسالمي ابتداء بالفروع وانتهاء بالنظريات، ثـم  
يتناول مجموعة من النظريات ال تقل عن ست نظريات، على أن تكـون مناصـفة بـين    

ظرية القواعد، والنظريات التي تتعلق باألصـول، كنظريـة   النظريات التي تتعلق بالفقه كن
  الفساد والبطالن، ونظرية العرف.
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  :SHAR 6345فقه األحوال الشخصية  -5

يتناول هذا المساق موضوع الزواج وما يتعلـق بـه، فيبـدأ بمقـدمات الـزواج      
ـ   اة وأركانه، وحكمه، وشروطه، والحقوق الزوجية، كما يتناول دراسة طرق انتهـاء الحي

الزوجية، من وفاة، وطالق، وتفريق، وخلع، وما يترتب على كل صورة من آثار كالعـدة،  
والرجعة، والميراث، واالسترداد، والمهر، والحضانة، والرضاع، وثبوت النسب، وغيـر  

  ذلك.
  
  :SHAR 6346العالقات الدولية  -6

يرها من دول يتناول هذا المساق في جملته طبيعة العالقات بين الدولة المسلمة وغ
الجوار، وذلك في أحوال السلم والحرب، وتبدأ الدراسة فيه ببيان مفهوم العالقات الدوليـة  
 بصورة عامة، وبيان األصل فيها، وأنواع الدور في نظر اإلسالم، ومشروعية المعاهـدات 
وأنواعها، كما يتناول الدراسة بواعث القتال في اإلسالم، وآدابه وكيفيـة انتهـاء الحـرب    

  رقها، وآثارها في العالقات الدبلوماسية.وط
  
  :SHAR 6347فقه الكتاب والسنة  -7

يتناول هذا المقرر دراسة منهج أحد المفسرين آليات األحكام، وكذلك منهج أحـد  
الشراح ألحاديث األحكام، كما يتناول دراسة طرق التعامل مع نصوص الكتـاب والسـنة،   

ببعضها، وإزالة التعارض بينها، مع اإلرشاد إلـى   من حيث داللتها على األحكام، وعالقتها
أهم أسباب الخالف التي ترجع إلى النصوص، كما يتناول دراسة عدة نماذج مـن آيـات   

له عالقـة بـالواقع المعاصـر، وتنتهـي      األحكام، وكذلك أحاديث األحكام، وخصوصاً ما
ان أهم مظاهر المرونـة  الدراسة بالتعريف بمفهوم التطور والثبات في الفقه اإلسالمي، وبي

  والسعة فيه.
  
  :SHAR 6348فقه المعامالت  -8

يتناول هذا المساق دراسة األسس والمرتكزات العامة للعقود في الشـريعة، مـع   
  عرض سريع لنظرية العقد، متضمنة اإلشارة إلى ما تتميز به الشريعة عن غيرها.
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ة، وآخر من العقود غيـر  كما يتناول بالدراسة والتحليل عدداً من العقود المشروع
المشروعة، وثالثاً من العقود المختلف فيها، إضافة لعدد من العقود والمعامالت المعاصـرة  

  بين الناس.
  
  :SHAR 6349أصول الفقه  - 9

تتناول الدراسة في هذا المساق، التعريف بالدالالت وتقسيماتها المختلفة عند كل 
لفة، باعتبار الوضوح واإلبهام، وباعتبار أصل من الحنفية والمتكلمين باالعتبارات المخت

الوضع من عموم وخصوص واشتراك، وباعتبار وضوح نوع الداللة من عبارة أو إشارة 
أو نص أو اقتضاء، أو باعتبار الحقيقة والمجاز، ويتناول موضوع القياس، تعريفه، 

  وشروطه، وأركانه، وما يتعلق بها من أحكام، مع االهتمام بالعلة.
  

  :SHAR 6361فقه القضاء      -10
يتناول هذا المساق دراسة تفصيلية متعمقة مقارنة، لوسائل اإلثبات اآلتية: 

الشهادة، اليمين، اإلقرار، القضاء بالقرائن، علم القاضي، الوثائق الخطية، كما يتناول بيان 
  مفهوم عبء اإلثبات ودور القاضي في ذلك.
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  قسم أصول الفقه - 2 
Department of Foundations of Jurisprudence 

  م2000/2001افتتح في العام الجامعي 
 

  
  

  ساعة) 36الخطة الدراسية:  (
  

  ساعة معتمدة) 27المتطلبات الدراسية   (  -أوالً 
  

عدد 
  الساعات

  الرقم  اسم المقرر  رقم المقرر

3 SHAR 6341 1  مقاصد الشريعة.   
3 SHAR 6343 2  النظريات العامة في الفقه.   
3 SHAR 6347 3  فقه الكتاب والسنة.   
3 SHARA6350 ) 4  )1أصول فقه مقارن.   
3 SHARB6350 ) 5  )2أصول فقه مقارن.   
3 SHAR 6351 6  مناهج الفقهاء في استنباط األحكام.   
3 SHARA6352 ) 7  )1أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء.   
3 SHARB6352 ) 8  )2أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء.   
3 SHAR 6354 9  نظرية المصلحة.   
  المجموع         27
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  الفصل الدراسي األول
الرق

  م
عدد   رقم المقرر  اسم المقرر

  الساعات
  SHAR 6343 3  النظريات الفقهية العامة في الفقه  1
  SHARA6350 3  )1أصول فقه مقارن (  2
  SHAR 6351 3  كاممناهج الفقهاء في استنباط األح  3

 9المجموع                                                                      
  

  الفصل الدراسي الثاني
عدد   رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم

  الساعات
  SHAR 6341 3  مقاصد الشريعة  1
  SHAR 6347 3  فقه الكتاب والسنة  2
  SHARB6350 3  )2أصول فقه مقارن (  3
  SAHRA6352 3  )1أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء (  4

 12المجموع                                                                      
  

  الفصل الدراسي الثالث
الرق

  م
عدد   رقم المقرر  اسم المقرر

  الساعات
  SHARB6352 3  )2أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء (  1
  SHAR 6354 3  نظرية المصلحة  2

 6المجموع                                                                      

  
  ثانياً: إعداد الرسالة:
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 يقوم الطالب بإعداد بحث تكميلي في تخصصه يعادل بتسع ساعات معتمدة.
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  وصف المساقات
  
  

 :SHAR 6341مقاصد الشريعة  -1
راسة في هذا المساق في مفهوم المقاصد، ونشـأة هـذا العلـم، وتدوينـه     تبدأ الد

وأهدافه، وكيفية التعرف على المقاصد، مع مقارنة نظرية المقاصد عند الشاطبي مع مـن  
قبله ومن بعده ممن كتب في المقاصد، مع التعريج على التجديد في أصول الفقـه، وآفـاق   

وعية متعمقة لبعض الموضـوعات التـي   البحث في المقاصد، كما ويتضمن دراسة موض
  طرحها الشاطبي في كتاب المقاصد.

  
  :SHAR 6343النظريات الفقهية  -2

يتناول هذا المساق مقدمة لمعنى النظرية، والقاعدة، والضابط، ومفهـوم األشـباه   
  والنظائر، مع بيان التطور التاريخي للفقه اإلسالمي ابتداء بالفروع وانتهاء بالنظريات.

يتناول مجموعة من النظريات ال تقل عن سـت نظريـات، علـى أن تكـون     ثم 
مناصفة بين النظريات التي تتعلق بالفقه كنظريـة القواعـد، والنظريـات التـي تتعلـق      

  باألصول، كنظرية الفساد والبطالن، ونظرية العرف.
  
  :SHAR 6347فقه الكتاب والسنة  -3

آليات األحكام، وكذلك منهج أحـد  يتناول هذا المقرر دراسة منهج أحد المفسرين 
الشراح ألحاديث األحكام، كما يتناول دراسة طرق التعامل مع نصوص الكتـاب والسـنة،   
من حيث داللتها على األحكام، وعالقتها ببعضها، وإزالة التعارض بينها، مع اإلرشاد إلـى  

آيـات   أهم أسباب الخالف التي ترجع إلى النصوص، كما يتناول دراسة عدة نماذج مـن 
األحكام، وكذلك أحاديث األحكام، وخصوصاً ما له عالقـة بـالواقع المعاصـر، وتنتهـي     
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الدراسة بالتعريف بمفهوم التطور والثبات في الفقه اإلسالمي، وبيان أهم مظاهر المرونـة  
  والسعة فيه.

  
  :SHARA6350) 1أصول الفقه المقارن ( -4

اهي، والعمـوم والخصـوص،   تتناول الدراسة في هذا المساق: األوامـر والنـو  
والمجمل والمبين، وناسخ والمنسوخ، بحيث يتم تناول واحد أو أكثر من هذه الموضـوعات  

  بالدراسة التفصيلية.
  
  :SHAR 6351) 2أصول الفقه المقارن ( -5

يتناول هذا المساق دراسة القياس، مـع تنـاول بعـض موضـوعاته بالدراسـة      
  توسع وتعمق.التفصيلية، على أن يتم تناول العلة ب

  
  :SHAR 6351مناهج الفقهاء في استنباط األحكام  -6

يتناول هذا المساق دراسة االجتهاد، ومدارس االجتهاد؛ منـذ عصـر الصـحابة    
وحتى نشوء المذاهب. ثم تفرد بالدراسة المذاهب األربعة المشهورة، بدءاً بالتعريف بإمـام  

نهجه في استنباط األحكام منهـا، مـع   المذهب، وفقهه، وأصوله التي بنى عليها مذهبه، وم
  تسليط الضوء على االختالفات بين كل مذهب ومذهب في األصول وطرق االستنباط.

وكذلك تتناول الدراسة بعض مناهج العلماء من غير األئمة األربعة، كعلـي بـن   
  حزم، والليث ابن سعد، وعبد الرحمن األوزاعي، وغيرهم.

  
  :SHARA6352) 1الف الفقهاء (أثر القواعد األصولية في اخت -7

وتشتمل على نبذة عن نشوء القواعد األصولية، وأسباب اخـتالف الفقهـاء، مـع    
  االهتمام بأثر القواعد في اختالف الفقهاء.

ثم يتناول القواعد التي يختص بها القرآن الكريم، ما في ذلك القواعد بطرق داللة 
  لقواعد المتعلقة بداللة األمر والنهي.األلفاظ على األحكام، وعلى العموم والخصوص، وا

  
  :SHARB6352) 2أثر القواعد األصولية في اختالف الفقهاء ( -8

وتشتمل مفردات هذا المساق على أهم األدلة العامة المختلفة فيها عند األصوليين، 
وما يترتب على هذا االختالف من آثار على الفروع الفقهية، وأهم هذه األدلة يتمثل فـي:  

  تصحاب، االستحسان، قول الصحابي، االستقراء، أقل ما قيل، وسد الذرائع.االس
  
  :SHAR 6354نظرية المصلحة  -9
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يتناول المساق دراسة المصلحة، من حيث تعريفها، وخصائصها، ومكانتهـا فـي   
  التشريع اإلسالمي، ثم يتم تناول ضوابط المصلحة بالتفصيل.

  قيق معناها، ومواقف العلماء منها.كذلك يتناول المصالح المرسلة، من حيث تح
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  قسم القضاء الشرعي - 3 
Department of Islamic Jurisdiction 

  م2000/2001افتتح في العام الجامعي 
 

  
  
  

ساعة) 36الخطة الدراسية   ( 
  
  

  ساعة معتمدة) 30المتطلبات الدراسية ( -أوالً 
  

عدد 
  الساعات

  الرقم  اسم المقرر  رقم المقرر

3  SHAR 6341 1  مقاصد الشريعة.   
3 SHAR 6360 2  المدخل في القضاء الشرعي.   
3 SHAR 6361 3  فقه القضاء.   
3 SHARA6362 ) 4  ) زواج وطالق1قانون األحول الشخصية.   
3  SHARB6362 ) 5  ) ميراث ووصية2قانون األحوال الشخصية.   
3 SHAR 6363 6  قضايا وأحكام.   
3 SAHR 6364 7  أصول المحاكمات والصكوك والتوثيقات.   
3 SAHRA6365 ) 8  ) الدالالت1أصول فقه.   
3  SHARB6365 ) 9  ) القياس2أصول فقه.   
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3 SHAR 6366 10  نظرية الحق في الفقه اإلسالمي.   
  المجموع          30
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  لقسم القضاء الشرعي

  
  الفصل الدراسي األول

عدد   رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم
  الساعات

  SHAR 6360 3  مدخل في القضاء الشرعيال  1
  SHAR 6361 3  فقه القضاء  2
  SHARA 6365 3  ) الدالالت1أصول الفقه (  3

 9 المجموع
  

  الفصل الدراسي الثاني
عدد   رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم

  الساعات
  SHARA6362 3  ) زواج وطالق1قانون األحوال الشخصية (  1
  SHAR 6364 3  وثيقاتأصول المحاكمات والصكوك والت  2
  SHARB6365 3  ) القياس2أصول الفقه (  3
  SHAR 6366 3  نظرية الحق في الفقه اإلسالمي  3

 12 المجموع
  

  الفصل الدراسي الثالث
عدد   رقم المقرر  اسم المقرر  الرقم

  الساعات
  SHAR 6341 3  مقاصد الشريعة  1
  SHARB6362  3  ) ميراث ووصية2قانون األحوال الشخصية (  2
  SHAR 6363  3  قضايا وأحكام  3

 9 المجموع
  

  ثانياً: إعداد الرسالة:
  يقوم الطالب بإعداد بحث تكميلي في تخصصه يعادل بست ساعات معتمدة.
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  وصف المساقات
  
  

 :SHAR 6341مقاصد الشريعة  -1
تبدأ الدراسة في هذا المساق في مفهوم المقاصد، ونشـأة هـذا العلـم، وتدوينـه     

ة التعرف على المقاصد، مع مقارنة نظرية المقاصد عند الشاطبي مع مـن  وأهدافه، وكيفي
قبله ومن بعده ممن كتب في المقاصد، مع التعريج على التجديد في أصول الفقـه، وآفـاق   
البحث في المقاصد، كما ويتضمن دراسة موضوعية متعمقة لبعض الموضـوعات التـي   

  طرحها الشاطبي في كتاب المقاصد.
  
  :SHAR 6360القضاء الشرعي  المدخل في -2

يتناول هذا المساق دراسة مجملة حول التعريف بالقضاء وبيان أصل مشـروعيته  
وحكمه وآدابه وأركانه واألسس التي تقوم عليها فلسفة القضاء في اإلسالم، كمـا ويـدرس   
أيضاً شروط القاضي، وكيفية تعيين القضاة وعزلهم وحقوق القاضي وواجبتـه. ويتنـاول   

مساق أيضاً دراسة تاريخ القضاء في اإلسالم وتطـوره فـي العصـور اإلسـالمية     هذا ال
  المختلفة.

  
  :SHAR 6361فقه القضاء  -3 

يتناول هذا المساق دراسة تفصيلية متعمقة مقارنـة، لوسـائل اإلثبـات اآلتيـة:     
بيـان   الشهادة، اليمين، اإلقرار، القضاء بالقرائن، علم القاضي، الوثائق الخطية، كما يتناول

  مفهوم عبء اإلثبات ودور القاضي في ذلك.
  
  :SHARA6362) زواج وطالق 1قانون األحوال الشخصية ( -4
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ويتناول هذا المساق دراسة الخطبة وأحكامها، والنكاح تعريفه وأركانه وشـروطه  
وأحكامه وأنواعه، والوالية في عقد النكاح، والوكالة والكفاءة، والنشوز وأحكامه، الطـالق  

مه وشروطه، وأنواعه، الخلع ومشروعيته وأركانه وشـروطه، التفريـق القضـائي    أحكا
  وصوره، كما ويتناول النسب والحضانة، والرضاع.

  
  :SHARB6362) 2قانون األحوال الشخصية ( -5

يتناول دراسة سريعة حول علم الميراث، تعريفه، وأركانه، وأسبابه، وشـروطه،  
، والميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب والحجـب،  وموانعه، والحقوق المتعلقة بالتركة

  والرد والعول، وتصحيح المسائل، وتوزيع التركات.
  
  
  :SHAR 6363قضايا وأحكام  -6

يتناول هذا المساق دراسة عدد من القضايا، مع بيان كيفية صدور الحكـم فيهـا،   
ألبناء، ودعوى مثل: دعوى نفقة الزوجة واألبناء، ودعوى نفقة األقارب، ودعوى حضانة ا

الطاعة، ودعوى التفريق واحدة للشقاق، ودعوى المهر، واحدة للمهر، والنـزاع وأخـرى   
  للغيبة والضرر والمعجل، وأخرى للمهر والمؤجل وثالثة للمرض.

  
  :SHAR 6364أصول المحاكمات وصكوك وتوثيقات  -7

  وتتكون الدراسة في هذا المساق من شقين:
مات: ويتناول دراسة هيكلية المحكمة (القضـاة وأعـوانهم)   األول: ويتعلق بأصول المحاك

وأنواع المحاكم، واالختصاص القضائي، ودرجات التقاضـي، كمـا ويتنـاول الـدعوى،     
وتعريفها، ومشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها، واإلجراءات التي تتم للنظر فـي  

  الدعوى.
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تعريف بالتوثيق، والموثق، والوثيقة، وبين الثاني: ويتعلق بالصكوك والتوثيقات: ويتناول ال
  حكمة التوثيق، ومشروعيته، وأهميته، وطرقه، وأنواعه.

كما يتناول توثيق عقد الزواج، وحجج الطـالق، واإلرث والوصـايا، والوقـف،    
  والوكالة.

  
  :SHARA6365أصول الفقه (الدالالت)  - 8

يماتها المختلفة عند كـل  تتناول الدراسة في هذا المساق، التعريف بالدالالت وتقس
من الحنفية والمتكلمين باالعتبارات المختلفة، باعتبار الوضوح واإلبهام، وباعتبـار أصـل   
الوضع من عموم وخصوص واشتراك، وباعتبار وضوح نوع الداللة من عبارة أو إشـارة  
 أو نص أو اقتضاء، أو باعتبار الحقيقة والمجاز، مع التأكيد على توضيح الفروق في كـل 

  هذه التقسيمات، بين منهجي الحنفية والجمهور.
  
  :SHARB6365أصول الفقه (القياس)  -9

يتناول هذا المساق: التعريف بالقياس، وحجيته، وداللته، وأركانه، وشروطه، ثـم  
يتناول العلة حقيقتها، والطرق الدالة عليها، وأقسامها، وكذلك الفرع، واألصـل، فيوضـح   

ك يعرض على بعض القضايا التي تم الحكم فيها بالقياس، مـع  حقيقتهما، وشروطهما، وكذل
  بيان مجاالت القياس.

  
  :SHAR 6366نظرية الحق في الفقه اإلسالمي      -10

يتناول هذا المساق التعريف بالحق، ونشأته، ومصادره، وأنواعه وأشخاص الحق 
تناول اسـتعمال  (الشخصية الطبيعية، والشخصية االعتبارية)، وكذلك محل الحق، وكذلك ي

  الحق، إثباته، وحمايته، ومدى سلطان الدولة في تقييده.
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  كلیـة اآلداب
Faculty of Arts  

 
1 
2 
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  مقدمة

  
تعد كلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية الكلية الرائدة التي ُأنشأت منذ تأسيس   

م، تلبية للحاجة الماسة للمتخصصين في مجـاالت  1978 -هـ 1389الجامعة عام 
اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والصحافة واإلعالم، والجغرافيا، والتاريخ واآلثار، 

  والخدمة االجتماعية.
وقد حرصت الكلية على وضع خطط دراسية وأكاديمية وتابعـت تطـوير      

التقدم التقني في الدول  برامجها وخططها وفق حاجة المجتمع الفلسطيني، ومعطيات
المتطورة، ووفرت الكادر األكاديمي التخصصي، وابتعثـت العديـد مـنهم إلتمـام     

  دراساتهم العليا.
  

  نشـأة الكيـة:
هــ  1398م وذلك مع تأسيس الجامعة اإلسالمية عام 1978عام  –نشأت كلية اآلداب  •

نجليزيـة فـي العـام    إذ بدأت بقسم اللغة العربية، ثم افتتح قسم اللغـة اإل  –م 1978 –
م، ثم قسم الصحافة واإلعـالم فـي   1991م/ 1990م ثم قسم الجغرافيا في العام 1981
م، ثم قسـم  1999م/ 1998م ثم قسم الخدمة االجتماعية في العام 1993م/ 1992العام 

  م.2001التاريخ واآلثار في العام 

ت اللغـة العربيـة،   تمنح كلية اآلداب درجة اإلجازه العلية (البكالوريوس) في تخصصا •
اللغة اإلنجليزية، الجغرافيا، الصحافة واإلعالم، الصحافة والعالقات العامـة، التـاريخ   

  ساعة معتمدة. 140واآلثار، الخدمة االجتماعية، بعد دراسة حوالي 
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 –افتتحت الكلية برنامج الماجستير في قسم اللغة العربية  –م 2001/ 2000وفي العام  •
  والتاريخ واآلثار.
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 قسم اللغة العربية - 1
Department of Arabic Language  

  
  

  :أهمية البرنامج
انطالقاً من العالقة الجدلية بين اللغة والثقافة وتأكيداً على أهمية الثقافة في تعزيز   

المشروع الوطني وبناء الشخصية القادرة على الفعل التاريخي وأخذ زمام المبادرة في 
استجابة لالهتمام المتزايد الحالي والمتوقع للعروبة واللغة البناء الحضاري الفاعل، و

والتراث، وتعزيزاً لألصالة الفكرية التي نحن أحوج ما نكون إليها اليوم قبل غد، فإن ذلك 
يزيد من حاجتنا إلى برامج للدراسات العليا في مجال اللغة العربية وآدابها، باعتبار اللغة 

افزاً للمشاركة الحضارية في الجهود اإلنسانية التي يمكن وعاء الفكر، وحافظة التراث، وح
  أن تسهم في تقدم اإلنسان.

    
ويعد قسم اللغة العربية من أوائل األقسام في الكلية، وهو أغناها من حيث الكادر 
األكاديمي والنشاط الال منهجي والبحث والصلة بالمؤسسات الثقافية، وقد عقد العديد من 

م، مؤتمراً دولياً 2000دراسية واألمسيات الشعرية كما عقد في العام الندوات واأليام ال
  لقضايا اللغة واألدب وتحدياتها المعاصرة.

    
وقد افتتح القسم برنامجاً للماجستير في اللغة العربية، ويعتزم افتتاح برنامج 

طنية الدكتوراه لحاجة المجتمع الفلسطيني للبحوث والدراسات الالزمة لبناء الثقافة الو
كالشعر والمسرح واألدب الشعبي، وقضايا األدب الفلسطيني المعاصر، وذلك بتشجيع 

  الطالب لتسجيل بحوثهم في هذه المجاالت.
  

  أهداف البرنامج ومبرراته:
  تخريج كفاءات علمية متخصصة لرفع مستوى التعليم الجامعي في فلسطين.  -  1
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واألدبية العلمية المتخصصة في اللغة  إثراء المكتبة الفلسطينية باألبحاث اللغوية  -  2
  العربية.

تلبية الرغبات المتزايدة لخريجي قسم اللغة العرببية بالجامعة اإلسالمية وغيرها من   -  3
  الستكمال دراساتهم العليا. الجامعات

تيسير الجهد على الراغبين باستكمال دراساتهم في اللغة العربية من أعباء السفر   -  4
  الباهظة في الخارج، وإيجاد فرص عمل لألكاديمييين المتخصصين. ةوتكاليف الدراس

حاجة أبناء قطاع غزة بشكل خاص إلى مثل هذا البرنامج نظراً ألن الجامعة   -  5
اإلسالمية بغزة هي أقدم جامعات القطاع، وهي أول من تقدم بطلب إلى وزارة التعليم 

  .البرنامج العالي لفتح هذا
  قافية واألدبية لإلنسان الفلسطيني.إبراز الشخصية الث  -  6
تنشيط عملية البحث والتفاعل العلمي في فلسطين، وتشكيل قاعدة للبناء األكاديمي   -  7

  التراكمي، وتسريع المشاركة الحضارية للفلسطينيين في الثقافة العالمية.
ادة تسريع االستقالل األكاديمي وهو جزء ال يتجزأ من استقالل الدولة والشعب وزي  -  8

  الحضارية وتأكيد الذات الوطنية لفلسطين. الثقة
إبراز كفاءة الشعب الفلسطيني وقدراته الذاتية على العطاء في المجاالت  - 9

  واإلنسانية. المعرفية والثقافية
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  أعضاء الهيئة التدريسية
  

  التخصص  الدرجـة  االســـم  مسلسل
  نحو وصرف  أستاذ  أ. د. محمود العامودي  -  1
  أدب ونقد  أستاذ  يل أبو عليأ. د. نب  -  2
  بالغة  أستاذ  أ. د. محمد علوان  -  3
  نحو وصرف  أستاذ مشارك  د. كرم زرندح  -  4
  نقد وبالغة  =     =  أ. د. يوسف رزقة  -  5
  بالغة  =     =  أ. د. نعمان علوان  -  6
  علم اللغة  =     =  د. فوزي أبو فياض  -  7
  نحو وصرف  أستاذ مساعد  د. محمد البع  -  8
  أدب ونقد  =     =  د. محمد تيم  -  9

  نحو وصرف  =     =  د. عبد الهادي برهوم  - 10
  أدب ونقد  =     =  د. عبد الخالق العف  - 11
  أدب ونقد  =     =  د. يوسف الكحلوت  - 12
  نحو وصرف  =     =  د. جهاد العرجا  - 13
  نحو وصرف  =     =  د. أحمد بحر  - 14
  دب ونقدأ  =     =  د. صالح البردويل  - 15
  نحو وصرف  =     =  د. إبراهيم رجب بخيت  - 16
  أدب ونقد  =     =  د. كمال غنيم   -  17
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  الخطة الدراسية
 

  ساعة معتمدة 36  المواد المطروحة:  
  

 رقم المساق اسم المساق مسلسل

 ARAB  6303 علم اللسان الحديث -  1

 ARAB  6304 موضوع خاص في النحو -  2

 ARAB  6305 في األدب واللغة وتحقيق التراثمناهج البحث  -  3

 ARAB  6312  مصادر األدب العربي القديم  -  4

 ARAB  6302 مناهج النقد األدبي -  5

 ARAB  6311 علم األسلوبية والبالغة العربية -  6

 ARAB  6323 باب من كتب النحو واللغة واألصول -  7

 ARAB  6321 علم األصوات العربية -  8

 ARAB  6314 فن القصصي والمسرحي في األدب العربيال -  9

 SHAR  6304  الثقافة اإلسالمية  - 10
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  توزيع المتطلبات الدراسية على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 27المتطلبات الدراسية ( - 1
  

  ساعة 12الفصل األول   
 رقم المساق اسم المساق مسلسل

 ARAB  6303 علم اللسان الحديث -  1
 ARAB  6304 ضوع خاص في النحومو -  2
 ARAB  6305 مناهج البحث في األدب واللغة وتحقيق التراث -  3
 ARAB  6312  مصادر األدب العربي القديم  -  4

  
  ساعات 9الفصل الثاني:  

 رقم المساق اسم المساق مسلسل
 ARAB  6302 مناهج النقد األدبي -  1
 ARAB  6311 علم األسلوبية والبالغة العربية -  2
 ARAB  6323 باب من كتب النحو واللغة واألصول -  3

  
  ساعات  6الفصل الثالث:  

 رقم المساق اسم المساق مسلسل
 ARAB  6321 علم األصوات العربية -  1
 ARAB  6314 الفن القصصي والمسرحي في األدب العربي -  2

 
  البحث التكميلي:  -  2

كميلي في التخصص الذي يريده وتكون ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإعداد بحث ت
  ) تسع ساعات.9الساعات المعتمدة لها (
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  وصف المساقات
  

  :ARAB) 6303(  علم اللسان الحديث .11
يتناول المساق نبذة تاريخية عن تطور علم اللسان الحديث، ومجاالته وفروعه   

لعامة، وعالقاته مع العلوم األخرى، ويناقش الظاهرة اللغوية وخصائصها ووظائفها ا
ويعالج مستويات التحليل اللساني والعالقة بينها، وأهم مدارس علم اللسان الحديث 
ونظرياته ومناهجه، ويتوقف عند مستويات البنية البنيوية والمدرسة التحويلية التوليدية، 

افة والمجتمع، واللهجات واألساليب، ويتوقف عند قويتناول عالقة اللغة بالفكر والث
  دراسة اللسانية للغة واألدب.األسلوبية: ال

  
  )  6304ARAB( موضوع خاص في النحو .12

  المحتوى:
  مرتكزات الفكر اللغوي التراثي.  -
العمل النحوي، األصل والفرع، العمدة والفضلة، النظر العقلي المجرد، االستدالل  -

  المنطقي، االستقراء الناقص...
حديثة:  أمثلة تقابلية مطبقة على النظرة المنهجية التراثية والنظرة المنهجية ال  -

نماذج من النحو والصرف، ونظهر بعض جوانب االتفاق واالختالف بين المنهج 
  التاريخي والمقارن والوصفي والمعياري.

  منهج تناول المادة:
يأخذ تدريس المادة شكل "حلقات بحث"يتناول فيها أحد الطلبة موضوعاً من 

بقة من خالل بحث معد، فيعرض المادة ويشاركه الموضوعات الصرفية أو النحوية السا
  زمالؤه في المناقشة واستعراض أهم الجوانب المنهجية التي عولجت بها.

  
  )  6305ARAB( مناهج البحث في األدب واللغة وتحقيق النصوص  -  3

يجري الحديث في هذه المادة على المناهج المختلفة المتبعة في اعداد البحوث عند 
والمحدثين وعند المستشرقين.  وفي أثناء عرض هذه المناهج يقابل بينها  القدامى  العرب 

  في محاولة لنقدها ببيان عيوبها ومحاسنها.
أما تحقيق النصوص فله أيضاً مناهج وأصول متبعة عند العرب والمستشرقين، 

  يقوم الطلبة بدراستها دراسة نقدية للوصول إلى المنهج األمثل في تحقيق النصوص.
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  )  6312ARAB(مصادر األدب العربي القديم    -  4

  تتضمن هذه الرواية الموضوعات التالية:      
  الرواية الشفوية للشعر الجاهلي.  -  1     
  الكتابة وأثرها في نقل الشعر الجاهلي.  -  2     
  النقوش وقراءتها عند القدماء والمحدثين.  -  3     
  ماء (الجرح والتعديل) في تعديل الرواه.الرواه وطبقاتها ومنهج القد  -  4     
  نظرية االنتحال عند القدماء والمحدثين.  -  5     

  
  )  6302ARAB(  مناهج النقد األدبي   -  5

لما كان النص شريحة مبينة من شرائح الحياة كان نقد النص يسير في مناهج   
  متعددة، ولعل أبرزها:

  المنهج اللغوي.  -  1
  المنهج النفسي.  -  2
المنهج االجتماعي الذي يعيد النص إلى تركيبة االجتماعي المؤسس على  -  3

  التركيب االقتصادي.
  المنهج التاريخي.  -  4
  المنهج الجمالي الذي يتكىء كثيراً على فلسفة الجمال.  -  5

  
  )  6322ARABعلم األسلوبية والبالغة العربية (  -  6

ربية من خالل الكتب األصول يطمع هذا المقرر إلى التعرف على البالغة الع  
على ضوء النظريات النقدية الحديثة وال سيما علم األسلوب، والتعرف على طبيعة علم 
األسلوب: نشأته واتصاله بعلم اللغة والنقد األدبي وتاريخ األدب، ثم التعرف على ميادينه 

بية من خالل واتجاهاته ثم التعرف على امكانية االفادة منه في قراءة علم البالغة العر
  مالحظة مواطن التشابه واالختالف.

  البالغة والفصاحة.  -  1  
  البيان.  -  2  
  المعاني.  -  3  
  البديع.  -  4  
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  علم اللغة وعلم األسلوب.  -  5  
  علم األسلوب والنقد األدي وتاريخ األدب.  -  6  
  ميادين الدراسة األسلوبية.  -  7  
  اتجاهات البحث األسلوبي.  -  8  
  بالغة العربية وعلم االسلوب. (مواطن التشابه واالختالف)ال  -  9  

  
  )  6323ARAB(   لووالنحو واألص ةباب من كتب اللغ  -  7

تتناول هذه المادة، على هيئة حلقات بحث، باباً من كتب اللغة والنحو واألصول،   
ء، أو مثل: باب االستثناء، أو البديل، أو االشتغال، أو االضافة، أو الحكاية، أو الندا

التنازع، أو البدل، أو النحت، أو االشتقاق.. الخ تتناوله تناوالً منهجياً باستقصاء معطياته 
في مجموعة من الكتب األصول في اللغة والنحو لتيمرس الطلبة بقراءة النصوص اللغوية 
والنحوية وتحليلها وليخلصوا إلى بناء صورة جامعة مستصفاة لهذا الباب في كتب 

ما تتناوله باستقراء أمثلته وتجلياته في واقع العربية واالستعمال الجاري فيها األوائل.  ك
قديماً وحديثاً.  ثم تعالج هذه المعطيات جميعاً بالمقارنة والتحليل من أجل استجالء هذا 

  الباب في وجوده العلمي وجدواه العملية.
  
  )  6321ARABعلم أصوات العربية (  -  8
مسائل من النظام الصوتي للغة العربية في ضوء علم يتناول المساق جوانب و   

األصوات الحديث، مثل نظام الصوامت والصوانت، والنظام المقطعي الصوتي، وقواعد 
  النبر في العربية، وقاعدة المماثلة الصوتية، وجملة من القواعد الصوتية الصرفية.

األصوات  ويعيد النظر في جوانب من علم التجويد ويعرضها على مناهج علم  
  إلى اعادة الوصف والتفسير.  الحديث وصوالً 

  
  )  6314ARAB(   في األدب العربيوالمسرحي الفن القصصي   -  9

  دور العرب في فن القصة القصيرة.
  البخالء للجاحظ.  -
  كليلة ودمنة (ترجمة عبد اهللا بن المقفع).  -

الرواية.. محاورة حول الفروق الدقيقة بين االجناس األدبية:  القصة.. و
  والشعر.. والمسرحية.
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  كيف نقرأ قصة قصيرة قراءة أكاديمية نقدية.
  كيف نقرأ مجموعة قصصية قراءة أكاديمية نقدية.
  كيف نخطط لمسيرة القصة القصيرة في األردن.

  االطالع على بعض القص العالمي.
 نذكر بأن القراءة النقدية تمضي أبعد من مجرد فهم النص، أو تفسير النص، أو

حتى تحليله، أنها تمضي بعد هذا كله، ووراء هذا كله إلى محاورة النص القصصي، وهذه 
  المحاورة هي الكفيلة بكشف تلك المراحل كلها دون االنشغال بذكرها.

ثم نذكر كذلك بأن المبدعين المتفوقين حريصون على رصد الواقع بكل عالقاته   
نها واقع فني يصنعونه ليكون معادال لذلك االجتماعية، وأبعاد هذه العالقات ثم الخروج م

لكن هذا الواقع الفني غير الواقع االجتماعي، والقصة القصيرة بطبيعة  الواقع االجتماعي،
تكوينها تكتفي بمجرد االشارة إلى شبكة العالقات االجتماعية وتشغل نفسها منذ البداية 

ومواقفه في واقعه االجتماعي  بتشكيل شبكتها الفنية انطالقاً من موضع الكاتب وأحاسيسه
ومدى تطابق المواقف، ومدى امتداد رؤيته، وأفقه، ووعيه، وفكره، ومدى تمكنه من 

  جماليات اللغة وتشكيالتها الفنية.
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  قسم التـاريــخ - 2
Department of History 

  
  
  

  أعضاء الهيئة التدريسية
  

  التخصص  الدرجـة  االســـم  مسلسل
  تاريخ حديث ومعاصر  أستاذ مساعد  د. أكرم محمد عدوان  .1
  تاريخ إسالمي وسيط  أستاذ مشارك  د. رياض شاهين  .2
  تاريخ أندلس/ إسالمي  أستاذ مساعد  د. خالد الخالدي  .3
  تاريخ حديث ومعاصر  أستاذ مساعد  د. أحمد الساعاتي  .4
  تاريخ حديث معاصر  أستاذ مساعد  د. وليد المدلل  .5
  تاريخ أندلس  ساعدأستاذ م  د. عصام سيسالم  .6



  

- 68 -  

  الخطة الدراسية 
  

  ) ساعة معتمدة.        18المواد اإلجبارية ( أوالً:
  الرقم  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  HIST 6301  1  منهج البحث التاريخي.  
3  HIST 6302  2  نشأة علم التاريخ وتطوره.  
3  HIST 6303  3  دراسات في التاريخ اإلسالمي.  
3  HIST 6304  4  راسات في التاريخ العربي الحديثد.  
3  HIST 6306  5  العرب والحضارات األخرى.  
3  SHAR 6304 6  ثقافة إسالمية.  
  المجمــوع  18

  

  ) ساعة معتمدة.        27ختيارية (االمواد ال ثانياً:

  الرقم  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  HIST 6311 1  يتاريخ المجتمع المغربي واألندلس.  
3  HIST 6312 (العصر اإلسالمي) 2  تاريخ فلسطين.  
3  HIST 6313  3  دراسات في تاريخ الحروب الصليبية.  
3  HIST 6315  4  تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي.  
3  HIST 6322  5  حركات اإلصالح في الوطن العربي.  
3  HIST 6323 (الحديث والمعاصر) 6  تاريخ فلسطين.  

3  HIST 6324 
في تاريخ وفكر الحركة  دراسات

  .7  الصهيونية

3  HIST 6329 8  دراسات في التاريخ األوروبي.  
3  HIST 6327 9  نصوص تاريخية لغة أجنبية.  
 المجمــوع  27
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  توزيع الخطة الدراسية على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 27الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  ساعات 9الفصل األول: 
 م قاسم املسا رقمه الساعات

3 HIST 6301 1 منهج البحث التاريخي. 
3 HIST 6302 2 نشأة علم التاريخ وتطوره. 
3 HIST 6306 3 العرب والحضارات األخرى. 
 المجموع  9

  
  ساعات 9الفصل الثاني: 

 م اسم المساق رقمه الساعات
3 HIST 6303 1 دراسات في التاريخ  اإلسالمي. 
3 HIST 6304  2 العربي الحديثدراسات في التاريخ. 
 .3 مساق اختياري 3
 المجموع 9

  
  ساعات 9الفصل الثالث: 

 م اسم املساق رقمه الساعات
3 SHAR 6304 1 ثقافة إسالمية. 
 .2 مساق اختياري - 3
 .3 مساق اختياري - 3
  .4  مساق اختياري  -  3

 المجموع 12
  

  مدة).ساعات معت 9البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المقررات 
  
  
  :(HIST 6301)إجباري   -. منهج البحث التاريخي 1

هدف المقرر معرفة معنى التاريخ وكتابته، وفوائـده، التـدرب علـى اسـتعمال       
المصادر بأنواعها ولمختلف الفترات التاريخية، وعلـى قـراءة النصـوص وفهمهـا،     

البحث ابتـداء مـن اختيـار    وتدريبات عملية في البحث التاريخي تشمل جميع خطوات 
الموضوع وجمع المعلومات ونقدها ومـن كتابـة الموضـوع وصـوالً إلـى النتـائج       

  والتوصيات.

  :(HIST 6302)إجباري    -. نشأة علم التاريخ وتطوره 2
تبحث هذه المادة. وفي بدايات الكتابة التاريخية وأثـر اإلسـالم فـي ظهورهـا       

  والمدارس في ذلك مثل:
المغازي والسير: البدايات والتطور (من عروة ابن الزبير إلى ابـن   –مدينة أ. مدرسة ال 

  سعد)
أبو مخنف إلى المدائني النسابون ودورهـم   –ب. مدرسة الكوفة والبصرة: اإلخباريون 

في الكتابة التاريخية، واللغويون ومساهمتهم في الكتابة التاريخيـة،وفي المـؤرخين   
مثل: خليفة بن خيـاط وابـن قتيبـة والـدينوري     الكبار في القرن الثالث الهجري 
  واليعقوبي والبالذري والطبري.

  :(HIST 6303)  إجباري  -. دراسات في التاريخ اإلسالمي 3
تبحث هذه المادة في قضايا التاريخ اإلسالمي المختلفة مثل الفتنـة فـي عهـد    

وزوال عثمان بن عفان والخالف في الجمل وصفين ووصول بنى أمية إلـى الخالفـة   
سلطان بني أمية وسياسة بني أمية في الحكم وقيام الدعوة العباسية ووصول العباسـيين  
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إلى الخالفة وأمثال ذلك من القضايا السياسية حيث يختار األسـتاذ واحـدة مـن هـذه     
  القضايا تتم دراستها من مصادرها المختلفة.

  :(HIST 6304)  إجباري -. دراسات في التاريخ العربي الحديث 4

م) مثل الجيش 1900-1500تعالج موضوعاً محدداً في تاريخ العرب الحديث (
واألحوال السياسية وتطورها والنظم اإلدارية واألوضاع االقتصادية والطباعة والنشـر  
والصحافة والتطور االجتماعي والثقافي والفن المعمـاري والمـادة تعـالج موضـوعاً     

به الطالب أو دراسـة قطـر عربـي    وموضوعين من هذه الموضوعات بتعمق يشارك 
  متناوالً هذه الموضوعات جميعاً.

  
  :(HIST 6306)    إجباري -. العرب والحضارات األخرى 5

يتناول هذا المقرر دراسة موضوع: العرب والحضارة اليونانية، والرومانيـة،  
والبيزنطية، العرب والحضارات الفارسية، الهنديـة، جنـوب شـرق آسـيا والعـرب      

األوروبية في العصور الوسطى، العرب في أوروبـا: األنـدلس، صـقلية،     والحضارة
  جنوب إيطاليا، والعرب واألتراك والمغول.

  
  :(HIST 6311)  إجباري -. تاريخ المجتمع المغربي واألندلسي 6

تبحث هذه المادة في عناصر المجتمع في المغرب واألندلس، وتطوره وفئاتـه  
جتماعية واالقتصادية في عصر من عصور المغـرب  االجتماعية ودراسة األوضاع اال

  واألندلس.
  

  ):SHAR 6304إجباري (  –. ثقافة إسالمية 7

يدرس المساق مصادر التشريع اإلسالمي، واللغة العربية وعالقتهـا بمصـادر   
التشريع وأثرها في فهم نصوصه. كما يتنـاول دراسـة بعـض القضـايا اإلسـالمية      



  

- 72 -  

ا في تهذيب األخالق، وفلسفة تشـريع العقوبـات فـي    المعاصر، ودور العبادات وأثره
كما يتناول بالدراسة السياسـة   –اإلسالم، ودراسة لبعض الحدود التي لها مساس بالواقع 

  الشرعية أصولها، واألسس التي تستند إليها.
  

  :(HIST 6312)  اختياري  -. دراسات في تاريخ فلسطين (العصر اإلسالمي) 8

جوانب تاريخ فلسطين في العصـر اإلسـالمي فـي    هدف المقرر دراسة أحد 
المجال االقتصادي أو االجتماعي أو الفكري أو اإلداري أو السياسي أو الحربي وذلـك  

  منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر المملوكي.
  
  :(HIST 6313)اختياري  -. دراسات في تاريخ الحروب الصليبية 9

روب الصليبية ونتائجها، أثـر الحـروب   يتناول هذا المقرر: أسباب ودوافع الح
على العالم اإلسالمي، الدور البارز الذي قام به الفقهاء والعلماء في مقاومـة الجيـوش   
الصليبية، األخطار الداخلية التي حاقت بالجبهة اإلسالمية من الداخل كالباطنية الشيعية، 

  المي.أسباب وعوامل نجاح المسلمين في طرد الصليبيين من العالم اإلس
  

  :(HIST 6315)   اختياري -. تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي 10

تبحث هذه المادة في مصادر الفكر االقتصادي في اإلسـالم، معاملـة الـبالد    
المفتوحة: السكان واألرض، الخراج، السواد، الشام، الجزيرة، مصر، الجزية، اإلقطاع، 

  ملكية األراضي.
  

  :(HIST 6322)اختياري  -لعربي . حركات اإلصالح في الوطن ا11

  . مفهوم اإلصالح ووسائل تحقيقه وأهدافه.1
  . اإلصالح والمصلحون الذين حاولوا تطبيق األفكار اإلصالحية.2
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  . مدى نجاح المصلحين في جهودهم وأسباب النجاح والفشل.3
  

  :(HIST 6323)  اختياري -. تاريخ فلسطين (الحديث والمعاصر) 12
رر جانباً من جوانب التاريخ الفلسطيني (السياسي، االقتصـادي،  يتناول هذا المق

اإلداري، االجتماعي) مستخدماً المصادر التاريخية المختلفة مع التركيز علـى سـجالت   
  المحاكم الشرعية ومصادر التاريخ الشفوي.

  
  : (HIST 6305)اختياري  -. دراسات في تاريخ وفكر الحركة الصهيونية 13

في مقدمات: اليهودية والصـهيونية وفـي جـذور التفكيـر      تبحث هذه المادة
الصهيوني، والتفكير الصهيوني في مرحلة ظهور القوميـات األوروبيـة والصـهيونية    
(فكراً وممارسة) في مرحلة الكولونيالية، والصهيونية بين الحربين العـالميتين (تركيـز   

ـ  ود التـي انتحلـت اسـم    على وعد بلفور "مقدماته ونتائجه")، والصهيونية ودولة اليه
  إسرائيل، والصهيونية وما يسمى "بالنظام" العالمي الجديد.

  
  :   (HIST 6329) اختياري -. دراسات في التاريخ األوروبي 14

 Clonialism3) -م1815-1500يتناول هذا المقـرر التوسـع األوروبـي (   
السـادس عشـر،    اندفاع األسبان والبرتغاليين إلى أمريكا وآسيا وأفريقيا خالل القـرن 

التوسع اإلنجليزي والهولندي والفرنسي في العالم الجديد وآسيا خالل القـرنين السـابع   
عشر والثامن عشر والتغلغل الروسي في سيبيريا والقفقاس وأواسط آسيا وفي التوسـع  

استمرار التوسع األوروبي وازدياد التنافس  Imperialismم) 1920-1815األوروبي (
ذلك التنافس في العالقـات الدوليـة. تكامـل بنـاء اإلمبراطوريـات       االستعماري وأثر

االستعمارية األوروبية، والعوامل التي أدت إلى تصفية تلك اإلمبراطوريات بعد الحرب 
  العالمية الثانية، وظهور االستعمار الحديث.  
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  : (HIST 6327) اختياري  -. نصوص تاريخية بلغة إنجليزية 15

تاريخية باللغة اإلنجليزية تتعلق بتاريخ المنطقة العربيـة   يدرس المساق، نصوصاً
  الحديث والمعاصر أو التاريخ اإلسالمي.
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  كلیـة  التربیـة

Faculty  of  Education 

 
  التربية  قسم أصول  - 1

  تخصص اإلدارة التربوية - أصول تربية  -
  تخصص التربية اإلسالمية - أصول تربية  -

  
  التدريس قسم المناهج  وطرق  -2

  تخصص تكنولوجيا التعليم - المناهج طرق التدريس  -
  تخصص العلوم - المناهج طرق التدريس  -
  تخصص الرياضيات - المناهج طرق التدريس  -
  تخصص اللغة العربية - المناهج طرق التدريس  -
  تخصص االجتماعيات - المناهج طرق التدريس  -
  يزيةتخصص اللغة اإلنجل - المناهج طرق التدريس  -
  

  قسم علم  النفس  - 3
  تخصص إرشاد نفسي -علم النفس  -
  تخصص صحة نفسية -علم النفس  -
  صحة نفسية مجتمعية -
  تخصص علوم تأهيل - صحة نفسية مجتمعية -
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  :تمهيـد
التربية في الجامعة اإلسالمية من أوائل برامج  بكليةبرنامج الماجستير  يعد

وموظفي  مسئوليقام بتلبية رغبات الكثير من  حيثالماجستير في محافظات غزة، 
ساهم في رفع مستوياتهم األكاديمية من جهة،  وبذلكاإلدارات التعليمية بقطاع غزة، 
من جهة أخرى، كما أن هذا البرنامج كان تلبية  اإلداراتوالرقي بالجانب التعليمي في هذه 

م في مجال الدراسات العليا الشعب الذين حرموا من التعلي هذالطموحات الكثير من أبناء 
  على الصعيد المحلي.

  
  النشأة والتطور:

  

هـ الموافق 1399/1400أنشئت كلية التربية بالجامعة اإلسالمية عام 
م، وذلك تلبية الحتياجات المجتمع والنظام التربوي الفلسطيني للمعلمين 1979/1980

إنشائها سعت إدارة الجامعة  المؤهلين تربويا وأكاديميا في كافة العلوم والمعارف. ومنذ
إلى تطوير برامجها لكي تتمشى مع المتطلبات والمستجدات المجتمعية والعالمية فتم في 

م افتتاح برنامج الدبلوم العام في التربية لتأهيل المعلمين غير المؤهلين 1990/1991عام 
وبرنامج  تربويا والذي يعتبر نواة للدراسات العليا، وبرنامج الدراسـات المسائية

م. واستجابة للتطورات التي أدخلتها وزارة 1994/1995الماجستير في التربيـة عـام 
م، طورت الكلية في 2000/2001التربية والتعليم بتطبيق المنهاج الفلسطيني األول عام 

برامجها وتخصصاتها للتالؤم مع هذه المستجدات  في المنهاج، وذلك في العام 
  م. 2001/2002

  
  ية التربية: أهداف كل

إعداد معلمين مؤهلين علميا وتربويا لسد حاجة المجتمع والنظام التربوي الفلسطيني في  -
 معلم متخصص).  –معلم مجال  - مختلف فروع المعرفة. (معلم صف

 إعداد المرشدين النفسيين والتربويين للمساهمة في توجيه الطلبة ومعالجة مشكالتهم.  -
الفلسطيني ورفع كفايته من حيث األهداف والمناهج  السعي لتطوير النظام التعليمي -

 واألساليب والوسائل والتقويم بالتعاون مع جميع المؤسسات التربوية العاملة. 
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تدريب المعلمين والعاملين في المجاالت التربوية والنفسية أثناء الخدمة بغرض رفع  -
 مستوى األداء والكفاية المهنية. 

بوية التي تسهم في إغناء المعرفة واإلفادة منها في شتي إجراء البحوث والدراسات التر -
 مناحي الحياة. 

تدعيم وتنشيط الحركة الثقافية والفكرية والتربوية في فلسطين مما يساهم في تحقيق  -
 التنمية الشاملة. 

 تقديم المشورة إلى كافة التربويين في المجتمع الفلسطيني.  -
كافة الخدمات التي تتعلق بالبرامج والمواد تزويد الكليات والمراكز داخل الجامعة ب -

 التعليمية في ميادين التقنية. 
إعداد الخبراء والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية من خالل برامج الدبلوم  -

 العالي والماجستير في التخصصات المختلفة.
  

  البرنامج: أهداف
  ل دراساتهم العليا.المتزايدة لخريجي كليات التربية باستكما الرغبات تلبية .1
التربية، المناهج  أصولالعلمية المتخصصة في مجاالت التربية " الكفاءات إعداد .2

  ، علم النفس".التدريسوطرق 
في مجال العلوم التربوية من أجل تلبية احتياجات المؤسسات التربوية  باحثين إعداد .3

  المختلفة.
  .متخصصة في مجال الصحة النفسية المجتمعية كفاءات إعداد .4
  ومهارات البحث العلمي. بمتطلباتالوعي  تنمية .5
وتطوير البرامج والمواقع التربوية في المجتمع الفلسطيني من  تقويمفي  المساهمة .6

  يجريها طالب الدراسات العليا. التيخالل األبحاث 
  

  تطلعات الكلية وطموحاتها:
   
 تعزيز الطاقم األكاديمي واإلداري بالكلية وزيادة فعاليته. - 1
فاءة التدريب العملي والميداني بإنشاء قسم خاص لذلك، وتعزيز الجوانب رفع ك - 2

 التطبيقية في المساقات التربوية بشكل عام.
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 إصدار مجلة تربوية علمية محكمة لنشر األبحاث والدراسات التربوية والنفسية.  - 3
 السعي إلنشاء مكتبة تربوية نفسية خاصة بالكلية. - 4
ربوي وتعزيز عالقته بعماده شئون الطلبة، تطوير مركز اإلرشاد النفسي والت - 5

 وبالمجتمع المحلي.
 تخصيص مختبر حاسوب لطلبة الكلية. - 6
  التوسع في برامج الماجستير، وافتتاح برامج الدكتوراه في العلوم التربوية المختلفة.  - 7
التوسع في الدورات التدريبية تلبية الحتياجات المدارس والمؤسسات التربوية  - 8

 فة. والنفسية المختل
إنشاء مدرسة نموذجية خاصة تابعة للكلية إلتاحة الفرصة أمام الطلبة للتدريب  - 9

 الميداني، وإلجراء البحوث التطبيقية. 
  تطوير مركز مصادر التعلم ليتوسع في تقديم الخدمة لكافة كليات ووحدات الجامعة. - 10
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  التربيــة بكليةالتدريسية  الهيئة

  
  

  الكلية: نشأةعن  نبذة
م بقسميها ( العلوم، اآلداب)، وشملت الكليـة  1979كلية التربية في العام  احافتت تم

 يتلقـوا من التخصصات العلمية واألدبية، وقد عملت على تأهيل المعلمين الذين لـم   العديد
متفرغـاً   مدرسـاً  16علوماً تربوية من خالل برنامج الدبلوم العام، و يعمل بكلية التربية 

، قسـم  التربيـة عليا وموزعون على ثالثة أقسام ( قسـم أصـول   يدرسون في الدراسات ال
  المناهج وطرق التدريس، قسم علم النفس):

  
        التربية أصول

 م االسم التخصص
 1 العاجز فؤاد. دأ. (تربية مقارنة ومشكالت تعليم)

 2 أبو دف محمود. دأ. (تربية إسالمية)
 3 الحولي عليان. د (اجتماعيات التربية)

 4 الصوفي حمدان. د إسالمية ومقارنة)(تربية 
 5 األغا محمد. د (إدارة تربوية)

  
  المناهج وطرق التدريس

 م االسم التخصص
 1 عسقول محمد. دأ. (تكنولوجيا التعليم)

 2 عفانة عزو. دأ. (طرق تدريس رياضيات)
 3 أبو شقير محمد. د (تكنولوجيا التعليم)

 4 تزقو محمد. د (طرق تدريس لغة عربية)
 5 قشطة عوض. د (طرق تدريس لغة إنجليزية)
 6 المعطي األغا عبد. د (طرق تدريس اجتماعيات)
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 7 اللولـو فتحيـة. د (طرق تدريس علوم)
        النفس علم

 م االسم التخصص

 1 الحلو محمد. دأ. (علم نفس تربوي)

 2 أبو دقة سناء. د (بحث وتقويم تربوي)

 3 غااأل عاطف. د (علم نفس تربوي)
 4 نبيل دخان. د (صحة نفسية)

 5 د. سمير قوته* برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعية
 6 د. عبد الحميد عفانة* برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعية

 7 د. يوسف الجيش* علوم التأهيل-برنامج الصحة النفسية
  8  د. فضل نعيم* علوم التأهيل-برنامج الصحة النفسية

  9  د. خميس اإلسي* علوم التأهيل-لصحة النفسيةبرنامج ا
  10  د. جين كالدر* علوم التأهيل-برنامج الصحة النفسية

  * مدرس غير متفرغ

  

  شروط خاصة بالقبول في مرحلة الماجستير
  

يختبر الطالب اختبارا تحريرا عاماً في مجال الدراسة إضافة إلى اللغـة اإلنجليزيـة،     -
  من مجموع التقويم.  ويمثل ذلك خمسين درجة 

هناك خمسون درجة ترصد للطالب بناء على مقابلة شفوية، بحيث توزع هذه الدرجات  -
  كالتالي: 

  درجة 15  التقدير العام في الدرجة  العلمية السابقة (البكالوريوس أو ما يعادلها) -1
  درجات   5           خريجي الجامعة اإلسالمية   -2
  جة  در 15            التخصص التربوي   -3
  درجات  10              الشخصية  -4
  درجات   5          المركز الوظيفي والخبرات السابقة   -5
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* هناك شروط خاصة بقبول طلبة برنامج الماجسـتير فـي برنـامج الصـحة النفسـية      
  المجتمعية، وبرنامج علوم التأهيل.
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  المساقات العامة 
  

  )الصحة النفسية المجتمعيةطالب (ما عدا التربية المساقات التالية يدرسها جميع طالب كلية 
   

    ساعة) 2متطلبات الجامعة  (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
      ساعات) 10متطلبات الكلية اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 الميفكر تربوي إس  
3  EDUC 6305 مناهج بحث *  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية **  

  
  خاص بطلبة اللغة اإلنجليزية. -*  هناك مساق مناهج بحث (باللغة اإلنجليزية) 

  **  يعفى طلبة اللغة اإلنجليزية من مساق "قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية".
    

  ف المساقات العامةوص
  

  HADT 6101  قرآن كريم
حفظ وتالوة سورتي اإلسراء والكهف ودراسة علم التجويد وأحكام االستعاذة 
والبسملة وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والميم المتشددتين وحروف 

    االستعالء والقلقلة والمد وأحكام الراء والالم والهمزة.
  SHAR 6108  ثقافة إسالمية

يتضمن لمحة عامة عن خصائص المنهج اإلسالمي وبيان مفهوم اإليمان وأثره 
في حياة الفرد والمجتمع وبيان األبعاد التربوية للعبادات ودورها في بناء الفرد والمجتمع 
كما يعالج المساق بعض القضايا المعاصرة مثل االستنساخ، العولمة، المجتمع المدني، 

  منها. وبيان موقف اإلسالم
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    EDUC 6305  مناهج بحث
يتناول المساق طبيعة العلم والبحث العلمي والتربوي ومعوقاته وأنواع مناهج 

 البحث العلمي وأدوات البحث وعناصر الخطة للماجستير والدكتوراه وكتابة التقرير.
  

     EDUC 6306  مناهج بحث (لغة انجليزية)
Research Methods in English Language Teaching (ELT) 
The course intends to develop conceptual understanding of the fundamental 
principles, ethics and methods for ELT-related research. It reviews and 
critiques studies in the area of language teaching and learning and provides 
students with a framework for writing a research proposal in TEFL. It also 
introduces students to a range of approaches to research in the area of 
language teaching and learning. Topics covered include action research, 
case studies, introspection research, experimental research, classroom 
observation, introspective methods, elicitation techniques, language 
program evaluation.    

  ENGL 6106قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
Educational texts for Non-English Majors 
This course covers a variety of reading materials on educational disciplines. 
It also covers educational terminology, and basic concepts of interest to 
graduate students. Students will attempt to translate segments of educational 
materials of current importance into Arabic.     

            EDUC 6319تربوي                    إحصاء 
يتناول المساق مفهوم اإلحصاء وكيفية وصف البيانات وتحليلها باستخدام أساليب 
اإلحصاء الوصفي من خالل الجداول التكرارية، والرسومات واألشكال، ومقاييس النزعة 
المركزية والتشتت ومعامل االرتباط، ويتناول أيضا أسس اإلحصاء االستداللي وصياغة 

امتريه والالبارامتريه والتحقق منها في حال وجود عينة الفرضيات اإلحصائية البار
    واحدة، في حال وجود عينتين، أو ثالث أو أكثر من ذلك.

  EDUC 6302فكر تربوي إسالمي               
يتعرف الطالب في هذا المساق على مفهوم الفكر التربوي وسماته ومفهوم 

ة لبعض العلماء المسلمين كالغزالي األصالة والمعاصرة، ويدرس الطالب اآلراء التربوي
وابن ماجة وابن خلدون وابن تيمية، كما يتطرق المساق إلى نماذج تربوية تطبيقية من 
خالل القرآن والسنة بدراسة الممارسات التربوية في السنة النبوية المطهرة ودور التربية 

  اإلسالمية في عالج مشكلة االغتراب الثقافي.
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  أصول التربية - 1

Fundamentals of Education 
  
  

  تخصص اإلدارة التربوية .1
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية  (
  

    ساعة) 2متطلبات الجامعة  (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية    

      )ساعات 10متطلبات الكلية اإلجبارية (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية    

      ساعة 18متطلبات التخصص اإلجبارية 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

2  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربوية  
2  EDUC 6220 اإلدارة المدرسية  
2  EDUC 6221 التخطيط التربوي  
2  EDUC 6223 (أصول تربية) قاعة بحث  
2  EDUC 6224 اقتصاديات تعليم  
2  EDUC 6226 اإلشراف التربوي  
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3  EDUC 6311  سياسة التعليم وإدارته في فلسطين  
3  EDUC 6322 لنظم التعليمية تحليل ا  
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  توزيع الخطة الدراسية على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربوية  
2  EDUC 6220 اإلدارة المدرسية  
9      

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6221 التخطيط التربوي  
2  EDUC 6224 اقتصاديات تعليم  
3  EDUC 6311 سياسة التعليم وإدارته في فلسطين  

11      
  

  الفصل األول -سنة ثانية
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6223 (أصول تربية) قاعة بحث  
2  EDUC 6226 اإلشراف التربوي  
3  EDUC 6322 تحليل النظم التعليمية  
10      

  
  ساعات معتمدة) 6الرسالة" (بواقع البحث التكميلي " -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

 EDUC 6338اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي          
يهدف هذا المساق إلى تبصير الطالب بأبرز اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي، 
من خالل بيان المفهوم والنشأة وموقف كل اتجاه من أبرز قضايا التربية ويتعرض المساق 

  الفقهي والفلسفي والصوفي والعلمي.لإلتجاه 
  

   EDUC 6339موضوعات مختارة في التربية اإلسالمية  
يتناول هذا المساق جملة من القضايا التربوية الحيوية والعاصرة، يوضح من 
خاللها موقف اإلسالم ومنهجه األصيل في التعامل معها.  ويتطرق هذا المساق إلى تعليم 

معلم والمتعلم، مفهوم التوازن في التربية اإلسالمية، مفهوم المرأة المسلمة، وأخالق ال
التغيير وآلياته، التقدم الحضاري، تنمية الفضائل الخلقية، مفهوم استقامة المعلم في الفكر 
التربوي اإلسالمي، فلسفة التقويم في الفكر التربوي اإلسالمي، منهج اإلسالم في اإلرشاد 

  وحقيقته. والتوجيه الطالبي وماهية التطرف
  

 EDUC 6238التربية اإلسالمية والتحديات المعاصرة  
يهدف هذا المساق إلى تبصير الطالب بأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه 
الفرد والمجتمع واألمة، من خالل توضيح منهج التربية اإلسالمية في مواجهتها، بحيث 

دة واقتراح صيغ عالجية ينمي قدرة الطالب على تشخيص التحديات الحاضرة والمتجد
مالئمة لها، ويتعرض المساق للتحديات الثقافية للعولمة، وتحديات واقع األمة المتخلف، 
التفكك األسري، التحديات التي تواجه الطفولة والشباب، وتحديات اإلعالم المعاصر 

  والتحدي التقني، وتحديات اإلرهاب العالمي والدولي.
  

 EDUC  6239        النظرية التربوية اإلسالمية 
يؤكد هذا المساق على مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية، وخصائصها وأهم 
مكوناتها، ومقارنتها ببعض النظريات التربوية الوضعية في بعض الجوانب المتعلقة بفلسفة 

  التربية وأهدافها والطبيعة اإلنسانية.
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                                EDUC 6229تأصيل العلوم التربوية               

يهدف هذا المساق إلى بيان أهم المبادئ واألسس التي تعد منطلقات ومعايير 
للعلوم التربوية المختلفة، وذلك لتصفية هذه العلوم التربوية مما ألصق بها من مفاهيم 

  مخالفة للنظرة اإلسالمية، مع قبول ما ال يتعارض منها مع اإلسالم.
  

 EDUC 6216في اإلدارة التربوية اتجاهات معاصرة 
يعرف هذا المساق اإلدارة التربوية من حيث المفهوم والخصائص والنظريات 
والعمليات، كما يلقي الضوء على جوانب معاصرة من اإلدارة التربوية مثل: اإلدارة 
باألهداف، وإدارة الجودة الشاملة، واإلدارة االستراتيجية، كما يكشف عن مبادئ اإلدارة 

  لتربوية في الفكر اإلسالمي.ا
 

  EDUC 6223      قاعة بحث (أصول تربية)           
تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  ع. التوصيات والمقترحات وتوثيق المراج
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  تخصص التربية اإلسالمية .2
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (
  

  ساعة) 2متطلبات الجامعة   (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
  ساعة) 10متطلبات الكلية اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  لمساقرقم ا  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة)   18متطلبات التخصص اإلجبارية  (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  EDUC 6203  فلسفة التربية  
2  EDUC 6216  اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربوية  
2  EDUC 6223  (أصول تربية) قاعة بحث  
2  EDUC 6229  تأصيل العلوم التربوية  
2  EDUC 6238  التربية اإلسالمية والتحديات المعاصرة  
2  EDUC 6239  النظرية التربوية اإلسالمية  
3  EDUC 6338  اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي  
3  EDUC 6339  موضوعات مختارة في التربية اإلسالمية  



  

- 90 -  

  توزيع الخطة الدراسية على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 اإلنجليزية قراءات تربوية باللغة  
2  EDUC 6203 فلسفة التربية  
2  EDUC 6216 اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربوية  
9      

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6229 تأصيل العلوم التربوية  
2  EDUC 6239 النظرية التربوية اإلسالمية  
3  EDUC 6338 اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي  

11      
  

  الفصل األول -سنة ثانية
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6223 (أصول تربية) قاعة بحث  
2  EDUC 6238 التربية اإلسالمية والتحديات المعاصرة  
3  EDUC 6339 موضوعات مختارة في التربية اإلسالمية  
10      

  
  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

 EDUC 6216اتجاهات معاصرة في اإلدارة التربوية 
يعرف هذا المساق اإلدارة التربوية من حيث المفهوم والخصائص والنظريات 

ء على جوانب معاصرة من اإلدارة التربوية مثل: اإلدارة والعمليات، كما يلقي الضو
باألهداف، وإدارة الجودة الشاملة، واإلدارة االستراتيجية، كما يكشف عن مبادئ اإلدارة 

  التربوية في الفكر اإلسالمي.
  

 EDUC 6221    التخطيط التربوي    
ه المختلفة يهدف هذا المساق إلى دراسة مفهوم التخطيط التربوي وأشكاله وأنواع

ومبرراته، ودور التربية في دراسة مفهوم المخططين، ودراسة تحليلية عن القوى الداخلة 
في العملية التربوية وقيامها بقوانين مختلفة.  ويستفاد الدارس بإعطائه صورة واضحة عن 
ماهية المداخل الرئيسية للتخطيط.  ويعطى هذا المساق رؤيا عن المؤشرات المتوقعة عن 

ى العاملة ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا وعن مقومات التخطيط التربوي وعن مدى القو
  اإلفادة منه.

  
 EDUC 6226اإلشراف التربوي                    

يهدف المساق إلى التعرف على االتجاهات المعاصرة في اإلشراف التربوي، 
اإلشراف التربوي  ومواصفات المشرف التربوي باالضافة إلى التعرف الى أهم معوقات

  في فلسطين ووضع تصورات تتمشى مع االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي.
  

  EDUC 6322   تحليل النظم التعليمية      
يهدف دراسة هذا المساق إلى دراسة نظم التعليم في البلدان العالمية سواء كانت 

لتي تواجهها تلك البلدان ومعرفة دول العالم المتقدم أو النامي وذلك لفهم مشكالت التربية ا
الطرق التي اتبعتها في إيجاد حلول لتلك المشكالت، ومساعدة الدارس على فهم مشكالت 

بين الناحيتين  ةالتربية في بالده والحد من عزلته الفكرية ومعاونته عن طريق المقارن
ة في تقدير نظمنا النظرية والعملية على فهم الواقع التربوي في مجتمعه، والحد من المغاال

  التربوية والتعليمية.
  

   EDUC 6311  سياسة التعليم وإدارته في فلسطين
يهدف هذا المساق إلى معالجة تاريخ التعليم في فلسطين معالجة تطويرية تبدأ من 
بداية الحكم العثماني لفلسطين إلى وقتنا الحاضر، وإلى المراحل المتتالية في تطوير التعليم 
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اهات العامة. وأيضاً تتبع السيطرة في إدارة التعليم في البالد العربية ومعرفة االتج
وباألخص في فلسطين. ويهدف المساق إلى توجيه السياسات اإليجابية الموجهة نحو 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تحقيقا علميا ومعرفة اإلشراف وكيفية ترشيد النفقات 

لطات المحلية واألقلية في فلسطين نحو خطة تركز بين اإلدارات والعمل على توحيد الس
على ترتيب األولويات ومراعاة الواقع واإلمكانات المتاحة واألخذ بمفهوم الشمول ودقة 

  البيانات والمرونة عند التطبيق.
  

  EDUC 6220       اإلدارة المدرسية   
عرف كل من يتعرف الطالب في هذا المساق على البيئة الداخلية للمدرسة وكيفية ت

التالميذ والمعلمين في استخدام األمثل لتلك العالقة.  وتعطي للدارس أهمية في فهم إدارة 
الصف وتنظيمه من خالل المسؤوليات الملقاة على عاتقه وفقا الستراتيجيات منظمة من 
خالل ضبط ومواجهة مشكالت التالميذ في أثناء فترة الدرس وأو بعده والوقوف على أهم 

ت الناتجة عن الخلل من البيئة الداخلية أو الخارجية ودراسة مجالس األباء المعوقا
والمجتمع المحلي من خالل الوقوف على كافة احتياجاته وأولويات الخطط المبرمجة 
والتعرف على منهج العالقات اإلنسانية االجتماعية واستراتيجيات إدارة النظام وأخيرا 

  ضبط ومواجهة مشكالت التالميذ.
  
  EDUC 6224    تصاديات التعليم  اق

يتعرف الدارس على األهمية والعالقة الترابطية بين االقتصاد والتربية من خالل 
سواء أكانت االقتصادية أو االجتماعية، وأيضا يعمل  - تناول التنمية بكافة أشكالها المختلفة

الستقالل األمثل على توضيح للدارسين ما مدى األهمية الملقاة على التربويين في حالة ا
في تمويل التعليم، وتكلفته أيضا من خالل الفوائد الناتجة عن العوائد وطرق الجودة فيه، 
ومن الكفاءة اإلنتاجية من خالل معرفة سلم الطلب والعرض، وربط كل ذلك بواقع النظام 

  التربوي الفلسطيني.
  

  EDUC 6223      قاعة بحث (أصول تربية)           
لحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة تعنى هذه ا

البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 
  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
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  المناهج وطرق التدريس - 2

Curricula and Methodology  
  

  تخصص تكنولوجيا التعليم  .1
  

  خطة الدراسيةال
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (
  

  ساعة) 2( متطلبات الجامعة
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
    ساعة) 10متطلبات الكلية اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة) 18متطلبات التخصص اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  EDUC 6202  تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6230  إنتاج الوسائل التعليمية  
2  EDUC 6232  إدارة مراكز الوسائل التعليمية  
2  EDUC 6234  تصميم البرامج التعليمية  
2  EDUC 6240  تصميم التدريس  
2  EDUC 6245  (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
3  EDUC 6336  موضوع خاص في التكنولوجيا  
3  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه  
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  ولتوزيع الخطة الدراسية على ثالثة فص
  

  ساعة معتمدة): 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6240 تصميم التدريس  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  
10      

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6230 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية  
2  EDUC 6232 إدارة مراكز الوسائل التعليمية  

10      
  

  الفصل األول -يةسنة ثان
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6234 تصميم البرامج التعليمية  
2  EDUC 6245 (مناهج طرق تدريس) قاعة بحث  
3  EDUC 6336 موضوع خاص في التكنولوجيا  

10     
  

  ساعات معتمدة) 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

 EDUC 6240          تصميم التدريس 
يتناول هذا المساق النماذج التعليمية التي استخدمت لتصميم التدريس مثل: 
النماذج المعرفية، والذهنية، والبنائية ونموذج "ديك كاري"، وروبرت جانيه، وريجيلوث، 

حليل المحتوى التعليمي، ويتضمن عملية تحليل البيئة التعليمية، واألهداف التربوية، وت
وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصيلية، وطرائق التدريس، وعمليات التقويم 

  التشكيلي، والتقييم الجمعي، واألساليب الحديثة للتقويم األصيل.
  

  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه 
نفسية يتناول هذا المساق النظرية التربوية في المناهج، وأسس بناء المنهاج ال

والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء المنهاج 
  وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير.

  
  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           

يا التعليم في إطار المنظومة يتناول المساق مفهوم نظرية النظم ومفهوم تكنولوج
التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتخطيط لالستخدام المعاصر 
لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات التعلم واالستخدام الميداني لألجهزة 

  التعليمية، وإنتاج بعض المواد التعليمية عمليا.
  

      EDUC 6245  طرق التدريس)قاعة بحث (مناهج و
تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
  

   EDUC 6234  تصميم البرامج التعليمية
ريف البرنامج وتعريف البرنامج التقني، ومكونات كل منهما، وإعداد يشمل تع

  وبناء برامج تعليمية وبرامج تقنية وتطبيقاتها وعرضها.
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  EDUC 6232 إدارة مركز الوسائل التعليمية

ويشمل التعريف بمراكز الوسائل التعليمية ومحتوياتها، وأهدافها، وضوابط 
ها وتقويمها من خالل بناء بطاقة معايير الحكم عليها، التكليف بالعمل فيها، ودليل استخدام

  والسالمة واألمن فيها.
  

  EDUC 6230 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية
ويشمل دراسة متعمقة ألساس ومعايير استخدام الوسائل التعليمية وكيفية إنتاجها، 

تعليمية والنماذج وإنتاج مجموعة من الوسائل مثل وسائل المجمعات التعليمية والرزمة ال
الموظفة في تدريس التكنولوجيا والشفافيات، والمواد المتلفزة والمحوسبة، واأللعاب 

  التعليمية، وكذلك استخدامها في عرض الدروس التعليمية وتقويم استخدامها.
  

  EDUC 6336 موضوع خاص في التكنولوجيا
نولوجيا وأساليب ويدرس من خالله الطالب موضوع في الحوسبة التعليمية أو التك

  تدريسها أو اإلنتاج التليفزيوني.
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  تخصص العلوم .2

  
  الخطة الدراسية

  
  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (

  
  ساعة) 2متطلبات الجامعة (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
    ساعة) 10(متطلبات الكلية اإلجبارية 

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة) 18متطلبات التخصص اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  EDUC 6202  تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6240  تصميم التدريس  
2  EDUC 6243  دراسات في مناهج العلوم  
2  EDUC 6245  (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6254 ) 1أساليب تدريس العلوم(  
2  EDUC 6255 ) 2أساليب تدريس العلوم(  
3  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم  
3  EDUC 6341 ية المنهج وتصميمهنظر  
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    توزيع الخطة الدراسية على ثالثة فصول
  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 

  
  الفصل األول -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  HADT 6101  قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6240 تصميم التدريس  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  

10        
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6242 دراسات في مناهج العلوم  
2  EDUC 6254 1ليب تدريس العلوم (أسا(  

10        
  الفصل األول -سنة ثانية

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6245 (مناهج طرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6255 ) 2أساليب تدريس العلوم(  
3  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم  
10     

  
  ساعات معتمدة) 6رسالة" (بواقع البحث التكميلي "ال -ثانياً 



  

- 99 -  

  وصف المساقات
  

 EDUC 6240          تصميم التدريس 
يتناول هذا المساق النماذج التعليمية التي استخدمت لتصميم التدريس مثل: 
النماذج المعرفية، والذهنية، والبنائية ونموذج "ديك كاري"، وروبرت جانيه، وريجيلوث، 

لتعليمية، واألهداف التربوية، وتحليل المحتوى التعليمي، ويتضمن عملية تحليل البيئة ا
وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصيلية، وطرائق التدريس، وعمليات التقويم 

  التشكيلي، والتقييم الجمعي، واألساليب الحديثة للتقويم األصيل.
  

  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه 
ي المناهج، وأسس بناء المنهاج النفسية يتناول هذا المساق النظرية التربوية ف

والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء المنهاج 
  وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير.

  
  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           

فهوم نظرية النظم ومفهوم تكنولوجيا التعليم في إطار المنظومة يتناول المساق م
التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتخطيط لالستخدام المعاصر 
لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات التعلم واالستخدام الميداني لألجهزة 

  ليمية عمليا.التعليمية، وإنتاج بعض المواد التع
  

      EDUC 6245  قاعة بحث (مناهج وطرق التدريس)
تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
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  EDUC 6243  اهج العلومدراسات في من
يتناول المساق تعريف بمناهج العلوم في المراحل التعليمية والقواعد األساسية 
الواجب مراعاتها في بناء منهاج العلوم وتطبيقاته التربوية، كما يتضمن التطورات 
والقضايا المعاصرة في مناهج العلوم، وإتاحة الفرصة للطالب لدراسة وتحليل وتطوير 

  ناهج العلوم، وتحليل البحوث، ورسائل الماجستير في مجال مناهج العلوم.وتقويم م
  

  EDUC 6334 موضوع خاص في العلوم 
 -يتضمن المساق موضوعات حديثة في مجال التخصص العلمي (الفيزياء

  علوم األرض) وتوظيفها في تدريس العلوم. - األحياء  - الكيمياء
  

  EDUC 6254 ) 1أساليب تدريس العلوم (
اول المساق الطبيعة الحديثة للعلم، وبنية العلم، وتدريس العلوم في ضوء يتن

نظرية بياجيه للتطور اإلدراكي، ونظرية جانيه للتعلم التراكمي، ونظرية برونر للتعلم 
باالكتشاف، ونظرية أوزبل للتعلم ذي المعنى، ودراسة طرق متقدمة تعتمد على هذه 

  لم الذاتي.النظريات في تدريس العلوم وطرق التع
  

  EDUC 6255 )2أساليب تدريس العلوم (
يتناول المساق تدريس العلوم في ضوء النظرية البنائية، واالستراتيجيات المختلفة 

، ودورة التعلم، والمتناقضات، وطريقة ويتلي، واالستقصاء Vالقائمة عليها مثل: الشكل 
العلمية والتكنولوجية، التحكمي، وخرائط المفاهيم. كما يتناول دراسة المستحدثات 

وتوجهات البحث العلمي في تدريس العلوم والمفاهيم الحديثة للتربية العلمية، وأخالقيات 
 العلم، ودراسة التطورات الحديثة في القضايا المعاصرة لتدريس العلوم.
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  تخصص الرياضيات    .3
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (
  

  ساعة) 2(متطلبات الجامعة 
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
  سماعات) 10متطلبات الكلية اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 يإحصاء تربو  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة) 18متطلبات التخصص اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  EDUC 6202  تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6240  تصميم التدريس  
2  EDUC 6241  دراسات في مناهج الرياضيات  
2  EDUC 6245  تدريس) قاعة بحث (مناهج وطرق  
2  EDUC 6250 ) 1أساليب تدريس الرياضيات(  
2  EDUC 6251 ) 2أساليب تدريس الرياضيات(  
3  EDUC 6332 موضوع خاص في الرياضيات  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  
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  توزيع الخطة على ثالثة فصول دراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  ولالفصل األ -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6240 تصميم التدريس  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  
10      

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6241 دراسات في مناهج الرياضيات  
2  EDUC 6250 ) 1أساليب تدريس رياضيات(  
10      

  
  الفصل األول -سنة ثانية

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6245 (مناهج طرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6251 ) 2أساليب تدريس رياضيات(  
3  EDUC 6332 موضوع خاص في الرياضيات  
10     

  
  ساعات معتمدة) 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

 EDUC 6240          تصميم التدريس 
يمية التي استخدمت لتصميم التدريس مثل: يتناول هذا المساق النماذج التعل

النماذج المعرفية، والذهنية، والبنائية ونموذج "ديك كاري"، وروبرت جانيه، وريجيلوث، 
ويتضمن عملية تحليل البيئة التعليمية، واألهداف التربوية، وتحليل المحتوى التعليمي، 

عمليات التقويم وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصيلية، وطرائق التدريس، و
  التشكيلي، والتقييم الجمعي، واألساليب الحديثة للتقويم األصيل.

  
  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه 

يتناول هذا المساق النظرية التربوية في المناهج، وأسس بناء المنهاج النفسية 
منهاج والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء ال
  وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير.

  
  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           

يتناول المساق مفهوم نظرية النظم ومفهوم تكنولوجيا التعليم في إطار المنظومة 
لتربية والتخطيط لالستخدام المعاصر التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا ا

لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات التعلم واالستخدام الميداني لألجهزة 
  التعليمية، وإنتاج بعض المواد التعليمية عمليا.

  
      EDUC 6245  قاعة بحث (مناهج وطرق التدريس)

المتعلقة بتحديد مشكلة تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
  

  EDUC 6241 دراسات في مناهج الرياضيات 
يتعلق هذا المساق بأهم الدراسات التي أجريت في مناهج الرياضيات وأساليب 

تحليل مناهج الرياضيات، وقدرات الطلبة الفلسطينيين في الرياضيات،  تدريسها، وعمليات
وتصميم المناهج التي تتفق مع هذه القدرات واالتجاهات الحديثة، كما يتضمن مناقشة 

  العديد من الدراسات الحديثة في مجال تطوير وتقويم وتصميم مناهج الرياضيات.
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  EDUC 6332 موضوع خاص في الرياضيات

المساق بإعطاء موضوعات حديثة معينة للمتعلمين تساعدهم على عمل  يتعلق هذا
دراسات واختبار أفكار لرسائل الماجستير ويتناول موضوعات مثل مخططات المفاهيم، 

  التفكير والذكاءات المتعددة، والتعلم البنائي، والجودة الشاملة، واستراتيجيات حل المسألة.
  

   EDUC 6250 ) 1أساليب تدريس رياضيات (
يتناول هذا المساق البنية الرياضية والتركيب الخاص بها وطرق واستراتيجيات 
تدريسها واألسلوب المنظومي وحل المشكالت وتنمية القدرة على التفكير وحل المسائل 
وتنظيم البيئة الصفية واألهداف الرئيسة لتدريس الرياضيات واالتجاهات المعاصرة في 

  تدريس الرياضيات.
  

  EDUC 6251  )2تدريس رياضيات (أساليب 
يتعلق هذا المساق بأهم األساليب الخاصة بتعليم الهياكل الرياضية وخاصة نظرية 
المجموعات والعالقات الرياضية والهندسات بأنواعها، والمنطق الرياضي والعمليات 

رق الثنائية واألنظمة الرياضية، كما يتناول الطريقة البنائية في تدريس الرياضيات والط
  التي تنمي التفكير الرياضي والتفكير ذو الجانبين.
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  تخصص اللغة العربية    .4
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (
  

  ساعة) 2متطلبات الجامعة (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

  
  ساعات) 10ة اإلجبارية (متطلبات الكلي

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
  ساعة) 18متطلبات التخصص اإلجبارية (

  المسـاق اسـم  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  EDUC 6202  تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6240  تصميم التدريس  
2  EDUC 6242  دراسات في مناهج اللغة العربية  
2  EDUC 6245  (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6252 ) 1أساليب تدريس اللغة العربية(  
2  EDUC 6253 ) 2أساليب تدريس اللغة العربية(  
3  EDUC 6333 ع خاص في اللغة العربيةموضو  
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3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  
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  توزيع الخطة على ثالثة فصول دراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  ENGL 6106 ت تربوية باللغة اإلنجليزيةقراءا  
2  EDUC 6240 تصميم التدريس  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  

10      
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6242 اسات في مناهج اللغة العربيةدر  
2  EDUC 6252 ) 1أساليب تدريس اللغة العربية(  
10      

  
  الفصل األول -سنة ثانية

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6245 (مناهج طرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6253 ) 2أساليب تدريس اللغة العربية(  
3  EDUC 6333 موضوع خاص في اللغة العربية  
10     

  
  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات

  
 EDUC 6240          تصميم التدريس 

يتناول هذا المساق النماذج التعليمية التي استخدمت لتصميم التدريس مثل: 
وذج "ديك كاري"، وروبرت جانيه، وريجيلوث، النماذج المعرفية، والذهنية، والبنائية ونم

ويتضمن عملية تحليل البيئة التعليمية، واألهداف التربوية، وتحليل المحتوى التعليمي، 
وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصيلية، وطرائق التدريس، وعمليات التقويم 

  التشكيلي، والتقييم الجمعي، واألساليب الحديثة للتقويم األصيل.
  

  EDUC 6341  رية المنهج وتصميمه نظ
يتناول هذا المساق النظرية التربوية في المناهج، وأسس بناء المنهاج النفسية 
والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء المنهاج 

  .وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير
  

  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           
يتناول المساق مفهوم نظرية النظم ومفهوم تكنولوجيا التعليم في إطار المنظومة 
التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتخطيط لالستخدام المعاصر 

لتعلم واالستخدام الميداني لألجهزة لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات ا
  التعليمية، وإنتاج بعض المواد التعليمية عمليا.

  
      EDUC 6245  قاعة بحث (مناهج وطرق التدريس)
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تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
النتائج واستخالص البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
  

  EDUC 6242           دراسات في مناهج اللغة العربية
يتضمن دراسات تحليلية وقراءة في العديد من الدراسات التربوية التي تمت في 
مجال تدريس اللغة العربية وكذلك تحليال لبعض الكتب والمقررات الدراسية التي تمت في 

  هذا الشأن.
  

  EDUC 6333       موضوع خاص في اللغة العربية      
ويشمل دراسة نقدية في بعض موضوعات األدب والنصوص وإلقاء الضوء على 

 النواحي الجمالية والفنية بهدف تنمية التذوق الفني لدى المتعلمين في هذا الشأن.

  
   EDUC 6252 ) 1أساليب تدريس اللغة العربية (

ة في العديد من طرائق التدريس العامة والخاصة في تدريس العربية ويشمل دراس
وخاصة الطرائق الحديثة وكذلك ما تم من دراسات سابقة حول أثر هذه الطرائق على 

  زيادة تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية ومناقشة ذلك كله والتعرف على أبعاده.
  

  EDUC 6253          )     2أساليب تدريب اللغة العربية (
ويتطلب هذا المساق التعرف على أسباب ضعف الطالب في اللغة العربية 
ومظاهره واقتراح وسائل لعالج هذا الضعف وذلك في مجال فروع اللغة من قراءة 

  ونصوص وتعبير وإمالء ونحو..الخ
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  تخصص االجتماعيات    .5

  
  الخطة الدراسية

  
  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (

    
  ات الجامعة (ساعتان)متطلب

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

 
  ساعات) 10(  متطلبات الكلية اإلجبارية

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3 EDUC 6302  فكر تربوي إسالمي  
3 EDUC 6305  مناهج بحث 
3  EDUC 6319   إحصاء تربوي  
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة) 18متطلبات التخصص اإلجبارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2 EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2 EDUC 6240 تصميم التدريس  
2  EDUC 6245    (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
2 EDUC 6247 راسات في مناهج الدراسات االجتماعيةد  
2 EDUC 6258 ) 1أساليب تدريس االجتماعيات (  
2 EDUC 6259 ) 2أساليب تدريس اجتماعيات (  
3 EDUC 6337  موضوع خاص في الدراسات االجتماعية  
3 EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه  



  

- 111 -  

  توزيع الخطة على ثالثة فصول دراسية
  

  ساعة معتمدة): 30نظرية (الدراسة ال -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HDAT 6101  قرآن كريم 
3  EDUC 6305  مناهج بحث 
1  ENGL 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6240 تصميم التدريس  
3  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه  
10     

  
  فصل الثانيال -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302  فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6247 دراسات في مناهج الدراسات االجتماعية  
2  EDUC 6258 ) 1أساليب تدريس االجتماعيات (  
10      

  
  الفصل األول -سنة ثانية

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  EDUC 6319  إحصاء تربوي  
3  EDUC 6337 موضوع خاص في الدراسات االجتماعية  
2  EDUC 6245 (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6259 ) 2أساليب تدريس اجتماعيات(  
10     

  
   

  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات

  
  

 EDUC 6240          تصميم التدريس 
يتناول هذا المساق النماذج التعليمية التي استخدمت لتصميم التدريس مثل: 
النماذج المعرفية، والذهنية، والبنائية ونموذج "ديك كاري"، وروبرت جانيه، وريجيلوث، 

وتحليل المحتوى التعليمي، ويتضمن عملية تحليل البيئة التعليمية، واألهداف التربوية، 
وخصائص المتعلم، واالختبارات التحصيلية، وطرائق التدريس، وعمليات التقويم 

  التشكيلي، والتقييم الجمعي، واألساليب الحديثة للتقويم األصيل.
  

  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه 
النفسية يتناول هذا المساق النظرية التربوية في المناهج، وأسس بناء المنهاج 

والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء المنهاج 
  وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير.

  
  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           

وجيا التعليم في إطار المنظومة يتناول المساق مفهوم نظرية النظم ومفهوم تكنول
التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتخطيط لالستخدام المعاصر 
لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات التعلم واالستخدام الميداني لألجهزة 

  التعليمية، وإنتاج بعض المواد التعليمية عمليا.
  

      EDUC 6245  وطرق التدريس) قاعة بحث (مناهج
تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
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   EDUC 6258)   1أساليب تدريس االجتماعيات (

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمجموعة من المعلومات المتعلقة بتخطـيط  
برامج الدراسات االجتماعية ومناهجها وطرق تدريسها الحديثـة والمعاصـرة ويتضـمن    

  التعرف على واقع تدريس الدراسات االجتماعية من حيث مناهجها وكتبها وتقويمها.
  

   EDUC 6259)   2أساليب تدريس االجتماعيات (
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعلومات المتعلقة بإعداد معلم الدراسات   

االجتماعية والبحوث في مجال الدراسات االجتماعية والتعرف علىم يادين البحث 
التربوي في الدراسات االجتماعية وإعـداد خطـة الماجستـير وتقويـمـها 

  ومناقشتـهـا.
 

  EDUC 6247االجتماعية     دراسات في مناهج الدراسات
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بـبعض القضـايا المعاصـرة فـي مـنهج      
الدراسات االجتماعية في ظل التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة مثـل منـاهج    
المستقبل في الدراسات االجتماعية ومستقبل الكتاب المدرسي والتربية السياسـية والتربيـة   

  ة.القانوني
  

  EDUC 6337موضوع خاص في الدراسات االجتماعية     
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بمجموعة مـن المشـكالت المنهجيـة فـي       

الدراسات االجتماعية كتلك المتعلقة بإعداد المعلم وبنـاء المـنهج وتخطيطـه وتصـميمه     
  راسات االجتماعية.واستخدام التكنولوجيا في بناء وتطوير وتقويم المناهج في مجال الد
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  تخصص اللغة اإلنجليزية   .6
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية (
  

  ساعة) 2متطلبات الجامعة (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية    

  ساعات) 9متطلبات الكلية اإلجبارية (
  اسـم المسـاق  اقرقم المس  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6306 (لغة إنجليزية) مناهج بحث  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي    

  ساعة) 17متطلبات التخصص اإلجبارية (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  
2  EDUC 6202  تكنولوجيا التعليم  
2  EDUC 6244  دراسات في مناهج اللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6245  (مناهج وطرق تدريس) قاعة بحث  
3  EDUC 6356 ) 1أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية(  
2  EDUC 6257 ) 2أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية(  
3  EDUC 6335 موضوع خاص في اللغة اإلنجليزية  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه    

    متطلبات التخصص االختيارية (ساعتان)
  ـم المسـاقاس  رقم المساق  
2  EDUC 6217 تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال  
2  EDUC 6218 قياس وتقويم متقدم  
2  EDUC 6228 طرق تدريس األدب  
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  توزيع الخطة على ثالثة فصول دراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6306 (لغة إنجليزية) مناهج بحث  
3  EDUC 6341 نظرية المنهج وتصميمه  
2  OPTI 6201 ) 1متطلب اختياري(  
9     

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
2  EDUC 6202 نولوجيا التعليمتك  
2  EDUC 6244 دراسات في مناهج اللغة اإلنجليزية  
2  EDUC 6356 ) 1أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية(  

10      
  

  الفصل األول -سنة ثانية
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  EDUC 6245 (مناهج طرق تدريس) قاعة بحث  
2  EDUC 6257 2يب تدريس اللغة اإلنجليزية (أسال(  
3  EDUC 6335 موضوع خاص في اللغة اإلنجليزية  
10     

  
  ساعات معتمدة) 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

  EDUC 6341  نظرية المنهج وتصميمه 
ية يتناول هذا المساق النظرية التربوية في المناهج، وأسس بناء المنهاج النفس

والفلسفية واالجتماعية والمعرفية وانعكاسات ذلك على المنهاج، وخطوات بناء المنهاج 
  وعناصره، ويناقش التنظيمات المنهجية وتطوير المنهاج وخطواته ومعيقات التطوير.

  
  EDUC 6202           تكنولوجيا التعليم           

التعليم في إطار المنظومة يتناول المساق مفهوم نظرية النظم ومفهوم تكنولوجيا 
التعليمية والفرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية والتخطيط لالستخدام المعاصر 
لتكنولوجيا التعلم واتجاهات معاصرة في تقنيات التعلم واالستخدام الميداني لألجهزة 

  التعليمية، وإنتاج بعض المواد التعليمية عمليا.
  

      EDUC 6245  التدريس) قاعة بحث (مناهج وطرق
تعنى هذه الحلقة بتزويد الطالب بمهارات البحث العلمي المتعلقة بتحديد مشكلة 
البحث والطريقة واإلجراءات وجمع البيانات وتحليلها ومناقشة النتائج واستخالص 

  التوصيات والمقترحات وتوثيق المراجع. 
  

     EDUC 6244دراسات في مناهج اللغة اإلنجليزية  
Studies in English Language Curricula   
The course is divided into two sections. The first part focuses on some 
contemporary approaches to the analysis and evaluation of teaching materials. The 
second part offers an overview of current models of syllabus design for language 
learning, including analyzing student needs, defining program missions, setting 
goals and objectives, and selecting appropriate content and methodology for a 
certain instructional context.  

 
   EDUC 6335 موضوع خاص في اللغة اإلنجليزية   

Special Topics in ELT              
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This course addresses a range of topics relevant to the preparation of EFL teachers. 
Given the wide scope of the field, emphasis may vary each year. 

             EDUC 6245     قاعة بحث (مناهج وطرق تدريس)
Research Seminar in TEFL    
This course is for all MA students nearing the conclusion of their program of 
studies, and who are about to commence work on their thesis. It allows them to 
share what they have learned throughout the course as they develop their thesis 
proposals. Students further refine their research skills, learn appropriate 
presentation formats and enhance their professionalism in a supportive 
environment. Prerequisite: Second year standing. 

  
  EDUC 6356)  1أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية (

ELT Methodology (1)  
This course critically focuses on listening, speaking, and pronunciation with regard 
to theory, research, and practice for the purpose of relating these aspects to the 
students’ own contexts. Some recent controversial aspects of classroom practice 
are also analyzed, including teacher and learner roles and classroom management. 
Students are expected to investigate principles and techniques, analyze them and 
research one area. 
 

  EDUC  6257)   2غة اإلنجليزية (أساليب تدريس الل
ELT Methodology (2) 
This advanced course is designed to promote greater understanding of several areas 
of the language teaching field: reading, writing and grammar. Some recent aspects 
of classroom practice are also introduced, including using technology in ELT. 
Students are expected to investigate principles and techniques, analyze them and 
research one area. 
 

  EDUC 6218       قياس وتقويم متقدم   
Language Testing and Assessment 
The course reviews the fundamental concepts, principles, standards and uses of 
language testing and evaluation involved in foreign language testing and 
assessment. It focuses on both theoretical and practical issues in testing and 
assessment. Students examine the factors involved in assessing proficiency in 
second language skills and in selecting testing instruments and evaluation tools 
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appropriate for various age groups, competency levels, skills and purposes. The 
issues concerning the promotion of positive test backwash are discussed and recent 
developments in the research in testing and assessment will be considered. 

  
   EDUC 6217     تعليم اللغة اإلنجليزية لألطفال  

Teaching English for Young Learners 
The course focuses on children who are entering the schools and whose primary 
task is learning how to listen, speak, read and write.  It provides background 
information that is essential for educators who are responsible for creating 
appropriate language-rich environments for English-language learners (ELLs) who 
are learning how to listen, speak, read and write in English. Moreover, it discusses 
several fundamentals of the process of acquisition of the first language. Building 
on this information, the course addresses the issues of foreign-language acquisition 
and individual learner characteristics that deeply influence this process. 

  
  EDUC 6228      طرق تدريس األدب    

Teaching Literature 
The course reviews is mainly designed to meet the academic, the cultural and the 
pedagogical needs of the graduate students enrolled in the Master Degree of 
Teaching English. The rationale behind the course is to acquaint the students with 
the various methods of and approaches to teaching literature. Accordingly, the 
main focus of the course will be on the newly emergent dialectics of teaching 
literature. In addition the course will concentrate on the intersection between 
Critical Theory and pedagogy.  
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  علم النفس -ثالثاً 
Psychology   

  
  

  تخصص إرشاد نفسي - علم النفس.   1
  

    الخطة الدراسية
    ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية  (

  (ساعتان) متطلبات الجامعة
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

    
  ساعات) 10(  باريةمتطلبات الكلية اإلج

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  EDUC 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ) ساعة16متطلبات التخصص اإلجبارية (

  ـاقاسـم المس  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  COUN 6301 نظريات اإلرشاد النفس وتطبيقاتها  
3  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  
3  COUN 6302  االضرابات السلوكية واالنفعالية  
3  COUN 6303 اإلرشاد النفس وفنياته  
2  PSYC 6201 قياس نفسي متقدم  
2  COUN 6200 قاعة بحث  

  
  متطلبات التخصص االختيارية (ساعتان)

  اسـم المسـاق  رقم المساق  لمعتمدةالساعات ا
2  PSYC 6202  علم النفس االكلينيكي  
2  COUN 6201 متقدم - االشاد النفسي األسري  
2  COUN 6202 قراءات في اإلرشاد النفسي باللغة اإلنجليزية  
2  COUN 6203 اإلرشاد المهني  
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  توزيع الخطة على ثالثة فصول دراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  COUN 6301 نظريات اإلرشاد النفس وتطبيقاتها  
3  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  
11      

  
  الفصل الثاني -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  ساعاتعدد ال
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  COUN 6302 السلوكية واالنفعالية تاالضطرابا  
3  COUN 6303 اإلرشاد النفس وفنياته  
1  EDUC 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
10      

  
  الفصل األول -سنة ثانية

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  PSYC 6201 قياس نفسي متقدم  
2  COUN 6200 قاعة بحث  
2  OPTI 6201 متطلب اختياري  
9     

  
  ساعات). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

 PSYC 6201قياس نفسي متقدم  
قدير والتقويم، معنى القياس، وأهميته، والفرق بين القياس وبعض المفاهيم مثل الت

والقياس المحكي والمعياري، والفرق بين القياس النفسي والقياس التربوي، وأهمية القياس 
النفسي بالنسبة للباحث، ومجاالت القياس النفسي، وفنياته، وأدواته، وشروط القياس النفسي 
واستراتيجيات القياس النفسي، والشخصية والقياس النفسي، مبادئ هامة في القياس 

لنفسي، أخالقيات القياس النفسي، القدرات والقياس النفسي، صدق وثبات المقاييس ا
النفسية، االحصاء والقياس النفسي التحليل العاملي وتفسيراته للظاهرة النفسية، قضايا 

  مهمة في القياس النفسي.
 

 COUN 6200قاعة البحث 
ساب الطالب وتتضمن تطبيق ألساس منهجي لخلفية نظرية، ومن خاللها يتم اك

مهارات عملية في البحث من حيث اختيار الموضوع أو الدراسة واالستشكال واإلطار 
العام للبحث، واإلطار النظري، والدراسات السابقة وكيفية االستفادة منهما في صياغة 
الفروض، واجراءات الدراسة من حيث العينة واألدوات وأساليب المعالجة، ومن ثم 

  ا.عرض النتائج وتفسيره
 

 PSYC 6202علم النفس اإلكلينيكي 

ويتناول دراسة علم النفس اإلكلينيكي كمنهج لتفسير ودراسة الحالة وأهمية دراسة 
المنهج العيادي والفروق بينه وبين المناهج األخرى، وكذلك دراسة األسـاليب اإلكلينيكيـة   

وشخصـية  في تحليل السلوك وفهمه، كذلك معرفة العالقة بـين مـنهج توكيـد الـذات،     
المفحوص فنيات العالج والتحليل اإلكلينيكي، وخطوات المنهج اإلكلينيكي، ومبادئ أساسية 
في األخصائي اإلكلينيكي، المقابلة اإلكلينيكية، مهارات مهمة في البحث اإلكلينيكي، أدوات 

  البحث اإلكلينيكي، اختبارات، مقابلة، مالحظة، أساليب العالج النفسي.
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 COUN 6302وكية واالنفعالية االضطرابات السل
ويتضمن تعريف االضطراب، وفئات االنحراف، تعريفـات ومفـاهيم مرتبطـة    
باإلضطرابات، الفرق بين االضـطرابات المعرفيـة، واالنفعاليـة والسـلوكية، أسـباب      

  االضطرابات، كيفية التعامل مع المضطربين، االتجاهات الحديثة في معالجة االضطراب.
  

 PSYC 6301قائي علم النفس االرت
ويتضمن مفاهيم متعلقة بالنمو والتطور واالرتقاء والقوانين المرتبطـة والمفسـرة   
للنمو، ومتطلبات المراحل النمائية المختلفة والمشكالت المرتبطة بها، وسـبل معالجتهـا،   
ودراسة كٍل من البيئة والوراثة في النمو اإلنساني ودراسة للتصنيف النفسـي واإلسـالمي   

   نب النمو وأهمية دراسة التطور االرتقائي لتحليل وتقسيم السلوك.في جوا
 COUN 6203اإلرشاد المهني 

ويتضمن تعريف اإلرشاد بشكل عام، والمهني بشكل خاص، والذي يعني المبادئ 
واألسس في اختيار المهنة، وقيم المهنة وأخالقياتها وشروط المهنة، مبـادئ مهمـة فـي    

المؤثرة في اختيار المهنة، والمهنة الشخصية والمهنة والتغيـرات  التوجيه المهني، العوامل 
الثقافية والسياسية واالجتماعية، والمهنة والقدرات، والمهنة وأساليب التكيـف والتوافـق،   

  والرضا المهني، ومقومات النجاح والتطور المهني.
 

  COUN 6202قراءات في اإلرشاد النفسي باللغة اإلنجليزية 
قرر إلى إكساب الطالب المفاهيم والمصطلحات األساسية في اإلرشـاد  يهدف هذا الم

باللغة اإلنجليزية وكذلك أهم األساليب اإلرشادية وخطواتها باللغة اإلنجليزية كمـا يهـدف   
القدرة على القراءة باللغة اإلنجليزية لبعض النصوص اإلرشـادية   إكسابهذا المقرر إلى 

  ية وكيفية توثيقها.وإمكانية تلخيصها إلى اللغة العرب
 

 COUN 6303اإلرشاد النفسي وفنياته 
يهدف هذا المقرر إلى أن يلم الطالب بفنيات اإلرشاد النفسي األساسية من الناحية 
النظرية على أن يلم بخطواتها مثل االستكشاف واالستماع وإعادة الصـياغة والمواجهـة   
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ن طريق االسترخاء وتسكين والتلخيص وبعض الطرق المستخدمة في اإلرشاد السلوكي ع
وأسلوب التحصين البطيء وكذلك أسـلوب لعبـة السـلوك الجيـد      EMDRحركة العين 

  واإلرشاد النفسي المتمركز حول العميل.
 

 COUN 6301نظريات اإلرشاد النفسي وتطبيقاتها 

يهدف هذا المقرر إلى معرفة ماهية اإلرشاد النفسي وكيفية اختالفه عـن العـالج   
النظريات في هذا المجال الدينامية السلوكية اإلنسانية كما يهدف كـذلك إلـى    النفسي وأهم

  تعريف الطالب بدور النظرية في هذا مجال اإلرشاد.

 
 COUN 6201متقدم  - اإلرشاد النفسي األسري 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم اإلرشاد النفسـي األسـري، وأهـم    
ل إضافة إلى تعريفه بأهم األسـاليب اإلرشـادية وأهمهـا    النظريات المقدمة في هذا المجا

الدينامية التحليلية السلوكية، أصل النظرية األسرية الجماعية العالجيـة وكـذلك تعريـف    
الطالب بميادين سوء الخلل في التعامل العائلي ومنها التكرار عدم التعلق، الدوائر المغلقـة،  

  من المشكلة. األساليب القهرية في التعامل، العرض كجزء
يقترح أن يقوم الطالب بقراءة فصل باللغة اإلنجليزية عن المقرر وتلخيصه كجزء 

  من الدرجة الكلية.
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  تخصص صحة نفسية -علم النفس .  2
  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية  (
  

  (ساعتان) متطلبات الجامعة
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

1  HADT 6101 قرآن كريم  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  

    
  ساعات) 10(  متطلبات الكلية اإلجبارية

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
1  EDUC 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  

  
    ساعة) 16لبات التخصص اإلجبارية (متط

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  PSYC 6203  الدوافع واالنفعاالت  
3  PSYC 6301 علم نفس االرتقائي  
3  PSYC 6302 متقدم -صحة نفسية  
2  PSYC 6204 علم النفس المعرفي  
2  PSYC 6205 علم نفس األزمات  
2  PSYC 6201 قياس نفسي متقدم  
2  PSYC 6200 قاعة بحث  

    
    متطلبات التخصص االختيارية (ساعتان)

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
2  PSYC 6202 متقدم -علم النفس اإلكلينيكي  
2  PSYC 6206 علم نفس الشخصية  
2  PSYC 6207 النمو النفسي القيمي واألخالقي  
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2  PSYC 6208 علم النفس الفارق  
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  خطة على ثالثة فصول دراسيةتوزيع ال
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل األول -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  HADT 6101 قرآن كريم  
3  EDUC 6305 مناهج بحث  
1  SHAR 6108 ثقافة إسالمية  
2  PSYC 6203 الدوافع واالنفعاالت  
3  PSYC 6201 تقائيعلم نفس االر  

10     
  

  الفصل الثاني -سنة أولى
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  EDUC 6106 قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  
3  EDUC 6302 فكر تربوي إسالمي  
3  PSYC 6302 متقدم -صحة نفسية  
2  PSYC 6204 علم النفس المعرفي  
2  OPT  6201 متطلب اختياري  

11      
  

  صل األولالف -سنة ثانية
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

3  EDUC 6319 إحصاء تربوي  
2  PSYC 6205 علم نفس األزمات  
2  PSYC 6201 قياس نفسي متقدم  
2  PSYC 6200 قاعة بحث  
9     
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  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

  
 PSYC 6203الدوافع واالنفعاالت 

وتتضمن معنى الدوافع ومعنى االنفعاالت وماهيتها وأنواعها، والنظريات الدافعية 
المفسرة للدوافع واالنفعاالت، والفرق بينهما، ودورهما في التعلم والشخصية، وعلم الـنفس  

  الدافعي واالنفعاالت، الدوافع االجتماعية، الدوافع البيولوجية، دافع التدين.
  

 PSYC 6204علم النفس المعرفي 
ويتضمن معنى علم النفس المعرفي، والقدرة العقلية، والمكونات العقلية والعمليات 
العقلية والبنى التحتية والنظريات العقلية المعرفية، وبناء العقـل، واألسـاليب المعرفيـة،    
واستراتيجيات التفكير، ودور علم النفس المعرفي في التعلم، والمهارة، والقـدرة والفـرق   

ودور القدرات في الذكاء، والقدرات الشخصية، وتجهيـز ومعالجـة المعلومـات،     بينهما،
والنظريات المفسرة لها، والذاكرة بأنواعها، عمليات الترميز الذهني، اتجاهات متقدمة فـي  

  النظريات الخاصة بعلم النفس المعرفي.
 

 PSYC 6201قياس نفسي متقدم 
بعض المفاهيم مثل التقدير والتقـويم،  معنى القياس، وأهميته، والفرق بين القياس و

والقياس المحكي والمعياري، والفرق بين القياس النفسي والقياس التربوي، وأهمية القيـاس  
النفسي بالنسبة للباحث، ومجاالت القياس النفسي، وفنياته، وأدواته، وشروط القياس النفسي 

ـ  ادئ هامـة فـي القيـاس    واستراتيجيات القياس النفسي، والشخصية والقياس النفسي، مب
النفسي، أخالقيات القياس النفسي، القدرات والقياس النفسـي، صـدق وثبـات المقـاييس     
النفسية، االحصاء والقياس النفسي التحليل العاملي وتفسيراته للظـاهرة النفسـية، قضـايا    

  مهمة في القياس النفسي.
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 PSYC 6200قاعة البحث 

ة، ومن خاللها يتم اكسـاب الطالـب   وتتضمن تطبيق ألساس منهجي لخلفية نظري
مهارات عملية في البحث من حيث اختيار الموضوع أو الدراسة واالستشـكال واإلطـار   
العام للبحث، واإلطار النظري، والدراسات السابقة وكيفية االستفادة منهمـا فـي صـياغة    
 الفروض، واجراءات الدراسة من حيث العينة واألدوات وأسـاليب المعالجـة، ومـن ثـم    

  عرض النتائج وتفسيرها.
أي تدريب الطالب عملياً على اكسابه مهارات البحث العلمي ليسير على منهجيـة  

  علمية وذلك بالتدريب العملي المناقشات والحوارات والمداخالت.
 

 PSYC 6206علم نفس الشخصية 
ويتناول دراسة المفاهيم المتعددة للشخصية والتصورات النظرية المفسرة وأوجـه  

فاق واالختالف بينهما، والشخصية من وجهة نظـر مـدارس علـم الـنفس وخاصـة      االت
الشخصية في التصور اإلسالمي، والشخصية والثقافة، والشخصية ودورها فـي التوافـق،   
والشخصية العربية ومعالمها، والتنشئة والشخصية ووسائل االعالم والشخصية، والتغيرات 

ان الشخصية، وسـمات الشخصـية، والتنظـيم    في المجتمع وانكاسها على الشخصية وبني
الدينامي في الشخصية، والشخصية الفلسطينية معالمها وأبعادها، وسائل قياس الشخصـية،  

  تقييم الشخصية، اضطرابات الشخصية.
 

 PSYC 6207النمو النفسي القيمي واألخالقي 
ـ    اء القيم، وماهيتها، ومنظومة القيم ودورها في شخصية الفـرد والمجتمـع والبن

النفسي والقيمي، وبناء القيم، واألسرة والقيم، الدين والقيم دور الدين فـي ترسـيخ القـيم،    
أنواع القيم، ومستوياتها، والعالقة بين القيم والسلوك، وكيف تتغير القيم وكيـف تكتسـب   
وتنمو، وأثر البيئة على منظومة القيم، كذلك األخالق ومعناها، واألخالق منهـا الخـاص   

نها الخاص بالمجتمع، كذلك األبعاد النفسية للقيم واألخالق ودور البعـد النفسـي   بالفرد وم
للباحث في أبحاث القيم واألخالق، وأخالقيـات المهنـة وأخالقيـات الفـرد والمجتمـع،      
واألخالق والسلوك، واألخالق من وجهة نظر الدين اإلسالمي، وكيف نزيد من األخـالق  

  ونهذبها ونطورها؟.
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 PSYC 6208ارق علم النفس الف
ويتضمن معنى الفروق، والفروق الفردية والمجتمعة، والفروق كذلك في الثقافـة  
والعلم، والنظريات المفسرة للفروق وأثر الوراثة والبيئة فـي الفـروق، والفـروق بـين     
الجنسين، والفروق الحضارية، وأهمية دراسة الفروق، وكيف التعامل مع الفروق؟ وأهمية 

تفسير السلوك، والفروق والشخصية، والفـروق والقـدرات والفـروق     معرفة الفروق في
  والذكاء، وكذلك يتضمن قياس الفروق، ومعرفة مستوياتها.

 

 PSYC 6202 متقدم     -علم النفس االكلنيكي 
ويتناول دراسة علم النفس االكلنيكي كمنهج لتفسير ودراسة الحالة وأهمية دراسـة  

بين المناهج األخرى، وكذلك دراسة األساليب االكلنيكية في المنهج العيادي والفروق بينه و
تحليل السلوك وفهمه، كذلك معرفة العالقة بين منهج توكيد الذات، وشخصـية المفحـوص   
فنيات العالج والتحليل االكلنيكي، وخطوات المنهج االكلنيكـي، ومبـادئ أساسـية فـي     

مة فـي البحـث االكلنيكـي، أدوات    األخصائي االكلنيكي، المقابلة االكلنيكية، مهارات مه
  البحث االكلنيكي، اختبارات، مقابلة، مالحظة، أساليب العالج النفسي.

  

 PSYC 6205علم نفس األزمات 
ويتضمن مفهوم الصدمة، الكوارث، والفرق بين الصـدمة، والكارثـة واألزمـة،    

تأقلم معها، وتعـرف  والعوامل المؤثرة فيها والنواتج المترتبة عليها، وأساليب المواجهة وال
باستراتيجيات مواجهة األزمة، وخصائص الموقف الصادم، وأبعاده، والعوامل الشخصـية  

  والموقفية المرتبطة به، خصائص وسمات العاملين بالصدمات واألزمات والكوارث.
 

 PSYC 6301علم النفس االرتقائي 
رتبطـة والمفسـرة   ويتضمن مفاهيم متعلقة بالنمو والتطور واالرتقاء والقوانين الم

للنمو، ومتطلبات المراحل النمائية المختلفة والمشكالت المرتبطة بها، وسـبل معالجتهـا،   
ودراسة كٍل من البيئة والوراثة في النمو اإلنساني ودراسة للتصنيف النفسـي واإلسـالمي   

 في جوانب النمو. وأهمية دراسة التطور االرتقائي لتحليل وتقسيم السلوك.
 

  PSYC 6302متقدم  –صحة نفسية 
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفهوم الحديث للصحة النفسية وكذلك إلى 
تعريفه بالبعد الثقافي واالجتماعي واالنثربولجي للصحة النفسية وكذلك عالقتهـا بمفهـوم   

  حقوق الطفل والمرأة وحقوق اإلنسان بوجه عام وتطبيقاتها في السياق الفلسطيني.
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 نفسية المجتمعيةالصحة ال  .3
  

  :شروط القبول الخاصة بهذا البرنامج
  

  شروط القبول العامة. .1
الحصول على الدبلوم العالي في الصحة النفسية  المجتمعيـة مـن جامعـة     .2

 معترف بها.

دراسة بعض المساقات االستدراكية (حسب نوعيـة البكـالوريوس الـذي     .3
 يحمله).

  
  

يقوم الطالب بإعداد أطروحة  *   بعد االنتهاء من المساقات االستدراكية،
 ساعات معتمدة. 6الماجستير بواقع 
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  * تخصص علوم التأهيل -الصحة النفسية المجتمعية    .4
  

  الخطة الدراسية
  ساعة) 38(

  
  ساعة معتمدة) 32الدراسة النظرية ( -أوالً 

  ساعة) 29المساقات اإلجبارية (
  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة

2  HADT 6201 ثقافة إسالمية  
3  REHB 6313 البحث العلمي مناهج 
3  RCHB 6305 الصحة النفسية المجتمعية 
3  REHB 6301 أسس التأهيل  
3  REHB 6302 التأهيل و تعلم المهارات 
3  REHB 6303 األبعاد النفسية و االجتماعية لإلعاقة  
3  REHB 6304 ية و الوظيفية لذوي اإلعاقةئالتهيئة البي  
3  REHB 6306 1طب التأهيل    
3  REHB 6307  2طب التأهيل 
1  REBH 6101  1ميداني (تدريب( ** 
1  REHB 6102  2ميداني (تدريب( ** 
1  REHB 6103  3ميداني (تدريب( ** 

  
  ساعات) 3المساقات االختيارية (

  اسـم المسـاق  رقم المساق  الساعات المعتمدة
3  REHB 6311 اإلرشاد الصحي 
3  REHB 6310 نمو الطفل واإلعاقة 
3  REHB 6312 مواضيع خاصة 

  ساعات معتمدة) 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
  *   برنامج مشترك مع جمعية الوفاء الخيرية.

) 3) ساعة بما يوازي (210** التدريب العملي يتضمن تدريب في مراكز التأهيل المعتمدة لمدة (
   على فصول الدراسة الثالثة  (ساعة لكل فصل). ساعات معتمدة، موزعة
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  توزيع الخطة على أربعة فصول دراسية
  

  
  ساعات) 9الفصل األول ( -سنة أولى

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  REHB 6313  البحث العلمي مناهج 
3  REHB 6306 1 طب التأهيل    
3  RCHB 6305    الصحة النفسية المجتمعية 
9      

  
  ساعات) 9الفصل الثاني ( -أولى سنة 

  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  REHB 6301 س التأهيلسأ    
3  REHB 6307  2طب التأهيل  
2  HADT 6201 ثقافة إسالمية    
1  REBH 6101  1ميداني (تدريب(  
9      

  
  ساعات) 10الفصل الثالث ( -السنة الثانية 

  راسم المقر  رقم المقرر  عدد الساعات
3  REHB 6304 ية و الوظيفية لذوي اإلعاقةيئالتهيئة الب  
3  REHB 6303 األبعاد النفسية و االجتماعية لإلعاقة 
3  REHB 6302   التأهيل وتعلم المهارات  
1  REHB 6102  2ميداني (تدريب(  

10      
  

  ساعات) 4الفصل الرابع ( -السنة الثانية 
  اسم المقرر  رقم المقرر  عدد الساعات

1  REHB 6103  3ميداني (تدريب(  
 
3 
3 
3  

  
REHB 6311 
REHB 6310 
REHB 6312 

  مساق اختياري من المساقات التالية:
 اإلرشاد الصحي •
 نمو الطفل واإلعاقة •
  مواضيع خاصة •
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4      
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  وصف المساقات
  
  
  

   REHB 6313  مناهج البحث العلمي  
زمة للتعامل مع يهدف المساق إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات الال

المشكالت البحثية والدراسات المتخصصة في مجال التأهيل. ومن النتائج المترتبة على 
  إتمام الطلبة لهذا المساق: 

  دراسة األسس الفلسفية لألبحاث العلمية في مجال التأهيل. •
 التمييز بين المنهج الكمي والنوعي في البحث العلمي. •

رق علمية تالءم األسئلة البحثية في مجال جمع وتحليل البيانات وتفسيرها بط •
 التأهيل.

 تطوير خطة بحث في مجال التأهيل. •

  
 REHB 6306      1طب التأهيل   

يهدف المساق إلى تقديم صورة شاملة من وجهة نظر طبيـة حـول األمـراض    
المختلفة التي يعاني منها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومضاعفاتها.  ومن النتـائج  

  بة على الطلبة لهذا المساق:المترت
  التعرف على مفهوم طب التأهيل. •
التزود بالمهارات التشخيصية ومعرفة بالمؤشرات اإلكلينيكية الناتجة عن اإلعاقـة   •

 واألمراض المسببة لها والناتجة عنها.

المعرفة النظرية والعملية حول طـرق التقيـيم السـريرى للـوعي، واإلدراك،      •
 تحكم في عمليتي اإلخراج والحركة.والتواصل، والتغذية، وال

 المعرفة الشاملة بمواضيع الحركة والتنقل واألدوات المساعدة والجبائر. •



  

- 136 -  

  REHB 6305 الصحة النفسية المجتمعية   
يتناول هذا المساق مفهوم الصحة النفسية المجتمعية وأساليب قياسها، والعوامل 

  ائج المترتبة على إتمام الطلبة لهذا المساق:المؤثرة فيها وعالقتها بمجال التأهيل.  ومن النت
  معرفة مفهوم وأهداف وأساليب قياس الصحة النفسية المجتمعية. •
 التعرف على العوامل المؤثرة في الصحة النفسية المجتمعية. •

 التعامل مع حاالت اإلجهاد والعنف. •

  ربط الصحة النفسية المجتمعية بمجاالت التأهيل. •
   REHB 6301       أسس التأهيل

يهدف هذا المساق إلى تمكين الطلبة من فهم النظام الهيكلي لعملية التأهيل بشـتى أنواعـه   
  المساق: وتطوير سبل العالج والتدخل.  ومن النتائج المترتبة على إتمام الطلبة لهذا

 تحليل األبعاد النفسية و االجتماعية، والتربوية، اإلدارية المكونة لعملية التأهيل. •

مل التي تعيق عملية التأهيل مثل كبر سن المـريض واألمـراض األخـرى    تقييم العوا •
  المصاحبة لإلعاقة.  

فهم خصائص المريض المعاق وعائلته والعاملين معه والتي قـد تـؤثر فـي إنجـاز      •
 القرارات واختيار نوع العالج.  

تقييم ومناقشة مدى مالئمة بعض مقاييس التأهيـل لالسـتخدام فـي البحـث والعمـل       •
يكي، ميزات وعيوب كل طريقة من الطرق المستخدمة من النـواحي النظريـة   اإلكلين

  والعملية.
  

 REHB 6307    2طب التأهيل 
يهدف المساق إلى تقديم صورة شاملة من وجهة نظر طبيـة حـول األمـراض    
المختلفة التي يعاني منها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ومضاعفاتها.  ومن النتـائج  

  إتمام الطلبة لهذا المساق:المترتبة على 
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امتالكهم لمهارات تمكنهم من المعاينة الدقيقة، والمعالجـة، والتـدخل بشـمولية مـع      •
المرضى الذين يعانون من أمراض ناتجة عن خلل في األعصاب التي تتطلـب عمليـة   

  تأهيل.
ضى امتالكهم لمهارات تمكنهم من المعاينة الدقيقة والمعالجة، والتدخل بشمولية مع المر •

 الذين يعانون من أمراض في الجهاز الحركي تتطلب عملية تأهيل.
هذا المساق يسلط الضوء على المؤثرات الفسيولوجية والوصفات والمحاذير الطبية 

  لبعض األدوات المستخدمة في العالج وطرق تطبيقها في األمراض المختلفة.
  
  HADT 6201   الثقافـة اإلسالميـة  

متعلقة بخصائص المنهج اإلسالمي، ومفهوم اإليمان  يتضمن المساق موضوعات
وأثره على حياة الفرد والمجتمع واألبعاد التربوية للعبادات ودورها في بناء الفرد 

   والمجتمع.  ومن النتائج المترتبة على إتمام الطلبة لهذا المساق:
  فهم أخالقيات المهن الطبية المختلفة. •
 المرضى والمعاقين وكيفية التعامل مع اإلصابة.معرفة األحكام الفقهية المتعلقة ب •
 فهم لحقوق وواجبات المرضى والمعاقين. •
 
  REHB 6304التهيئة البيئية و الوظيفية لذوي اإلعاقة   

يهدف المساق إلى مناقشة الجوانب النظرية و العملية حول تهيئة و تعديل البيئـة  
ة.  ومن النتائج المترتبة على إتمـام  لذوي االحتياجات الخاصة بما يتالءم مع نوعية اإلعاق

  الطلبة لهذا المساق:
تطوير المعرفة والمهارات العملية لتقييم الحاجة إلـي تهيئـة وتعـديل البيئـة لـذوي       •

  االحتياجات الخاصة.  
  اكتشاف أهمية الحاجة لتكييف وتعديل البيئة لذوي اإلعاقة.   •
  لتهيئة و تعديل البيئة. ةاإللمام بالمصادر الالزم •
  لمام بتحليل أهداف الوظيفة المرجوة من قبل المعاق.اإل •
  اإللمام باالختالفات بين أهداف الوظيفة األساسية والغير أساسية لدى المعاق.   •
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  REHB 6303األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقة  

يهدف المساق إلى تطوير وتعزيز الجانب اإلكلينيكي للصحة النفسية من خالل 
فسي المصاحب للمرض العضوي. ومن النتائج المترتبة على إتمام الطلبة دراسة األثر الن

  هذا المساق:
  تقدير الحاالت اإلكلينيكية داخل السياق النفسي االجتماعي. •
 فهم وتقدير النظريات المختلفة ونتائج األبحاث في الصحة النفسية اإلكلينيكية. •

 فهم السياق النفسي االجتماعي للمرض واإلعاقة. •

 قدرات الطلبة الذاتية في هذا المجال من خالل البحث والمناقشة.تطوير  •

  
 REHB 6302   التأهيل وتعلم المهارات 

يهدف هذا المساق إلى توسيع مدارك الطلبة تجاه عملية التأهيل من خـالل فهـم   
كيفية تعلم المعاق للمهارات الجديدة بصورة نظرية وعملية.   ومن النتائج المترتبة علـى  

  طلبة لهذا المساق:إتمام ال
استيعاب وافي لكيفية اكتساب و تعلم المهارات الجديدة عند المعاق وكيفية استخدام تلك  •

  المهارات بصورة تسمح للمعاق بأن يندمج في المجتمع.  
 تقييم ونقض األفكار الحالية حول فسيولوجية الحركة اإلنسانية الطبيعية والمرضية •

بيعية من خـالل معرفـة الخلفيـة الطبيـة للمـرض      تمييز الوظيفة الطبيعية والغير ط •
 واإلصابة  

 إدراك مدى أهمية العوامل النفسية واالجتماعية واإلدراكية في عملية تعلم المهارات. •

 تقييم نقدي للطرق العالجية وسبل قياس التطور في عملية التأهيل وتعلم المهارات.   •

  
  REHB 6311  اإلرشـاد الصحـي   
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وير وتعزيز فهم الطلبة للعالقة اإلكلينيكية بين المعالج يهدف المساق إلى تط
والمريض وكيفية استخدام ذلك لتقديم رعاية أفضل للمريض، وللتطوير المهني الذاتي.   

  ومن النتائج المترتبة على إنهاء الطلبة هذا المساق: 
  فهم كيف أن النظريات المختلفة في اإلرشاد تعزز الممارسة اإلكلينيكية. •
ة مهارات اإلرشاد أثناء العملية العالجية في الجوانب المختلفة المتعلقة بحياة ممارس •

 المريض.
 إدراك أثر الموقف العاطفي للمعالج على عالقته المهنية بالمريض. •
  
  REHB 6310  نمو الطفل و اإلعاقة    

يهدف المساق إلي تزويد الطلبة بالمفهوم العام للنمو الطبيعي للطفل من النـواحي  
  جسدية والعاطفية و اإلدراكية.  ومن النتائج المترتبة على إنهاء الطلبة هذا المساق:  ال
فهم واضح للنمو الطبيعي للطفل من حيث اإلدراك، العواطف، التواصـل والمهـارات    •

الحسية والحركية، واكتساب المعرفة العلمية للطرق المستخدمة في الكشف عـن نمـو   
  الطفل وتقييمه.

الفهم و المقدرة علي الكشف عن وتصنيف اإلعاقات التي قـد تحـدث   زيادة المعرفة و •
  للطفل أثناء نموه.

اكتشاف معرفة حقيقية بما تتطلبه حاالت االشتباه أو تشخيص مشاكل وأمراض الطفولة  •
  من بحث ومتابعة.  

استكشاف النواحي النفسية للنمو الغير طبيعي لألطفال من حيث أثارها علـي الطفـل    •
  وعائلته.   

  
  REHB 6312   مواضيع خاصة  

يقرر القسم المشرف مع بداية كل سنة طبيعة محتوى هذا المساق بحيث تتالءم 
  محتوياته مع االتجاهات الحديثة في مجال التأهيل.

  

  األطروحة
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  ساعات معتمدة):  6األطروحة (  -
يقوم الطالب بإعداد بحث تكميلي في أحد مواضيع علوم التأهيل ويعـادل بسـت     

  معتمدة.   ساعات
  

  التدريب العملي
  ساعة تدريبية): 210ساعات معتمدة بواقع  3التدريب العملي (  -

يهدف التدريب العملي إلى إعطاء الطالب الفرصة الكتساب الخبرة العملية في 
حقل التأهيل الطبي وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين، حيث سيقضى المتدرب 

ة كعضو فاعل في فريق التأهيل وينتظر من الطالب معظم وقته في مراكز التأهيل المختلف
  خالل فترة التدريب أن يقوم بـ:

معرفة وتمييز المصطلحات المستخدمة للحاالت المرضية المختلفة كالعجز و اإلعاقـة   •
  واإلصابة... الخ.

  المشاركة الفاعلة في تقييم الحاالت المرضية المختلفة التي يستقبلها مركز التأهيل.   •
  حليل الخلل الوظيفي الذي قد ينجم عن الحالة المرضية من النواحي الطبية.  مناقشة وت •
  المشاركة في جوالت المرور على المرضى وحضور الجلسات العالجية للمرضى. •
  المشاركة في المحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل المتعلقة بالتأهيل. •
لمرضـية بالنسـبة للمـريض    إدراك اآلثار و األبعاد النفسية المترتبة على الحـاالت ا  •

  وعائلته والمجتمع.
إدراك أهمية متابعة عالج الحالة المرضية واختيار أنسب الطرق (من مكان ومصـادر   •

  وأجهزة) الالزمة للمراحل العالجية الضرورية لتأهيل وعالج الحالة.
على إصـابات العمـود الفقـري     عالمشاركة في العيادات الخارجية المختلفة واإلطال •

ت الرأس والدماغ وحاالت البتر واألمـراض الجسـدية األخـرى وإجـراءات     وإصابا
 لهذه الحاالت. ةالتأهيل الالزم
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  نبذة عن كلية التجارة

مية من الكليات الرائدة في الجامعة والـوطن  تعتبر كلية التجارة في الجامعة اإلسال
الماسة للمتخصصين  م لتلبية الحاجة1980هـ الموافق 1400أسست في العام الفلسطيني، ت

والعلـوم  والمهتمين والباحثين في المجاالت المحاسبية واالقتصادية واإلداريـة والسياسـية   
راء والمحاسـبين واالقتصـاديين   ولزيادة الثقافة التعليمية لفئـات المـد   المالية والمصرفية،

والسياسيين بآخر ما توصلت إليه تطورات العلوم اإلدارية واالقتصادية والمالية في العـالم  
وقد تمثل ذلك في حرص الكلية ومنذ نشأتها على وضع خطط دراسية وأكاديميـة للطلبـة   

  لتحقيق تلك األهداف، كما حرصت على التطوير الدائم لهذه الخطط.
  

ات العليـا وضـرورتها وخدمـة البحـث     ـمن كلية التجارة ألهمية الدراس وإدراكاً
العلمي، ومساهمة في الجهود الرامية لالرتقاء بالمجتمع الفلسطيني، ومحاولة حـل مشـكالته   

إدارة األعمال وفي المحاسـبة   الماجستير في برامجرر افتتاح قد تقة، فـة واالقتصاديــالمالي
ومتطلبات المجتمع  احتياجاتبحيث تلبي  البرامج هذه طخط حيث تم وضع وصياغةوالتمويل 

مـع   انسـجامها  الخطـط المحلي، وتدعيم البحوث التي تفيد المجتمع، كما روعي فـي هـذه   
 اتجـاه المحاسبي والمالي، والتي تصب فـي  و اإلداري  التوجهات العالمية الحديثة في التعليم

، والتمويليـة المحاسـبية  اإلداريـة و وعات تعزيز وتنمية قدرات الطالب في العديد من الموض
المحاسـب  و المدير التنفيـذي  وتزيد تفاعله مع مختلف التخصصات العلمية األخرى التي تفيد

  والمراقب المالي والمدير المالي في أدائه العملي.  
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  برامج الماجستير في كلية التجارةمرتكزات 
  

  :على مجموعة من المرتكزات أهمها البرامج هذه تقوم
استخدام األساليب الحديثة والمتطورة في عملية التدريس القـادرة علـى تنميـة     )1(

  القدرة التحليلية والقيادية لدى الطالب.
العمل على ربط الطالب بالمجتمع المحلي بشكل خاص، والبيئة العالميـة بشـكل    )2(

  عام.  
  اعتماد البحث العلمي كركن أساسي من أركان العملية التعليمية. )3(
  ث أوعية المعلومات في التدريس.  استخدام أحد )4(
استخدام اللغة اإلنجليزية في التدريس بجانب اللغة العربية، وهـذا يتطلـب مـن     )5(

الطالب اإللمام الكافي باللغة اإلنجليزيـة ليـتمكن مـن االسـتعانة بـالمراجع      
واألبحاث الحديثة في مجال تخصصه والتي سـتكون جـزءاً مـن متطلبـات     

 الدراسـة.

  لب في استخدام الحاسوب واإلنترنت.  رفع كفاءة الطا  )6(
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  أعضاء الهيئة التدريسية 
  في برنامجي اإلدارة والمحاسبة والتمويل

  
 التخصص الدقيق القسم الذي ينتمي إليه اسم  المدرس

  إدارة مالية وعلوم مصرفية    إدارة أعمال  د. فارس أبو معمر .1
  إدارة استراتيجية  إدارة أعمال  د. ماجد الفرا .2
  أساليب كمية وعلوم مصرفية    إدارة أعمال  اشورد. يوسف ع .3
  إدارة تسويق  إدارة أعمال  د. رشدي وادي .4
ــامي أبــو   .5 د. س

  الروس
  تنمية موارد بشرية  إدارة أعمال

  تنمية موارد بشرية    إدارة أعمال  د. محمد المدهون .6
  محاسبة إدارية ودولية  محاسبة  د. سالم حلس .7
  نظم معلومات  محاسبة  د. جالل العطار .8
  محاسبة مصارف  محاسبة  . علي شاهيند .9

  أسواق مالية  محاسبة  د. حمدي زعرب .10
  مراجعة حسابات  محاسبة  د. يوسف جربوع .11
  نظم معلومات  محاسبة  د. عصام البحيصي .12
  اقتصاد إداري  اقتصاد  د.محمد مقداد .13
ــل   .14 د. خليــــ

  النمروطي
  اقتصاد دولي وتجارة دولية  اقتصاد

ــدين   .15 ــالء ال د. ع
  الرفاتي    

  قتصاد إسالمي مقارنا  اقتصاد

  فقه المعامالت الشرعية  كلية الشريعة  د. أحمد شويدح .16
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  قسم إدارة األعمال -أوالً 

Program of Business Administration  
  

  هداف البرنامج:أ
  لنهوض بالمستوى العلمي لطلبة فلسطين في حقل اإلدارة.ا .1
ـ  ا .2 ال فـي فلسـطين،   لمساهمة في حل المشاكل اإلدارية التي تواجه قطـاع األعم

  والسعي لتطوير هذا القطاع.
القادرة علـى تلبيـة احتياجـات     ةعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة والمتخصصإ .3

االقتصاد الفلسطيني فـي المجـاالت اإلداريـة، وتزويـدهم بالمعرفـة النظريـة       
  والتطبيقية.  

  لمساهمة في إغناء وتطوير البحث العلمي في مجال العلوم اإلدارية.ا .4
  ر الجهد المادي والمعنوي للراغبين في استكمال دراساتهم العليا.وفيت .5

  
  ق بالبرنامج:اروط االلتحش

لحصـول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها بتقـدير  ا .1
  جيد على األقل.

  راسة المساقات االستدراكية إن لم يكن من خريجي كلية التجارة.د .2
ـ ليزية (يعفى منه الحاجتياز امتحان اللغة اإلنجا .3 نقطـة فـي    500لون علـى  ص

  أو ما يعادله).  TOFELالـ
  جتياز امتحان القدرات.ا .4
  وافـر المهارات األساسية في التعامل مع الحاسوب.ت .5
 لحصول على رسالتي توصية.ا .6

  يفضل من لديه خبرة مهنيـة.   .7
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  المتطلبات الدراسية
  

على الطالب أن يجتاز  على درجة الماجستير في إدارة األعمال يجب للحصول
  % موزعة كاآلتي:75ساعة معتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن  36بنجاح 
 

  الساعات المعتمدة  عدد المساقات  نوع المساق
  24  8  المساقات اإلجبارية

  6  2  المساقات االختيارية
  6  -  رسالة ماجستير

  36  المجموع
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  الخطة الدراسية
  

الخطة الدراسية موزعة على ثالثة 
 

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
 

    الفصل األول: –لمستوى األول ا  
  MBAG 6301  ساعات 3  حصاء ومنهجية البحثإ
 MBAG 6302  ساعات 3  ألساليب الكمية في اتخاذ القراراتا

  MBAG 6303  ساعات 3  دارة تسويق متقدمةإ
  

  الفصل الثاني: –لمستوى األول ا    
  SHAR 6304  ساعات 3  الميةست اإللمدخل للمعامالا
  MBAG 6305  ساعات 3  ظم المعلومات اإلداريةن
  MBAG 6306  ساعات 3  دارة مالية متقدمةإ
    ساعات 3  )1(   ساق اختياريم

  
  الفصل األول: –لمستوى الثاني ا    

  MBAG 6307  ساعات 3  دارة وتنمية الموارد البشريةإ
  MBAG 6308  ساعات 3  حاسبة إدارية متقدمةم
    ساعات 3  )2ق اختياري (اسم

  
 MBAG 6609ساعات معتمدة)     6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  تم اختيار مساقين من المساقات االختيارية التالية:ي    
   

 MBAG 6310  ساعات 3  دارة استراتيجيةإ

 MBAG 6311  ساعات 3  دارة األعمال الدوليةإ

 MBAG 6312  ساعات 3  لسلوك التنظيميا

 MBAG 6313  ساعات 3  قتصاد إداريا

 MBAG 6314  ساعات 3  سويق خدميت

 MBAG 6315  ساعات 3  دارة المصارفإ

 MBAG 6316  ساعات 3  دارة المبيعاتإ

  
تم تحديد المساقات االستدراكية لكل طالب من قبل لجنة الدراسات العليا فـي  ي §

برنامج، وعلـى الطالـب أن ينهـى    لة لالكلية، وال تحتسب ضمن الساعات المعتمد
جميع الساعات المطلوبة قبل البدء بالبرنامج، ما لم تسمح له لجنة الدراسات العليـا  

 بغير ذلك، ومن أهم المساقات االستدراكية ما يلي:

  
  إدارة أعمال   -1
  حاسبة ماليةم -2
  حصاءإو قتصاد جزئيا -3
  انون تجاريق -4
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  صف المساقات و
  

  المساقات اإلجبارية –والً أ
  

ــث   إ  .1 ــة البح ــاء ومنهجي  Statistics and Researchحص
Methodology (MBAG 6301) 

هدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من القيام بالبحـث العلمـي، مسـتنداً إلـى     ي
ه تاألصول العلمية في جميع مراحل البحث، بدءاً من اختيـار موضـوع البحـث ومشـكل    

بمنهجية جمع البيانات األولية والثانوية وإعداد األدوات الالزمة وفروضه وأهدافه، مروراً 
ومنهجية تحليل البيانات تحليالً وصفياً وكمياً عميقـاً باسـتخدام النمـاذج القياسـية      ،لذلك

 المناسبة.  وأخيراً عرض النتائج وكتابة التقرير أو البحث باألسلوب العلمي، ويشتمل هـذا 
  ة ونقدها نقداً علمياً.لمساق على دراسة أبحاث سابقا

  
 Quantitative Methodsألساليب الكمية في اتخـاذ القـرارات   ا  .2

Making:(MBAG 6302)  
تناول المساق دراسة المنهج الكمي في حل المشاكل واتخاذ القرارات، البرمجة ي

هداف، البرمجة الديناميكية، ألالخطية والمشاكل المتفرعة عنها، البرمجة الكاملة، برمجة ا
ظرية القرارات الكمية،  اتخاذ القرارات في ظل تعدد وتزاحم المصالح، شبكات األعمال، ن

نظرية خطوط االنتظار، نماذج المخزون، نماذج التنبؤ، المحاكاة، استخدام برامج 
 الحاسوب المتخصصة في حل المشاكل المطروحة، األساليب الكمية ونظم المعلومات

  إلدارية.ا
  

 Advanced Marketing Management دارة تسويق متقدمـة إ  .3
(MBAG 6303)    
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بحث المساق في تحليل السوق والبيئـة والفـرص التسـويقية، إدارة العمليـات     ي
وتصـميم اسـتراتيجيات    التسويقية، عناصر المزيج التسويقي وسلوك المستهلك، تخطـيط 

القتصـاد  التسويق الدولي، دور التسويق فـي ا  ،التسويق، تطبيقات على السوق الفلسطيني
وعملية التنمية، دور التسويق في المنظمات غير الهادفة للـربح، إدارة المبيعـات والبيـع    

  الشخصي، بحوث التسويق.
  
ــالمية ا  .4 ــامالت اإلس ــدخل للمع  Introduction to Islamicلم

Transactions (SHAR 6304)  
اإلسالم، مفهومها، وأثرها على النفس  تناول هذا المساق المعامالت فيي

، األخالق تعريفها وأثرها في …المجتمع، الزكاة على من تجب، مقدارها، مصارفها و
المعامالت التجارية، نظرية العقد في الفقه اإلسالمي، الربا، الربح مفهومه، تحديده، 

واالستثمار  يلضوابطه في الفقه اإلسالمي، الخصخصة، دراسات تطبيقية في أعمال التمو
اإلسالمية. باإلضافة إلى عدد من القضايا الفقهية المعاصرة في التي تتعامل بها المصارف 

  باب المعامالت الشرعية.
  

 Management Information Systemsظم معلومـات إداريـة   ن  .5
(MBAG 6305)  

ت اتناول المساق مفهوم نظم المعلومات اإلدارية ومداخل دراستها وأهـم التحـدي  ي
لنظم، مفاهيم المعلومات، تكنولوجيا المعلومـات،  التي تواجهها في الوقت المعاصر، أنواع ا

نظم المعلومات المبنية على الحاسوب وعالقتهـا باتخـاذ القـرارات، نظـم المعلومـات      
الوظيفية، الجوانب التنظيمية والسلوكية لنظم المعلومـات، قواعـد البيانـات والبرمجـة     

  اء وإدارة نظم المعلومات.نب ،Accessباستخدام 
  
 Advanced Financial Management (MBAGتقدمـة  دارة مالية مإ  .6

6306)  
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 االحتياجـات ب لتنبـؤ ا تشملو لماليةا الرقابةو لتخطيطا راسةد لمساقا ذاه تناولي 
ـ  السـتثمار، ا لـى ع لعائدا لمالي،ا لتحليلا لتشغيل،ا رافعةو لتعادلا حليلت لتمويلية،ا  رارق
 ألصولا تقييمو معدلهاو لفائدةا ريةظن لعامل،ا لمالا أسر دارةإ ياساتس يشملو تثمارسالا

. لرأسـمالي ا السـتثمار ا رارق يف دخالهإ طرقو قياسهو جنبه: تلخطرا لمخاطرة،ا ديمةع
 ألجـل ا ويـل ط لتمويلا االستئجار،و ألجلا متوسطو صيرق لتمويلا يشملو لتمويلا رارق
ـ  خياراتو قوقح العادية،و ةزلممتاا األسهمو السنداتو  لماليـة ا األوراقو ألسـهم ا راءش
 ظريـة ن تشـمل و لتمويليةا لسياسات. الرأسماليةا لموازناتا لتمويل،ا دائلب لتحويل،ل لقابلةا

 السيطرة،و الندماجا لتقييم،ا ألرباح،ا وزيعت ياساتس لمال،ا أسر كلفةت لمال،ا أسر يكله
  ت.لشركاا يكليةه إعادةو لفشلا ملياتع
  
 Human Resourcesدارة وتنميـــة المـــوارد البشـــرية إ  .7

Management and Development (MBAG 6307) 
بحث المساق في مفهوم وتطور إدارة وتنمية الموارد البشرية، مهامها ووظائفها، ي

البعد االستراتيجي في إدارة وتنمية الموارد البشرية، سياسات تخطيط المـوارد البشـرية،   
، االختيار والتوظيـف،  لوصف الوظيفي وتنظيم المؤسسة، سياسات تقييم األداءاالتحليل و

التدريب والتطوير وتخطيط المستقبل الوظيفي، العالقة مع النقابـات العماليـة، الحـوافز    
  وإدارة التعويضات، برامج وسياسات الصحة واألمان وصيانة الموارد البشرية.

  
 Advanced Managerial Accountingحاسبة إدارية متقدمة م  .8

(MBAG 6308)  
سلوك التكاليف، تحليل التكـاليف واألربـاح، التخطـيط    تضمن المساق دراسة ي

والرقابة اإلدارية، استخدام األساليب المحاسبية في عملية اتخاذ القرار في المدى القصـير،  
لمركـز المـالي،   االموازنات التقديرية التشغيلية، الموازنات الرأسمالية، تحليل التغير فـي  

ركزية والرقابة عليها، نمـاذج بحـوث العمليـات    محاسبة المسئولية وتقارير األداء، الالم
  والقرارات اإلدارية، تأثير ضريبة الدخل على الخطط اإلدارية.

  
  :  Master Dissertation (MBAG 6309)سالة الماجستير ر  .9
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التسجيل للبدء في رسالة  لى كل طالب إتمام رسالة الماجستير، ويستطيع الطالبع
عة بنجاح على األقل، على أن يكون من بينهـا مسـاق   سا 18الماجستير بعد إتمام دراسة 

اإلحصاء ومنهجية البحث، وموضوع البحث يجب أن يكون تطبيقياً يعتمد علـى اسـتخدام   
  األسلوب الميداني في عملية الدراسة مع التطبيق على البيئة المحلية.
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  قات االختياريةاالمس -ثانياً 
  

  Strategic Management (MBAG 6310)دارة استراتيجية إ .1
تناول المساق تحليل القدرات (البيئة الداخلية للمؤسسة)، تحليل البيئة الخارجيـة  ي

للمؤسسة، استراتيجيات منشأة األعمال، الهيكل التنظيمي من منظور استراتيجي، السـلوك  
في القرن الحادي والعشرين، إدارة الجودة الشاملة، هندسـة   االستراتيجي، تحديات اإلدارة

  ت، حاالت عملية.العمليا
  
 International Business Managementدارة األعمــال الدوليــة إ .2

(MBAG 6311)    
تضمن المساق تحليل واتخاذ القرارات الخاصة باألعمال الدولية، تقيـيم فـرص   ي

مل التنظيمية والبيئية التي تؤثر في أعمال المؤسسات االمشاركة في األسواق العالمية، العو
(البيئة السياسية والثقافية والقانونية واالقتصادية)، دور الدولة والمنظمـات  متعددة الجنسية 

العالمية في التجارة، االستراتيجيات الدولية، اإلدارة الوظيفية الدوليـة (تسـويق، إنتـاج،    
  محاسبة، تمويل، موارد بشرية).

  
  Organizational Behavior (MBAG 6312)لسلوك التنظيمي ا .3

حث في سلوك األفراد والجماعات في المؤسسة من خالل تحليل تناول المساق البي
مكونات السلوك مثل الشخصية واإلدراك واالتجاهات والقيم والمعتقدات، دور الجماعـات  

اعات، ضغوط العمـل ودور  زوالتفاعالت التبادلية وحل المشكالت وإدارة الصراعات والن
ات واإلبداع وإدارة التغييـر، باإلضـافة   القائد وبناء فرق العمل واالتصاالت، اتخاذ القرار

  إلى ثقافة المؤسسة.
  

  Managerial Economics (MBAG 6313)قتصاد إداري ا .4
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عتبر هذا المساق تطبيقاً للنظرية االقتصادية الجزئية والكلية في مجال إدارة ي
 تمال، ويناقش حاالت مختلفة ويسعى إليجاد الحلول لها بما يتفق مع النظرية، كما يماألع

تدريس العرض والطلب في األسواق المختلفة كالمنافسة التامة والمنافسة االحتكارية 
واالحتكار واحتكار القلة، وكذلك التكاليف واإلنتاج، كما يتناول هذا المساق السياسات 

  الحكومة في اتخاذ القرارات االقتصادية المرتبطة بالمنشأة.ر السعرية والتنبؤ ودو
  
  Service Marketing (MBAG 6314)سويق خدمي ت .5

هدف المساق إلى دراسة مفهوم التسويق الخدمي، التنظـيم التسـويقي وبحـوث    ي  
التسويق في القطاع الخدمي، مزيج التسويق الخدمي، المشاكل التسويقية فـي الصـناعات   

خطيط وتنظيم النشاط التسويقي الخدمي في فلسطين، دراسة حاالت حقيقية مـن  تالخدمية، 
  سياحي والمصرفي والفندقي الفلسطيني.القطاع ال

  
  Bank Management (MBAG 6315)دارة المصارف إ .6

 لمصـرفية، ا لعملياتا إدارةو لداخليا لمصارفا نظيمت راسةد لمساقا ذاه تناولي
 الموازنـة و السـتراتيجي ا لتخطيطا لمصارف،ا داءأ حليلت ،يلمصرفا لعملا يف لمنافسةا

 خاطرم دارةإ لفائدة،ا عرس حديدت لمنتجات،ا سعيرت لفائدة،ا سعارأ خاطرم دارةإ التسويق،و
 لسـائلة ا ألصـول ا دارةإ مخـاطره، و لمـال ا أسر دارةإ لخيار،ا حقو لمستقبليةا لعقودا

 حفظـة م دارةإ لمجمعـة، ا ألمـوال ا كلفةت حديدت لودائع،ا لىع لمنافسةا لسيولة،ا تخطيطو
 لـديون ا لقـروض، ا لباتط قييمت ئتمان،الا ياسةس اإلقراض،و الئتمانا دارةإ الستثمارات،ا
ـ  ألنشـطة ا لدولية،ا لمصرفيةا ألعمالا لمتعثرة،ا  لمصـرفي ا لـدمج ا لميزانيـة، ا ارجخ

  .السيطرةو
   

  Sales Management (MBAG 6316)دارة المبيعات إ .7
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المساق على مقدمة في إدارة المبيعات،  مدراء البيع، إستراتيجيات البيـع،   حتويي
وتوظيف واختيار مندوبي البيع  ،يعات، المبيعات المتوقعة وطرق التنبؤ بهاتنظيم إدارة المب

  وتدريبهم وتحفيزهم والتقييم والمتابعة، واقع إدارة المبيعات في الشركات الفلسطينية.
  



  

- 156 -  

  

 قسم المحاسبة والتمويل -ثانياً 
Program of Finance & Accounting  

 

  
  الخطة الدراسية

  
  

  مرتكزات البرنامج
   -هذا البرنامج على مجموعة من المرتكزات أهمها: يقوم

استخدام األساليب الحديثة والمتطورة في عملية التدريس القادرة على تنمية القدرة  .1
  التحليلية والقيادية لدى الطالب.

  العمل على ربط الطالب بالمجتمع المحلي بشكل خاص، والبيئة العالمية بشكل عام.  .2
  أساسي من أركان العملية التعليمية.اعتماد البحث العلمي كركن  .3
  استخدام أحدث أوعية المعلومات في التدريس.  .4
استخدام اللغة اإلنجليزية في التدريس بجانب اللغة العربية، وهذا يتطلب من الطالب  .5

اإللمام الكافي باللغة اإلنجليزية ليتمكن من االستعانة بالمراجع واألبحاث الحديثة في 
  ون جزءاً من متطلبات الدراسـة. مجال تخصصه والتي ستك

  رفع كفاءة الطالب في استخدام الحاسوب واإلنترنت.  .6
  

  أهداف البرنامج
إعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة والمتخصصة القادرة على تلبية احتياجات االقتصـاد   .1

الفلسطيني في المجاالت المحاسبية والمالية وذلك من خالل تزويدهم بالمعرفة النظرية 
طبيقية المناسبة، مع التركيز على دراسة الحاالت العمليـة وتحليلهـا الكتسـاب    والت



  

- 157 -  

المهارات الالزمـة في العديد من المجاالت مثل عمليـات محاسـبة وإدارة البنـوك    
وتخطيط العمل المصرفي، اإلدارة المالية، وإنشاء نظم المعلومات الماليـة واإلداريـة   

لبحوث المحاسبية واالقتصادية المتخصصة في وإداراتها، إدارة المشروعات، إجراء ا
  السياسات المالية والنقدية، وكذلك العمل مع مؤسسات التمويل الدولي.

المساعدة في حل المشاكل المحاسبية والتمويلية التي تواجه قطاع األعمال في فلسطين  .2
  والسعي لتطوير هذا القطاع.

حاسبة بمـا يخـدم أغـراض    النهـوض بالمستوى العلمي لطلبة فلسطين في حقل الم .3
  ومتطلبات التعليم العالي.  

  توفير الجهـد المادي والمعنـوي لدى الراغبين في استكمال دراساتهم العليا. .4
) بقطاع غزة حيث والتمويلالضرورة الملحة لتأسيس برنامج (الماجستير في المحاسبة .5

  ـزة.  هذا البرنامج في أي من الجامعات القائمة في محافظات غ مثل ال يوجد
 المساهمة في إثراء وتطوير البحث العلمي فـي مجـال العلـوم الماليـة واإلداريـة      .6

 والمحاسبية.
 

  شروط االلتحاق بالبرنامج
أن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس من كليـات االقتصـاد والتجـارة     .1

بتقدير جيد على األقل من إحدى الجامعات  أو علوم مالية ومصرفية تخصص محاسبة
  الفلسطينية أو العربية أو من أي جامعة أخرى معترف بها.  

نقطة فـي   500اجتياز اختبار مستوى في اللغة اإلنجليزية (يعفى منه الحاصلون على  .2
  أو ما يعادله).   TOFELالـ 

  اجتياز االمتحان التحريري.   .3
  توافر المهارات األساسية في التعامل مع الحاسوب.   .4
 الحصول على رسالتي توصيـة.   .5

  يفضل من لديه خبرة مهنيـة.   .6
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، وباإلضافة إلي اسـتيفاء  والتمويل للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة  
الشروط المنصوص عليها في الالئحة الداخلية لبرنامج الماجستير في الجامعة اإلسـالمية،  

  عتمدة موزعة كالتالي:) ساعة م36على الطالب أن يجتاز بنجاح (
  
  ساعة معتمدة): 30.  الدراسة النظرية (1
  

  ساعات) 9( الفصل األول
 MACF   6301 ساعات 3  إحصاء ومنهجية البحث

 MACF   6302 ساعات 3  األساليب الكمية في اتخاذ القرارات
 MACF   6303 ساعات 3  نظرية المحاسبة

  
  ساعة) 12( الفصل الثاني

  SHAR 6304  ساعات 3  اإلسالميةالمدخل للمعامالت 
 MACF   6305 ساعات 3  محاسبة إدارية متقدمة

 MACF   6306 ساعات 3  مراجعة حسابات متقدمة
 OPTI    6301 ساعات 3  )1(   مساق اختياري

  
  :ساعات) 9الثالث (الفصل 

 MACF   6307 ساعات 3  إدارة مالية متقدمة
 MACF   6308 ساعات 3  نظم معلومات إدارية

   OPTI    6302 ساعات 3  )2مساق اختياري (
  يتم اختيار مساقين من المساقات االختيارية التالية: 

 MACF   6309 ساعات 3  المحاسبة الدولية  
 MACF   6310 ساعات 3  إدارة مالية دولية

 MACF   6311 ساعات 3  إدارة تسويق متقدمة   
 MACF   6312 ساعات 3  نظرية االستثمار  

 MACF   6313 ساعات 3  ا ضريبية معاصرة  قضاي
 MACF   6314 ساعات 3  االقتصاد الدولي  
 MACF   6315 ساعات 3  األسواق المالية  

  
  ماجستير:الرسالة 

) ساعات معتمدة لبحث تخرج على أن يكون هذا البحث 6إنهاء (طالب يجب على كل      
  راسة مع التطبيق على البيئة المحلية.  تطبيقي يعتمد على استخدام األسلوب الميداني في الد
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  وصف المساقات 
  

  اإلجباريةالمساقات  -أوالً 
  
 Introduction to Islamicالمساق األول: المدخل للمعامالت اإلسالمية  .1

Transactions (SHAR 6304):  
يتناول هذا المساق المعامالت في اإلسـالم، مفهومهـا، وأثرهـا علـى الـنفس      

، األخالق تعريفها وأثرهـا فـي   …لى من تجب، مقدارها، مصارفها والمجتمع، الزكاة ع
المعامالت التجارية، نظرية العقد في الفقه اإلسالمي، الربـا، الـربح مفهومـه، تحديـده،     
ضوابطه في الفقه اإلسالمي، الخصخصة، دراسات تطبيقية في أعمال التمويل واالستثمار 

فة إلى عدد من القضايا الفقهية المعاصرة في التي تتعامل بها المصارف اإلسالمية. باإلضا
  باب المعامالت الشرعية.

  
  MACF   6301    المساق الثاني: إحصاء ومنهجية البحث .2

يهدف هذا المساق إلي تمكين الطالب من القيام بالبحـث العلمـي، مسـتنداً إلـي     
ه األصول العلمية في جميع مراحل البحث، بدءاً من اختيـار موضـوع البحـث ومشـكلت    

وفروضه وأهدافه مروراً بمنهجية جمع البيانات األولية والثانوية وإعداد األدوات الالزمـة  
لذلك، ومنهجية تحليل البيانات تحليالً وصفياً وكمياً عميقـاً باسـتخدام النمـاذج القياسـية     
المناسبة، وأخيراً عرض النتائج وكتابة التقرير أو البحث باألسلوب العلمي، ويشتمل هـذا  

  اق على دراسة أبحاث سابقة ونقدها نقداً علمياً.   المس
  
   MACF   6302     المساق الثالث: أساليب كمية في اتخاذ القرارات .3

يتناول المساق دراسة المنهج الكمي في حل المشاكل واتخاذ القرارات، البرمجـة  
لكاملـة،  الخطية والمشاكل المتفرعة عنها، وتحليل الحساسية، ومشاكل التوزيع، البرمجة ا

برمجة األهداف وتطبيقها على الحاالت االجتماعية واالقتصـادية والمصـرفية، البرمجـة    
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الديناميكية، نظرية القرارات الكمية، اتخاذ القرارات في ظل تعـدد واخـتالف المعـايير،    
شبكات األعمال، نظرية خطوط االنتظار، نماذج التنبــؤ، المحاكـاة، وتشـتمل دراسـة     

  ة تطبيقية في المواضيع المختلفة.  المساق حاالت عملي
  

   :MACF   6303   المساق الرابع: نظـرية المحاسبة .4
تشتمل دراسة هذا المساق: مناقشة وإيضاح اإلطار النظري للمحاسبة من خـالل  
إبراز مدى أهمية وفائدة المعلومات المحاسبية لمتخذي القـرارات ولمسـتخدمي القـوائم    

هيم النظرية المحاسبية، والقواعد واألسس المرتبطـة بهـا،   المالية، ثم دراسة مداخل ومفا
والمقومات التي ترتكز عليها وأصولها العلمية، كذلك فلسـفة قيـاس ومعالجـة عناصـر     
األصول، والخصوم وحقوق الملكية، واإليرادات والنفقات، كمـا يـتم تعريـف الطالـب     

والبيئة والموارد البشـرية،   بالمستجدات المتعلقة في عالم المحاسبة:كالمحاسبة عن التلوث
  والتضخم وغيرها من القضايا المالية والمحاسبية واالقتصادية.

  
  MACF   6306 المساق الخامس: مراجعة حسابات متقدمة  .5

تشتمل دراسة هذا المساق على: كيفية استخدام األساليب واالتجاهات الحديثة في 
واستخدام الحاسبات اإللكترونية في مراجعة الحسابات باالعتماد على العينات اإلحصائية 

عملية المراجعة، المراجعة التحليلية، معايير وأدلة التدقيق الدولية، قواعد السلوك المهني، 
دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخلية، مراجعة وتدقيق قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، 

جبات المراجع، كيفية إعداد مخاطر عمليات المراجعة والمشاكل المرتبطة بها، حقوق ووا
  تقارير المراجعة. 

  
  MACF   6307   المساق السادس: إدارة مالية متقدمة  .6

تشتمل دراسة هذا المساق على: مساعدة طالب الدراسـات العليـا لتعميـق فهـم     
المبادئ األساسية للتمويل وكيفية اتخاذ القرارات المالية، والتعامل بكفاءة مع المسئولين في 

المالية للمنشأة،وعليه يغطي هذا المساق بعض الموضوعات المالية التاليـة مثـل:   اإلدارة 
التمويل طويل األجل، األدوات المالية (اإليجار)، تمويـل المبيعـات (التمويـل الـذاتي،     
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التلقائي، الخارجي، الكلي) التعثر واإلفالس، التحليل المالي، أنواع وإدوات التحليل المالي، 
ء المشروعات (العائد على اإلستثمار، القيمة السـوقية المضـافة، القيمـة    مقاييس تقييم أدا

  االقتصادية المضافة).
  

  MACF   6305    المساق السابع: محاسبة إدارية متقدمـة .7
تشتمل دراسة هذا المساق على: تحليل سلوك التكاليف وربطه بالحجم والنوعيـة،  

خدمــة اإلدارة، وإعـداد الموازنـات     وتسخير البيانات المالية والتكاليفية المالئمة فـي 
التخطيطية والموازنات الرأسمالية والالمركزية، وتحليل اإلنحرافـات الكميـة والسـعرية    

بيان أسبابها ومحاسبة المسئولية، طرق إدارة وتقييم المخزون السلعي المختلفة والمحاسبة و
ستخدام أدوات التحليـل  عنها، وطرق تسعير المنتجات، وإدارة الوقت والتكلفة والجودة، وا

  المالي لخدمـة اإلدارة في صناعة القـرار، وتكاليف األنشطة.  
  

    MACF   6308  المساق الثامن: نظم معلومات إدارية  .8
يتناول المساق مفهوم نظم المعلومات اإلدارية ومداخل دراستها وأهم التحديات 

لومات، تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها في الوقت المعاصر، أنواع النظم، مفاهيم المع
اإلدارية، نظم المعلومات المبنية على الحاسوب وعالقتها باتخاذ القرارات، نظم المعلومات 
الوظيفية، الجوانب التنظيمية والسلوكية لنظم المعلومات، قواعد البيانات والبرمجة 

  باستخدام برامج الحاسوب، بناء وإدارة نظم المعلومات المحاسبية. 
  

    MACF   6600ة الماجستيررسال .9
على كل طالب إتمام رسالة الماجستير، ويسمح بالتسجيل للرسالة بعد إتمام          
) ساعة بنجاح على األقل، على أن يكون من بينها مساق اإلحصاء ومنهجية 18دراسة (

البحث، وموضوع البحث يجب أن يكون تطبيقياً يعتمد على استخدام األسلوب الميداني في 
  عملية الدراسة مع التطبيق على البيئة المحلية.
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  المساقات االختيارية -ثانياً 
  

  MACF   6309  المساق األول: المحاسبة  الدولية .1
يهدف هذا المساق إلي التعريف بالمنظمات االقتصادية الدولية والمنظمات 

الدولي للمحاسبين"، المحاسبية المهنية الدولية "اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة واالتحاد 
دراسة ما يصدر عن هذه المنظمات المحاسبية من معايير محاسبية دولية، وقواعد تطبيقها 
والمشاكل المحاسبية المرتبطة بها، كما سيتناول البحث في هذا المساق موضوع 

  التطورات المستجدة في مجال التجارة اإللكترونية والعولمة. 
  

   MACF  6310 ولية المساق الثاني: إدارة مالية د .2
يتضمن هذا المساق موضوعات تتعلق بأهداف ووظائف اإلدارة المالية الدولية، 
والشركات متعددة الجنسيات، أنظمة الصرف، التعامل األجنبي وكيفية تأثيرها على أعمال 
الشركات متعددة الجنسيات، األنظمة المالية، السياسات المالية والنقدية، المؤسسات المالية 

متخصصة (البنوك المركزية، مؤسسات اإلدخار واإلقراض، شركات التأمين، البنوك ال
  والمؤسسات المالية الدولية). 

  
  MACF   6311 المساق الثالث: إدارة تسويق متقدمة  .3

يبحث المساق في تحليل السوق والبيئة والفرص التسويقية، إدارة العمليات 
لمستهلك، تخطيط وتصميم استراتيجيات التسويقية عناصر المزيج التسويقي وسلوك ا

التسويق، تطبيقات على السوق الفلسطيني، التسويق الدولي، دور التسويق في االقتصاد 
وعملية التنمية، دور التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح، إدارة المبيعات والبيع 

  الشخصي، بحوث التسويق.
  

  MACF   6312 المساق الرابع:  نظرية االستثمار   .4
تشتمل دراسة هذا المساق: المحافظ االستثمارية، والبيئة اإلسـتثمارية، ومبـادئ   
اإلستثمار باألوراق المالية، وشراء وبيع األوراق المالية، وتحديد أسـعار األوراق الماليـة   
في البورصة، والمخاطر والعوائد في اإلستثمار وتقييم أنظمة االسـتثمار، تقيـيم وتحليـل    

لية، ومداخل التحليل، أسس تكوين المحـافظ اإلسـتثمارية ونمـوذج تسـعير     األوراق الما
األصول الرأسمالية، والخيارات، والمستقبليات، والمبادالت، قواعد وإجراءات التعامل فـي  
البورصات، إستراتيجيات االستثمار، السيولة وتأثيرها على القيمة السوقية للسهم، والسيولة 

  وتأثيرها على كفاءة السوق.
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  MACF   6313          المساق الخامس: قضايا ضريبية معاصرة .5

تشتمل دراسة هذا المساق على: بيان تأثير دور المحاسبة فـي قواعـد وأسـس    
حساب الضريبة، دور المراقب في حساب الدخل الخاضع للضـريبة، النفقـات اإليراديـة    

مجاورة وأنـواع الضـرائب   والرأسمالية، قوانين الضريبة وتطبيقاتها في فلسطين والدول ال
وخاصة الضريبة الموحدة والنوعية، النفقات المقبولة، االستهالكات واالحتياطيات وعرض 
بعض القضايا مثار الخالف بين الضريبة والمحاسبة، معالجة القضايا الضريبية المعاصرة 

  من النواحي الفنية والقانونية مع التركيز على البعد الفلسطيني.  
  

  MACF   6314   دس: االقتصاد الدوليالمساق السا .6
تشتمل دراسة هذا المساق على: النظريات الحديثة للتجارة الدولية، السياسات 
التجارية، ميزان المدفوعات، توازن واختالل ميزان المدفوعات، آلية عالج اختالل ميزان 

  وكيفية عملها.  –آليتها  –أنواعها  –المدفوعات، أسواق الصرف األجنبي 
واالتفاقيات  WTO, UNCTAD, GATT, IBRD, IMFنظمات الدولية مثل: الم

المتعلقة بها مثل: اتفاقية تحرير التجارة السلعية، قطاع الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، 
ثم يدرس المساق التجارة اإللكترونية والعولمة االقتصادية وآثارها على اقتصاديات الدول 

  النامية ومنها فلسطين. 
  
  MACF   6315    اق السابع: األسواق الماليةالمس .7

تشتمل دراسة هذا المساق على التعريف بطبيعة وآليات عمل األسـواق الماليـة   
والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وسيتم التركيز على ثالث أنــواع مـن هـذه    

ذلـك  األسواق وهي سوق األوراق المالية ونظرياته المختلفة، والسـوق النقديـة وربـط    
 Futureبالسياسات النقدية وموازين المدفوعات للدول المهمة، وأخيراً سوق العقود اآلجلة 

Market     ببعديه النظري والعملي، وسيعطى هذا المساق أهمية خاصـة لظـاهرة تـدويل
  األسواق المالية والنقدية السائدة في الوقت الحاضر.  
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  قسم الرياضيــات - 1
[Department of Mathematics  

  
  أوالً: مقدمة

بعد افتتاح الجامعة بسـنتين   1980/1981افتتحت كلية العلوم في العام الجامعي 
لتواكب حاجات المجتمـع   وهي من الكليات الرئيسية والرائدة في الجامعة، تطورت الكلية

الفلسطيني والتطور العالمي في مجال العلوم فافتتحت العديـد مـن األقسـام لتلبـي هـذه      
  .و العلوم الحياتية الفيزياء ،الحاجات، وكذلك تم افتتاح برنامجاً للماجستير في الرياضيات

ح برنـامج  يعد قسم الرياضيات من أوائل األقسام في الكلية وكان له شرف السبق في افتتا
  .1995/1996الماجستير في العام 

  
  ثانياً: أهداف البرنامج:

  المساهمة باالرتقاء بمستوى التعليم العالي في فلسطين. - 1
إعداد الكفاءات والكوادر المؤهلة والمتخصصة القـادرة علـى تلبيـة  حاجـات      - 2

  المجتمع الفلسطيني في مجال الدراسات والبحوث الرياضية.
  البكالوريس.مي واألكاديمي لحملة النهوض بالمستوى العل - 3
توفير الجهد المادي والمعنوي لدى الراغبين في إكمال دراساتهم العليا والحصول  - 4

  خصوصاً في ظل منع السفر وما شابه ذلك. الماجستيرعلى درجة 
  المساهمة في الحركة الثقافية والعلمية الفلسطينية. - 5
خصصة في مجاالت الرياضـيات  إثراء المكتبة باألبحاث والدراسات العلمية المت - 6

  المختلفة.
  تنشيط حركة البحث العلمي في الجامعة خاصة وفي ربوع الوطن عامة. - 7
  

  ثالثاً: اإلمكانيات المتوفرة في الجامعة اإلسالمية:
توجد في الجامعة اإلسالمية مكتبة مركزية تشمل جميع التخصصات في الجامعـة    -  أ

مراجـع فـي مختلـف تخصصـات     بما فيها الرياضيات حيث يوجد العديد من ال
الرياضيات وهناك العديد من الدوريات في مجال تخصـص الرياضـيات، كمـا    
وهناك لدى القسم بعض الدوريات على أقراص ليزر تم جمعهـا مـن الـدوريات    
  اإللكترونية عبر اإلنترنت وكذلك على بعض الكتب الحديثة في مجال الرياضيات.

 إثنـين  ،أربعة من األساتذةلة الدكتوراه يوجد كادر أكاديمي مؤهل متفرغ من حم  - ب
من األساتذة المشاركين وخمسة من األساتذة المساعدين) وهذا جـدول بأعضـاء   

 الهيئة التدريسية في قسم الرياضيات:
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  الرياضياتأعضاء الهيئة التدريسية في قسم 
  

الجامعة التي   التخصص  الدرجة العلمية  االسم
  تخرج منها

سنة الحصول 
  رجةعلى آخر د

حســـن جاســـر  أ.د.  1
  صرصور

تبولوجيا فراغ   أستاذ
  المتجهات

الشرق األوسط 
  (تركيا)

1991  

    بريطانيا  فيزياء نظرية  أستاذ  أ.د. محمد شبات  2
  1993  أمريكا  هندسة   أستاذ   د. محمد األطرشأ.  3
  1993  أمريكا  نظرية القياس   أستاذ   د. عيسى الهبيلأ.  4
  1993  أمريكا  ماالتاحت  أستاذ   د. محمد الريفي  5
الشرق األوسط   فيزياء رياضية  أستاذ مشارك  د. ناصر فرحات  6

  (تركيا)
1994  

  1993  بريطانيا-شيفيلد  جبر التبولوجي  أستاذ مساعد  د. أحمد المبحوح  7
  1988  بولندا  جبر  أستاذ مساعد  د. خليل طبش  8
 –عين شمس   جبر بناخ  أستاذ مساعد  د. أسعد أسعد  9

  مصر
2001  

  1998  تركيا-بيلكانت  معادالت تفاضلية  مشاركأستاذ   د. أيمن السقا  10
-عين شمس  ترميز  أستاذ مساعد  د. محمد األشقر  11

  مصر
2002  

 - عين شمس   تبولوجي  أستاذ مساعد  د. هشام مهدي  12
  مصر

2005  
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    القبول رابعاً: شروط
  الية:إذا توفرت لديه الشروط الت الماجستيريتم قبول الطالب في برنامج 

في الرياضيات أو ما يعادلها من جامعـة تشـترط    البكلوريوسأن يكون حاصالً على درجة  .1
% من ساعات الدوام المطلوب للحصول على الدرجة العلمية وأن تكـون  75المواظبة بنسبة 

  هذه الجامعة معترف بها من قبل الجامعة اإلسالمية.
  منحها بتقدير.من جامعة ت أن يكون التقدير العام ال يقل عن جيد  .2
  اجتياز الطالب امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية. .3
أن يوجد من بين أعضاء قسم الرياضيات من لديه االستعداد لإلشراف على المتقدم طيلة فترة  .4

  دراسته.
  التوافق مع مبادئ الجامعة وفلسفتها وقوانينها وأنظمتها ولوائحها. .5
6. على توصية مجلس القسم والكلية. موافقة مجلس الدراسات العليا بناء  
  

    الماجستيرخامساً: متطلبات نيل درجة 
، الماجستيرساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة  ثالثون) 30إتمام دراسة ما ال يقل عن ( )1

معتمـدة   اتساع 6وفق الخطة الدراسية المرفقة وتقديم رسالة (أطروحة) والنجاح بها بواقع 
  ساعة معتمدة. ست و ثالثون)36(لتخرج بحيث يكون مجموع ساعات ا

  %.75النجاح في دراسة الساعات المعتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن  )2
سـاعة   12يجوز أن تتضمن خطة دراسة الطالب مساقات استدراكية (بحيث ال تزيد عـن   )3

معتمدة) بقرار من مجلس الدراسات العليا وبناء على توصية مجلس القسم والكلية وال تحتسب 
، وتثبت في سجل درجاته وال ماجستيرالساعة المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة ال ضمن

  .ماجستيرتدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجة ال
قبل االنتهاء من دراسة المقررات االسـتدراكية   لماجستيرال يجوز دراسة مقررات برنامج ا )4

راسية، أما إذا كانت أقل من ذلك فيترك األمـر  والنجاح فيها إذا كانت أكثر من تسع ساعات د
  لتوصية الكلية وإقرار مجلس الدراسات العليا.

فصـول   اربـع ساعة معتمـدة)   36( ماجستيرالحد األدنى للمدة المطلوب إلنهاء متطلبات ال )5
  عدا الفصل الصيفي. ماجستيردراسية بدءاً من انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج ال

فصول دراسية مـن   ي ثمانيةه ماجستيردة التي يقضيها الطالب في برنامج الالحد األعلى للم )6
فصـلين   –بحـد أقصـى    –بدء انتظامه في الدراسة ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة 

دراسيين عدا الفصل الصيفي وذلك بقرار من مجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس الدراسـات  
  جلس الكلية.العليا بناء على توصية مجلس القسم وم

فصول  اربعة(األطروحة)  الماجستيرالحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في إعداد رسالة  )7
  دراسية من تاريخ اعتماد خطته من مجلس الدراسات العليا.

ساعة معتمدة بنجاح بمعـدل   21بعد إتمام  الماجستيريجوز للطالب أن يسجل موضوع رسالة  )8
 %.75تراكمي ال يقل عن 
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  ة الدراسيةالخط

  
  ساعة معتمدة على قسمين: 36 وتشمل الخطة الدراسية على دراسة

  
  ساعة معتمدة) 30المتطلبات اإلجبارية ( -أوالً 

  
Iإلجبارية:) المساقات ا  

 إسم المساق باللغة االنجليزية رقم المساق إسم المساق باللغة العربية
 Math A 6310 Real analysis(1) )1(    تحليل رياضي - 1
               Math B 6310 Real  analysis (2) )2(     تحليل رياضي- 2
 Math A 6341 Algebra(1) )1(    جبر حديث    - 3
     Math B 6341 Algebra(2)  )2(   جبر حديث     - 4
 Math     6360 Topology توبولوجي - 5
 Math A 6200 Special topiscs(1)    )1مواضيع مختارة ( - 6
 Math  B 6100 Special topics(2)    )2مواضيع مختارة ( - 7
  HADT   6330  الثقافة االسالمية- 8
 
II من المساقات التالية: ثالث مساقات) يختار الطالب  

 Math    6312  Complex analysis     تحليل مركب - 1
 Math   6306 Applied mathematics    رياضيات تطبيقية - 2
 Math    6324  Functional analysis            ىتحليل اقتران - 3
 Math    6331  Probability    حتماالتنظرية اال - 4
 MathA  6330  Mathematical statistics(1)            )1(احصاء رياضى - 5
  B 6330 Math  Mathematical Statistics(2)          )2(احصاء رياضى - 6
مواضيع متقدمة في  - 7
  ياضيات  الر

Math     6399  Advanced cource in 
mathematics 

   

  ساعات معتمدة): 6البحث التكميلي "الرسالة"  (بواقع  -ثانيا 
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يقوم الطالب بإعداد رسالة عليه في الرياضيات بتخصص دقيـق يوافـق عليـه    
  ساعة معتمدة). 6(   وتعادل الرسالة بـ تمجلس قسم الرياضيا
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  ة علي ثالثة فصولالخطة الدراسية موزع
  

  ساعة معتمدة): 30الدراسة النظرية  ( -أوالً 
  

  الفصل األول
  عدد الساعات  رقم المقرر  اسم المقرر  م.
  Math A6310  3  )1تحليل رياضي (  1
  Math A6341  3  )1جبر حديث (  2
  Math 63..  3  مساق إختياري  3
  Hadt 6330  3  دراسات إسالمية  4

 
  الفصل الثاني

  عدد الساعات  رقم المقرر  رراسم المق  م.
  Math B6310  3  )2تحليل رياضي (  1
  Math B6341  3  )2جبر حديث (  2
  Math 63..  3  مساق إختياري  3
  MathA6200 2  )1مواضيع خاصة (  4
  

  الفصل الثالث
  عدد الساعات  رقم المقرر  اسم المقرر  م.
  Math 6360  3  توبولوجي  1
  MathB6100  1  )2مواضيع خاصة (  2
  Math 63..  3  مساق إختياري  3

  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" ( -ثانياً 
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 وصف المساقات 
  
 

1.   Algebra (1)   (MATH A 6341) 
-Structure of groups, including: isomorphism theorems, automorphisms, 
conjugacy, group action, Sylow theorems, fundamental theorem of finite abelian 
groups, solvable groups, simple groups, nilpotent groups, semidirect products. 
-Fields, including: algebraic elements, algebraic extension, splitting fields, finite 
fields, irreducible polynomials over finite fields, quadratic reciprocity. PID and 
UFD. 
 
2.  Algebra (2)   (MATH B 6341) 
 -Galois Theory, including: the Galois group of a polynomial, root multiplicity, 
fundamental theorem of galois theory, solvability by radicals, cyclotomic 
polynomials, Galois groups.   
-Modules, including:  direct sums and products, chain conditions, 
composition series, Jordan-Holder theorem, semi-simple modules, tensor 
product, modules over PID. 
-Noncommutative rings, including: prime and primitive ideals, the Jacobson 
radicals, semisimple Artinian rings,. 
_Ideal theory of commutative rings, including: primary decomposition, 
Noetherian rings. 
 
3. Analysis (1)   (MATH A 6310) 
Lebesgue Measure, including: Algebras and σ- algebras, monotone families, 
Outer measures and measurable sets, measurable functions, Lebesgue measure. 
-Lebesgue integral, including: Riemmann integral of bounded functions over 
a set of finite measure, integral of nonnegative functions, the general 
Lebesgue integral, limit theorems. 
-Differentiation, including: differentiation of monotone functions, functions  
Of bounded variation, Differentiation of an integral(the fundamental theorem of  
calculus)                                              
-Absolute continuity, including: convex functions and Jensen's inequality. 
 
4. Analysis (2)   (MATH B 6310) 

-  Lp  spaces. including: Riesz-Fischer theorem and Riesz representation 
theorem. 
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-General measure and integration, including:  measure spaces and measurable 
functions, integration and general convergence  theorems, signed and complex 
measures including total variation, absolute  continuity, singularity, Lebesgue 
decomposition, the Radon-Nikodym 
 theorem and the duals of the Lp  spaces.  
 -Measures, outer measures and product measures, including:  outer measures and 
measurability, the extension theorem, measurability on  Cartesian products, Fubini 
and Tonnelli's theorems. 
 -The Daniell Integral, including: the Riesz representation theorem, Regular and 
Borel measures. 
 
5. Complex Analysis  (MATH 6312) 
Complex calculus (Review). 
Evaluation of  improper integral by the method of residues, conformal mapping, 
Riemann mapping theorem, singular points and zeros, the argument principle, 
Rouche's theorem, power series expansions, Weierstress theorem, Hurwitz 
theorem, partial fractions and factorizations, Mittag Leffer's theorem.   
 
6. General Topology   (MATH 6360) 
Topolological spaces. Neighborhoods, Bases, Subspace topology. Product and 
quotient topologies. Compactness.  Tychonoff's theorem. Heine Borel Theorem. 
Separation properties. Uryson Lemma and Tietze Extension theorem. Convergence 
of sequences, nets and filters.  Connectedness. Metrizablity and paracompactness.  
Complete metric spaces and Baire's theorem. 
 
7. Functional Analysis  (MATH 6307) 
Metric spaces, continuous function in metric spaces, linear spaces, subspaces, 
bases, Normed spaces, convergence, completeness, Banach spaces, Banach 
algebra, spectral theory, inner product and Hillbert space, orthonormal basis, 
Hahn_Banach theorem, uniform boundedness theorem, open mapping theorem, 
closed graph theorem, and  Baire-category theorem. 
 
8. Mathematical Statistics(1)   (MATH A6330) 
Probability theory, conditional probability and independence, random variables, 
distribution functions, density functions, distributions of functions of a random 
variables, moments and moment generating functions, exponential families, 
location and scale families, joint and marginal distributions, conditional  
distributions, bivariat transformations, covariance and correlation, multivariate 
distributions, inequalities and identities.   
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9. Mathematical Statistics(2)   (MATH B6330) 
Basic concepts of random samples, sums of random variables from a random sample, 
convergence concepts, sampling from the normal distribution, order statistics, the sufficient 
principle, the likelihood principle, the invariance principle, methods of finding estimators, 
methods of moments, maximum likelihood estimators, bayes estimators, byes estimators, 
properties of estimators, hypothesis testing, methods of finding tests, methods of evaluating 
tests, interval estimation. 
  
10. Applied Mathematics   (MATH 6306) 
The existence  and uniqueness theorem, Nonlinear differential equations, Power series 
solutions, Equations of hypergeometric type, Linear system of differential equations. 
 
11. Probability   (MATH  6331) 
Probability spaces, random variables, distribution functions, conditional 
probability, laws of large numbers, and central limit theorems.   
 
12. Advanced course in Mathematics (MATH6399) 
This course covers advanced topics in different mathematics subjects. The contents of the 
course are dedermined by the department according to the students’ interests. 
 
13. Special topics  (1)   (MATH  A 6200) 
The content of this course is compatible with the interest of the student’s advisor. 
 
14. Special topics  (2)   MATH  B 6100 
Continuation of  special topics (1). 
 
15. Thesis     MATH  6600 
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  قسم الفـيزيــاء - 2
Department of Physics  

  
  

يعد قسم الفيزياء في الجامعة اإلسالمية من أغني أقسام كلية العلـوم مـن حيـث    
كانيات المعملية وهو أول قسم أفتتح في كلية العلـوم، والقسـم   أعضاء هيئة التدريس واإلم

يقدم استشارات علمية في مجال الصناعة التقنية وخدمة المجتمع عالوة على تخريج عـدد  
  من الطلبة المتفوقين الذين أكملوا دراساتهم العليا في الجامعات العربية واألجنبية.  

  
خالل استقطاب الكفـاءات العلميـة   ويعمل القسم باستمرار على تطوير نفسه من 

وإبتعاث بعض أعضائه إلي الجامعات الدولية. وانطالقاً من حقيقة كون الدراسـات العليـا   
من أهم أركان التطوير من حيث تشجيع البحث العلمي فقد قر مجلس القسم افتتاح برنـامج  

ين الحبيبة عامـة  الماجستير إدراكاً  لما لهذا البرنامج من أهمية لقطاع غزة خاصة ولفلسط
  ونلخصها في النقاط التالية:

  تطوير قدرات المدرسين من الناحية العلمية والعملية.  -1
  تدريب الكوادر الفلسطينية على البحث العلمي.  -2
  إتاحة الفرصة لطلبة فلسطين لتحسين مستواهم األكاديمي بتكاليف قليلة.  -3
واجه المجتمع الفلسطيني خاصة في مجال المساعدة على حل كثير من المشاكل التي ت  -4

  الصناعة والبيئة والزراعة.
  افتقار جامعات فلسطين لمثل هذا البرنامج.  -5
فتح مجال البحث العلمي واإلشراف المشترك بـين الجامعـة اإلسـالمية وجامعـات      -6

  فلسطين.
مة في تطوير التعاون مع مراكز البحوث الدولية والجامعات األجنبية والعربية للمساه  -7

  المجتمع الفلسطيني.
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  شروط قبول الطالب:
تخصص فيزياء بتقدير جيد على -أن يكون الطالب حاصل على بكالوريوس علوم     -1

  األقل من جامعة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
  رسالتا توصية أكاديمية.  -2
  .أكاديمي (مقابلة شخصية + تحريري)اجتياز   -3
  

  ألكاديمي:النظام ا
) ساعة معتمدة بواقـع عشـر   30يدرس  الطالب في برنامج الماجستير ثالثون (

سـاعات   6مواد دراسية متقدمة في الفيزياء باإلضافة إلي تقديم أطروحة بحـث بمعـدل   
معتمدة تصف نتائج بحثية علمية في علوم الفيزياء وذلك تحث إشراف أساتذة من الجامعـة  

  مع أساتذة من الجامعات الفلسطينية المختلفة. اإلسالمية أو بإشراف مشترك
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  أعضاء الهيئة التدريسية

  
  

الجامعة التي 
  تخرج منها

الرتبة   التخصص
  األكاديمية

الشهادة 
  العلمية

  رقم  االسم

  1  د. عدنان محمد القزاز  دكتوراه  أستاذ مساعد  فيزياء الجوامد  بريطانيا-مانشستر
  2  د. سمير سليمان ياسين  دكتوراه  أستاذ مشارك  فيزياء البالزما  بريطانيا –مانشستر 
اإللكترونيات   بريطانيا -سالفورد

  البصرية
  3  أ.د. محمد موسى شبات  دكتوراه  أستاذ

فيزياء الحالة   تركيا-الشرق األوسط
  الكثيفة

  4  د. بسام هاشم السقا  دكتوراه  أستاذ مساعد

  5  حمد عبد الفتاح روميةد. م  دكتوراه  أستاذ مساعد  فيزياء نووية  مصر-اإلسكندرية
فيزياء الكهرباء   مصر -الزقازيق

  والمغناطيسية
  6  د. حسين عبد الكريم داود  دكتوراه  أستاذ مساعد

  7  د. ناصر إسماعيل فرحات  دكتوراه  أستاذ مشارك  فيزياء رياضية  تركيا-الشرق األوسط
  8  اعيل فرحاتد. سمير إسم  دكتوراه  أستاذ مساعد  فيزياء البالزما  بريطانيا-أكسفورد
  9  د. ماهر عمر الغصين  دكتوراه  أستاذ مساعد  فيزياء الجسيمات  أمريكا -تكساس
الكهرومغناطيسية   أمريكا -ميزوري

  والضوء
  10  د. طاهر محمد العاجز  دكتوراه  أستاذ مساعد

  11  أ. محمود حسن عبدالرحمن  ماجستير  محاضر  فيزياء ذرية  مصر-اإلسكندرية
 - الجامعة اإلسالمية

  غزة
  12  أ. سفيان عبد الرحمن تايه  ماجستير  مدرس  فيزياء الكم
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  الفصل الدراسي األول
  رقم المساق  اسم المساق

  PHYS 6311  فيزياء رياضية
  PHYS 6312  الميكانيكا التحليلية

  PHYS 6314  الفيزياء اإلحصائية
  HADT 6301  ثقافة إسالمية

  
  الفصل الدراسي الثاني

  رقم المساق  اسم المساق
  PHYS 6313  فيزياء الكم

  PHYS 6315  النظرية الكهرومغناطيسية
  PHYS 6316  الفيزياء الحاسوبية
  PHYS 6321  )1مواضيع خاصة (

  
  الفصل الدراسي الثالث

  المساق رقم  المساق اسم
  PHYS 6322  )  2مواضيع خاصة (

  PHYS 6323  )  3مواضيع خاصة ( 
  

 ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" ( -ثانياً 
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  مساقات الوصف 
  
  
  (ثالث ساعات معتمدة) Mathematical Physics PHYS  6311 الفيزياء الرياضية:   )1

دوال الخاصـة  ال –المعادالت التفاضلية ذات الدرجة الثانية  –دوال التغيرات المركية 
  المؤثرات الخطية في فراغ هيلبرت. –في الفيزياء الرياضية 

  
  ثالث ساعات معتمدة):(Analytical Mechanics PHYS 6312  الميكانيكا التحليلية  )2

 –األنظمـة الديناميكيـة المقيـدة     –معادالت الجرانج وهاملتون  –حساب الممتدات 
حركتـة جسـم    –الديناميكاالنسبية  –وجاكوبي  تكوينات هاملتون –الثماثل و مبدأ الحفظ 

  مشحون في مجال كهرومغنناطيسي.
  
  (ثالث ساعات معتمدة)  Statistical Physics PHYS 6314:الفيزياء االحصائية )3

طـرق   –عناصر الميكانيكا االحصائية الكالسيكية و الكمية للجسيمات الغير متفاعلة 
  تطبيقات. – Hنظرية –بولتزمان وجيبس

  
  (ثالث ساعات معتمدة) :Quatum Physics PHYS 6313  فيزياء الكم  )4

 –كمية الحركة الزاويـة   –معادلة شرودينجر  –المبادي األساسية للميكانيكا الموجية 
الـنظم متعـددة    –نظزيـة التشـتت    –الطرق التقريبيـة   –التماثل  –نظرية التحويالت 

  الجسيمات
  
   ثالث ساعات معتمدة)( Electromagnetic Theory PHYS 6315الكهرومغناطيسية النظرية  )5

 –المسائل ذات القـيم الحديـة وحلولهـا     –المغناطيسية الساكنة  –الكهربية الساكنة 
  مقدمة في معادالت ماكسويل
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  (ثالث ساعات معتمدة)Computational Physics PHYS 6316  الفيزياء الحاسوبية:  )6
  حل المسائل الفيزيائية. كيفية استخدام الحاسب األلي في

  
  (ثالث ساعات معتمدة) :Special Topics (1) PHYS 6321 1) مواضيع خاصة ( 7

  يتضمن هذا المساق إحدى المواد التالية:
  أ) نظرية الجوامد  

  ب) فيزياء البالزما  
  ج) فيزياء الطاقة العالية  

  د) الفيزياء النووية  
  ه) إليكترونيات بصرية

  
  (ثالث ساعات معتمدة) :Special Topics (2) PHYS 6322 2مواضيع خاصة ( ) 8

  يتضمن هذا المساق إحدى المواد التالية:
  أ) فيزياء أشباه ا لموصالت.

  ب) فيزياء ألياف ضوئية
  ج) فيزياء الكم المجالية

  د) فيزياء رياضية متقدمة.
  ه) فيزياء ذرية وجزيئية

  
  (ثالث ساعات معتمدة) :Special Topics (3) PHYS 6323 3مواضيع خاصة ( ) 9

  مساق اختياري يقرره القسم
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  .  قسم العلوم الحياتية3
 Department of Biology & Medical Technology  

  

  
  تخصص نبات وفطريات. .1
 تخصص أحياء دقيقة. .2
 تخصص علم الحيوان. .3

 تخصص تحاليل طبية. .4
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  مقدمـة
  

ذلك ألنة يهتم بدراسة الكائنات يعتبر علم األحياء العلم األساسي بين جميع العلوم و
الحية كاإلنسان وجميع الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة واألولية بشتى أجناسها 
وأنواعها، وقسمي األحياء والتحاليل الطبية في الجامعة اإلسالمية تقع عليهما مسؤولية 

  القيام بهذه الدراسات.
  

م افتتاحها في كليـة العلـوم فـي الجامعـة     يعتبر قسم األحياء من أوائل األقسام التي ت
اإلسالمية والذي واكب تطورها خالل العشرين سنة الماضية. وتم تعزيز قسم األحياء بافتتاح 

  قسم التحاليل الطبية الذي يهتم بتدريس األسس النظرية والعملية الخاصة بالتحاليل الطبية. 
  

بتطوير طرق التدريس واستقطاب ولقد تمكن القسمان من تحقيق نجاح كبير فيما يتعلق 
انتهاج احدث الطرق البحثية و التدريسية  إلىالمتخصصين والمتميزين باإلضافة  ناألكاديميي

النظرية والعملية. ولقد كان لهذه السياسة اكبر األثر في تخريج مئات الطلبة المتميزين واللذين 
   االت العمل المختلفة.   تمكنوا وبتفوق من إكمال دراساتهم العليا أو النجاح في مج

  
نظرا للظروف العامة والدقيقة لطلبة فلسطين بشكل عام ولطلبة غزة بشكل خاص من 
ناحية التحرك والسفر وكذلك االحتياجات المتزايدة لـبعض التخصصـات فـي مجـاالت     
بيولوجية مختلفة فقد ارتأى قسمي األحياء والتحاليل الطبية افتتاح برنامج الماجسـتير فـي   

لوم الحياتية إدراكا منهما ألهمية هذه الدراسات العليا في االرتقاء والتطـور بالمسـتوى   الع
العلمي بشكل خاص واإلسهام في حل المشكالت المجتمعيـة المتعلقـة بصـحة اإلنسـان     

  واإلنتاج الحيواني والزراعي.
  

ا العلـم  لنا هذ حيث يقدمالحيوية من العلوم الحياتية والطبية المهمة،  ءالكيمياتعتبر 
أجسام الكائنات الحيـة سـواء كانـت     فيتحدث  التيفهما لطبيعة التفاعالت البيوكيميائية 
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أن يتعـرف علـى    اإلنسـان  العلـم اسـتطاع   فمن خالل هذابشرية، نباتية، أو حيوانية. 
وغيرها والتمثيل الضوئي  العصبي والهضم والنقلتتم أثناء عمليات التنفس  التيالتفاعالت 

  الحيوية داخل الخاليا الحية. من العمليات
  

ومع مرور عامين على افتتاح برنامج العلوم الحياتية بتخصصاته األربعـة (علـم   
الحيوان، علم النبات والفطريات، األحياء الدقيقة، التحاليل الطبيـة)،  يصـبح تخصـص    

لهـذه التخصصـات بشـكل     ةالكيمياء الحيوية من التخصصات الالزمة والمهمة والدا عم
ولبرنامج الماجستير بشكل عام، حيث يتم تدريس مساقات متقدمـة فـي الكيميـاء    خاص 

الحيوية لطلبة الماجستير مما يمكنهم من خوض جميع مجـاالت العلـوم الحيويـة علمـا     
  وعمال.

 
  أهداف البرنامج

تطوير قدرات الخريجين في مجال العلوم الحياتية من الناحية النظرية  - 1
  والعملية

  لسطينية على أسس ومناهج البحث العلمي التطبيقيتدريب الكوادر الف - 2
اإلسهام في حل المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني في مجال الصحة والزراعـة   - 3

  والثروة الحيوانية وذلك باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة
الجامعات ومراكز البحث المرموقـة بغـرض   توسيع آفاق التعاون مع  - 4

  يثة.نقل التكنولوجيا الحد
  

  شروط االلتحاق بالبرنامج
أن يكون الطالب حاصل على بكالوريوس من جامعة معترف بها من قبـل مجلـس    - 1

 ،زراعـة  ،تحاليل طبيـة  ،التعليم العالي الفلسطيني في أي من المجاالت اآلتية: أحياء
  الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية   ،علم البيئة ،صيدلة

  رسالتا توصية أكاديمية - 2
 تياز امتحان مستوى لغة  إنجليزيةاج  - 3
  اجتياز امتحان مستوى علمي  - 4
  اجتياز مقابلة أكاديمية - 5
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 أن يدرس الطالب المواد االستدراكية الالزمة للتخصص. - 6
  

يتوجب على المتقدمين لاللتحاق ببرنامج الماجستير تعبئة طلب االلتحاق الخاص 
  .وإعادته إلى عماده الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية

  
  

  *  ولمزيد من المعلومات يمكنك االتصال على:
  

  
  
  
  

  

  عماده الدراسات العليا
  )283(مدخل  2860700تلفون 
   2863552فاكس/

   Graduate@mail.iugaza.eduبريد إلكتروني:
  
 

  ./عبود ياسر القيشاوي  د
  برنامج ماجستير العلوم الحياتيةمدير 

  قسم األحياء -مبنى مختبرات كلية العلوم
    C405غرفة رقم/ -الطابق الرابع

  )2653(مدخل/  2860700تلفون 
  059772300جوال/ - 2863552فاكس/

  abboudyasser@hotmail.comبريد إلكتروني: 
    akichaoi@mail.iugaza.edu 

 
  

mailto:Graduate@mail.iugaza.edu
mailto:abboudyasser@hotmail.com
mailto:akichaoi@mail.iugaza.edu
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  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية
  

    

أسماء أعضاء الهيئة  م
  التدريسية

  التخصص الدقيق  الرتبة العلمية

  كيمياء طبية  أستاذ دكتور  أ.د. محمد شبير 1
  تشريح مقارن  أستاذ دكتور  أ.د. إسماعيل عبد العزيز 2
  وراثة ميكروبات  دكتوراه  شريفأ.د. فضل ال 3
  فسيولوجيا حيوان  دكتوراه  د. ماجد ياسين 4
  نبات وفطريات  دكتوراه  د. عبود القيشاوي 5
  وراثة جزيئيه  دكتوراه  د. عبد اهللا عابد 6
  كيمياء حيوية  دكتوراه  د. بكر الزعبوط 7
  شريعة  دكتوراه  حد. احمد شويد 8
  ارعلم البح  دكتوراه  د. كمال النبريص  9

  طفيليات طبية  دكتوراه  د. عدنان الهندي  10
  هندسة وراثية  دكتوراه  د. صالح جاداهللا  11
  أحياء دقيقة  دكتوراه  د. عبدالرؤوف المناعمة  12
  كيمياء حيوية  دكتوراه  أ.د. أحمد ثابت  13
  كيمياء تحليلية  دكتوراه  د. نظام األشقر  14
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أخرى حسب المساقات التي هذا باإلضافة الستدعاء متخصصين من جامعات 
تطرح في كل فصل وخصوصا في مجال علم التصنيف النباتي وعلوم المنتجات 

  واألمراض الحيوانية.
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  وصف المساقات العامة
  

  المساقات التالية يدرسها جميع طالب تخصصات العلوم الحياتية:
  

  كيمياء حيوية متقدمة
ختلفة متضمنتاً عمليـات  مواضيع متقدمة في عمليات أيض الجزيئات الضخمة الم

الهدم والبناء للسكريات والدهون والبروتينات. ويركز على استخدام الطاقـة خـالل دورة   
كريب وسلسلة نقل اإللكترون. كما ويركز المساق على األحداث المنظمة المختلفة لعمليات 

ور فـي  األيض باإلضافة للعالقة بين التركيب والوظيفة لألنزيمات المختلفة والتـي لهـا د  
  المسارات المذكورة سابقاً.

مثل نسخ وتصـحيح الحمـض النـووي     ةكما ويناقش المساق آليات عمل المادة الو راثي
بأنواعه وتصنيع البروتينات والجزيئات الصغيرة مثل األحماض االمينيـة والنكليوتيـدات   

  داخل الخاليا.
  

  بيولوجيا الخلية واألحياء الجزيئية 
متقدمة في وظائف وتراكيب الخلية متضمنتاً دراسـة   يغطي هذا المساق مواضيع

التقنيات الحديثة المستخدمة في دراسة الخلية من وجهة نظر جزيئية. كمـا ويبحـث هـذا    
المساق بمواضيع في ميكانيكيات التمايز الخلوي وتكوين األورام الخبيثة. ويركز المسـاق  

دراسة المادة الوراثية ، طـرق  على التطورات الحديثة في مجال األحياء الجزيئية وطرق 
في أنـواع الخاليـا المختلفـة ، التعبيـر      DNAتعضي وتكوين البروتينات ، ونسخ ال  

  المركب. DNAوالتنظيم الجيني ، الطفرات وتقنية ال 
  

  أساليب البحث العلمي
أساسيين األول يبحث في كيفية تصـميم وإعـداد    نينقسم هذا المساق إلى جزئيي

ي مجاالت مختلفة من العلوم البيولوجية. والثاني يركـز علـى دراسـة    البحوث العلمية ف
العمليات اإلحصائية وكيفية استخدامها وتطبيقها عمليا من خالل استخدام برامج الحاسـوب  

  اإلحصائية.
  

  ندوة في التخصص
يعتبر هذا المساق جزئا عمليا تطبيقيا يقوم من خاللـه الطالـب بإعـداد بحثيـين     

سس العلمية في ذلك كما ويقوم بعرض أبحاثه أمام لجنة متخصصة تهـتم  علميين متبعا األ
  بتوجيهه حسب األسس العلمية المتبعة.
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  تخصص النبات والفطريات . 1

  
  
  

  المواد االستدراكية*: -أوالً 
  

يطلب من كل طالب متقدم لماجستير علوم النبات والفطريات أن يدرس المواد 
  كل مادة سبق أن درسها:االستدراكية التالية ويعفى من 

  
 رقم المادة الساعات المعتمدة

 أحياء عامة + عملي 4
  كيمياء عامة + عملي 4
 كيمياء حيوية + عملي 4
 علم الفطريات  3
  تشريح و مورفولوجيا النبات    3
  علم وظائف أعضاء النبات  3
  علم الوراثة  3

  إحصاء حيوي  3او 2
  

سه الطالب ومشابه فـي المحتـوى الي مـن    * سيتم معادلة أي مساق سبق وان در
  المساقات االستدراكية بغض النظر عن اسم المساق

 

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير -ثانياً 
  

  المتطلبات  الساعات المعتمدة
  مساقات عامة 11
  مساقات تخصص إجبارية  13
  مساقات تخصص اختيارية 6
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  الرسالة  6
36   
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  لى ثالثة فصولالخطة الدراسية موزعة ع
 

  ساعات معتمدة): 6الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

 الفصل األول - المستوى األول 
  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات

 BISC6321 علم النبات متقدم   3
 BISC6311  بيولوجيا الخلية و األحياء الجزئية  3
 BISC6310  كيمياء الحيوية متقدم   3
  SHAR6301  ةقضايا فقهية علمية معاصر  3

12      
 الفصل الثاني - المستوى األول 

  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات
 BISC6330  علم الفطريات متقدم  3
 BISC6320  تطبيقات في علوم النبات  3
 BISC6210  أساليب البحث  2
  I Opti 6301 مساق اختياري   3
11    

 الفصل األول -المستوى الثاني 
  رقم المساق  لمساقاسم ا  عدد الساعات

 BISC6322  التربة وتغذية النبات  3
 II Opti 6302مساق اختياري  3
 BISC6191  ندوة في التخصص  1
7  

  * مساقات تخصص اختيارية 
  يتم اختيار مساقين من المساقات التالية    

 عدد الساعات رقم المساق اسم المساق
 Bisc 6323 3 علم بيئة النبات
  Bisc 6324 3 باتات فلسطينن -علم التصنيف 

  Bisc 6325 3 منظمات النمو (الهرمونات النباتية)
  Bisc 6326 3 أمراض النبات

  Bisc 6327 3 علم الطحالب واألشنات
  Bisc 6328 3 مواضيع خاصة في علم النبات

  Bisc 6329 3  كيمياء حيوية نبات
  

  مدة).ساعات معت 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 



  

- 191 -  

  وصف المساقات
  

  علم نبات متقدم
يهتم هذا المساق بدراسة ديناميكية العشائر النباتية مـع التركيـز علـى التكـاثر     
واألشتال والتنافس والبيئة ومكافحة األعشاب الضارة باإلضافة لتطبيقـات أخـرى. كمـا    

النبات للحرارة ويدرس بيئة النباتات الفسيولوجية مع التركيز على المناخ الدقيق واستجابة 
  والرطوبة والتوتر والعواشب.

  
  علم الفطريات متقدم

يقوم هذا المساق بدراسة شاملة للفطريات، بيئتها، فسيولوجيتها، وتصنيفها ، كمـا  
  ويقوم بدراسة تركيب ونمو والقيمة االقتصادية والبيئية للفطريات.

  
  تطبيقات في علوم النبات

نيات النبات بما فيها أساسيات فـي الخليـة   يغطي هذا المساق العديد من أوجه تق
النباتية وزراعة األنسجة، تربية النبات، التحسين الوراثي للمحاصيل الزراعية، العالقـات  

  التكافلية بين النباتات والكائنات الدقيقة  والمقاومة الحيوية لبعض األمراض النباتية.
  

  علم التربة وتغذية النبات
أصل تكوين التربة، كما ويهتم بدراسـة التركيـب،   يدرس هذا المساق أساسيات و

التصنيف، والصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة. كما ويركز علـى المبـادئ   
األساسية للمغذيات المتاحة في التربة والوظائف الفسيولوجية للمغذيات في النبـات. كمـا   

  ويدرس التطبيقات لمبادئ إدارة المخصبات الزراعية.
  

  علم بيئة النبات



  

- 192 -  

يدرس هذا المساق العوامل المؤثرة على التوزيع الطبيعي للنبات مع التركيز على 
النباتات الوعائية كما ويدرس مواضيع معاصرة تختص بتكاثر وسـلوك وبيئـة النبـات.    

  مشروع عمل مسح ميداني مدعوم بدراسة نظرية.
  

  نباتات فلسطين –علم التصنيف 
ين التركيز على النباتات العليا، أساسيات متقدمة في تقسيم تقسيم النباتات في فلسط

  النباتات  
  

  منظمات النمو (الهرمونات النباتية)
يتطرق هذا المساق إلى دراسة جميع الهرمونات النباتية وطرق إنتاجها الحيـوي  
وتمثيلها في النبات وخصوصا آلية عملها وتأثيراتها المختلفة على النبات ونمـوه وظائفـه   

  يوية.  الح
  

   أمراض النبات 
مقدمة، أنواع األمراض، شكل النبات الخارجي في حالة المرض، المواد المتطفلة 
على النبات، آليات التحكم فيها، وتشمل البيولوجية والزراعية والكيميائية، عالج األمراض 

  النباتية.
  

  علم الطحالب واألشنات
ا الظـاهري ، تكاثرهـا   دراسة تصنيفية للطحالب واألشنات، تصـنيفها وشـكله  

والعالقة بين التركيب والوظيفة. دراسة دورات الحيـاة والقيمـة االقتصـادية واسـتخدام     
  األشنات والطحالب كداالت بيولوجية على التلوث البيئي.

   
  -مواضيع خاصة في علم النبات والفطريات:
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لنباتيـة  سيتطرق هذا المساق إلى مواد علمية لم تؤخذ من قبل مثل زراعة الخلية ا
  في المختبر وآليات التحكم فيها.  

  
  تخصص األحياء الدقيقة . 2

  
  المواد االستدراكية*: -أوالً 

  
يطلب من كل طالب متقدم لماجستير اإلحياء الدقيقة أن يدرس المواد االستدراكية التالية 

  ويعفى من كل مادة سبق أن درسها:
  

 رقم المادة الساعات المعتمدة
 مليأحياء عامة + ع 4
  كيمياء عامة + عملي 4
 كيمياء حيوية + عملي 4
 أحياء دقيقة عامة + عملي  4
  علم الوراثة  3
  علم الطفيليات  3

  احصاء حيوي  3او 2
  أحياء دقيقة تشخيصية + عملي 3

  
* سيتم معادلة أي مساق سبق وان درسه الطالب ومشابه فـي المحتـوى الي مـن    

  عن اسم المساقالمساقات االستدراكية بغض النظر 
  

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير -ثانياً 
  
  

  المتطلبات  الساعات المعتمدة
  مساقات عامة 11
  مساقات تخصص إجبارية  13
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  مساقات تخصص اختيارية 6
  الرسالة  6
36   
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة). 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
 الفصل األول - األول  المستوى

  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات
 BISC6341 أحياء دقيقة متقدم   3
 BISC6311  بيولوجيا الخلية و األحياء الجزئية  3
 BISC6310  كيمياء الحيوية متقدم   3
  SHAR6301  قضايا فقهية علمية معاصرة  3
12      

 الفصل الثاني - المستوى األول 
  رقم المساق  المساقاسم   عدد الساعات

 BISC6343  أحياء دقيقة صناعية وتطبيقية  3
 BISC6340  تقنيات في األحياء الدقيقة  3
 BISC6210  أساليب البحث  2
  I Opti 6301 مساق اختياري   3

11      
 الفصل األول -المستوى الثاني 

  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات
 BISC6342  أحياء دقيقة سريريه  3
 II  Opti 6302مساق اختياري  3
  BISC6191  في التخصص   ندوة 1
7    

  مساقات تخصص اختيارية
 يتم اختيار مساقين من المساقات التالية

  اسم المساق  رقم المساق  عدد الساعات
3  BISC6330 علم الفطريات متقدم  
3  BISC6344  وراثة الميكروبات  
3  BISC6345 أحياء دقيقة بيئية  
3  BISC6346 علم األوبئة  
3 BISC6347 فسيولوجيا الميكروبات  
3 BISC6348 علم الفيروسات و المناعة متقدم  
3 BISC6349 مواضيع خاصة في االحياء الدقيقة  

  
  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

  أحياء دقيقة متقدم
والتصنيع االيضي للبكتيريا، كـذلك التنـوع   دراسه متعمقة للتحوالت في الطاقة 

األيض للبكتيريا الهوائية وعمليات التخمر في البكتيريا الالهوائية. كمـا ويهـتم المسـاق    
بدراسة التغذية الضوئية والكيميائية وعمليات االيض الثانوي وتثبيت وضبط النيتـروجين.  

صدرها، أسـباب وأنـواع تعفـن    باالضافة الى دراسه الكائنات الدقيقة الملوثة لالغذية وم
الطعام ومساهمه البكتيريا في ذلك. كما ويتطرق المساق الى مبادئ و طرق حفظ الطعـام  
وطرق الوقاية الصحية للصناعات الغذائية ومنع االمـراض المنقولـة بواسـطة االغذيـة     

  المختلفة.
  

  أحياء دقيقة صناعية وتطبيقية
حكم فـي الكفـاءة، التخمـر، التحـول     التدقيق البكتيري للعمليات الصناعية، الـت 

الحيوي،  اختيار السالالت وحفظها،  يغطي المساق أيضا مواضيع في علم األحياء الدقيقة 
  لألغذية مثل: الفساد الغذائي، التحلل الميكروبي و األمراض الناتجة عن الغذاء.

  
   تقنيات في علم األحياء الدقيقة

الطالب على إطـالع مـع التقنيـات    تعليمات في تصميم وتدقيق التجارب لجعل 
المعملية الضرورية في الدراسات البحثية في علم األحياء الدقيقـة مـع إعطـاء اهتمـام     
باالستزراع االختياري، إغناء الوسط الزراعي، المجهر الفلوريسنسي، تقنيـات باسـتخدام   

و أل  , DNAاالختبارات الحيوية ، المواد المسببة للطفرات والطفرات المختارة، عزل أل
RNA تقنيات نقل أل ،DNA   اختبارات تعتمد على الفحوصات المعمليـة والتشـخيص ،

  الجزيئي.
  أحياء دقيقة سريرية
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يقدم المساق مسح لمعظم األمراض المعدية والكائنات الدقيقة الممرضة المتعلقـة  
علـى   بهم. يناقش أيضاً العوامل الطفيلية، الفطرية، البكتيرية، الفيروسـية، مـع التركيـز   

التحليالت المخبرية للكشف وتحديد البكتيريا ذات األهمية الطبيـة والفطريـات الشـبيهة    
  بالخميرة.

  
  وراثة الميكروبات

يهتم هذا المساق بدراسة تركيبة الصبغيات لخاليا الكائنات غيـر حقيقيـة النـواة    
 ويدرس أيضا المبادئ األساسية لتصنيع وحماية وتصحيح الحمض النووي كمـا ويـدرس  
الطفرات وطريقة عزلها وإحداثها. باإلضافة لدراسة ميكانيكيـة االرتبـاط والفيروسـات    
البكتيرية والجينات الناقلة ومبادئ االنتقال الجيني والخرائط الجينية البكتيريـة. ويـدرس   

  ايضا العناصر الجينية المتحركة والتنظيم الجيني والتحكم في عمليات النسخ والترجمة.
  

  لدقيقة البيئيةعلم األحياء ا
مقدمة في البكتيريا وتفاعالتها مع البيئة، استخدامات البكتيريا ككواشف للظـروف  
الصحية. دورات الكربون والنيتروجين والفوسفور والكبريت والحديد في الميـاه الملوثـة.   
دراسة األحياء الدقيقة للحمأة المنشطة، الهضم الالهوائي، الذبال وعمليات أخرى لمعالجـة  

  فايات الصلبة والسائلة. معامالت البكتيريا في مجاالت الهندسة الوراثية لمكافحة التلوث.الن
  

  علم األوبئة
دراسة أساسيات الوبائيات المطبقة لألمراض المعدية وغير المعديـة، العالقـات   
البيئية للمسببات والعوائل، نظريات حدوث األمراض، الوسائل الوبائيـة مثـل حـدوث،    

فناء.والمعدالت والنسب األخرى وكذلك طـرق أخـذ العينـات وأنـواع     شيوع، موت، ال
  تصميمات الدراسات المتعلقة بالوبائيات.  

  
    فسيولوجيا الميكروبات

دراسة تركيب ووظيفة الميكروبات، آليات التمثيل الغذائي، تصرفات الميكروبات 
  ظروف بيئية وطبيعية مختلفة، تغذية ونمو الميكروبات.

  
  والمناعة متقدم علم الفيروسات
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يغطي المساق موضوعات حديثة متقدمة في علم األمراض، تشخيص الفيروسات 
الهامة الطبية، كيمياء المناعة، الوراثة المناعية، علم األمراض المناعيـة، علـم المناعـة    

  الخلوية والجزيئية.
  

   مواضيع خاصة في األحياء الدقيقة
  تطرح في المساق الرسمي. يركز هذا المساق على مواضيع ذات اهتمام لم
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  تخصص علم الحيوان.  3
  

  
  :*أوال المواد االستدراكية

يطلب من كل طالب متقدم لماجستير اإلحياء الدقيقة أن يدرس المواد االستدراكية 
  التالية ويعفى من كل مادة سبق أن درسها:

  
 رقم المادة الساعات المعتمدة

 أحياء عامة + عملي 4
  ليكيمياء عامة + عم 4
 كيمياء حيوية + عملي 4
 علم الفقاريات  3
  الحيوان افسيولوجي  3
  تقنية مجهرية  3
  علم الوراثة  3

 إحصاء حيوي  3او  2
  

* سيتم معادلة أي مساق سبق وان درسه الطالب ومشابه فـي المحتـوى الي مـن    
  المساقات االستدراكية بغض النظر عن اسم المساق

  
  

  ى درجة الماجستيرمتطلبات الحصول عل -ثانياً 
  
  

  المتطلبات  الساعات المعتمدة
  مساقات عامة 11
  مساقات تخصص إجبارية  13
  مساقات تخصص اختيارية 6
  الرسالة  6
36   
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  
  

  ساعة معتمدة). 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
      

 الفصل األول - المستوى األول 
  رقم المساق  المساقاسم   عدد الساعات

  BISC6351  علم وظائف أعضاء متقدم  3
 BISC6311  بيولوجيا الخلية و األحياء الجزئية  3
 BISC6310  كيمياء الحيوية متقدم   3
  SHAR6301  قضايا فقهية علمية معاصرة  3

12      
 الفصل الثاني - المستوى األول 

  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات
 BISC6353  أمراض الحيوان  3
 BISC6350  أساليب تحسين الثروة الحيوانية  3
 BISC6210  أساليب البحث  2
 I Opti 6301 مساق اختياري   3

11      
 الفصل األول -المستوى الثاني 

  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات
 BISC6352  تغذية حيوان  3
 II  Opti 6302مساق اختياري  3
  BISC6191  ندوة في التخصص 1
7    

  
  مساقات تخصص اختيارية

 يتم اختيار مساقين من المساقات التالية
  اسم المساق  رقم المساق  عدد الساعات

3  BISC6354 سموم وعقاقير  
3  BISC6355 سلوكيات الحيوان  
3  BISC6356 منتجات حيوانية  
3  BISC6357 علم الهرمونات واألنزيمات  
3 BISC6358 مواضيع خاصة في علم الحيوان  

  
  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

  علم وظائف أعضاء متقدم
يشمل هذا المساق مواضيع ميكانيكية للحفاظ على بيئة الجسم الداخلية ، الجهـاز  
العصبي ، الغدد الصماء ، التنفس وجهاز اإلخراج ، ميكانيكية النقل عبر الغشاء الخلـوي  

  قش بإسهاب.سينا
  

  أمراض الحيوان
أساسيات الطب الوقائي والتحكم في األمراض المعدية وغير المعدية واألمـراض  
الطفيلية بجميع أنواعها البكتيرية والفطرية والفيروسـية، متضـمنة األمـراض المنتقلـة     

  حيوانياً، المفاهيم األساسية لصحة ورعاية الحيوان.
  

   أساليب تحسين الثروة الحيوانية
ساسيات تربية الحيوانات الوراثة والساللة متضمنا اإلعاقات الوراثية، العوامـل  أ

التي تؤثر على اإلنتاج الحيواني، االنتقال االختياري للصفات الوراثية، الطرق والوسـائل  
  للتحسين الوراثي، مشاكل التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، في النظام الزراعي المدمجة.  

  
  تغذية حيوان

ناقش المساق المغذيات الالزمة للحيوانات ووظائفهم وعمليات االستفادة، مكونات ي
  العلف واستخدامها في الغذاء ومكوناته النسبية.

  
  سموم وعقاقير

دراسة علم امتصاص وتوزيع وإفراز السموم واألدوية ونزع سـميتها والتنشـيط   
    الحيوي واآلثار الضارة.

  سلوكيات الحيوان
نة لسلوكيات الحيوانات المستأنسة الناجمة مـن مختلـف البيئـات    األنواع المتباي

    وتطبيق هذه السلوكيات لتحسين اإلنتاج الحيواني.
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  منتجات حيوانية
يهتم هذا المساق بدراسة مبادئ اإلنتاج الحيـواني وتصـميم المعـدات الفاعلـة     

    اقتصاديا في الوالدة والتغذية والوقاية من األمراض تماشياً مع البيئة.
  علم الهرمونات واألنزيمات

يهدف هذا المساق إلى دراسة طبيعة ووظيفـة وميكانيكيـة عمـل الهرمونـات     
واألنزيمات باإلضافة إلى تنقية وتوصـيف هـذه الجزيئـات وتطبيقاتهـا المختلفـة فـي       

    التكنولوجيا الحديثة.
  مواضيع خاصة في علم الحيوان

وتربيـة النحـل واألسـماك ،    يركز هذا المساق بمواضيع تهتم بإنتاج الـدواجن  
  والتلقيح الصناعي وإنتاج األلبان والعناصر الغذائية وتصنيفها.
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  تخصص التحاليل الطبية.  4
  
  

  المواد االستدراكية*: -أوالً 
  

يطلب من كل طالب متقدم لماجستير اإلحياء الدقيقة أن يدرس المواد االستدراكية 
  التالية ويعفى من كل مادة سبق أن درسها:

  
 رقم المادة الساعات المعتمدة

  أسس التحاليل الطبية 3
 تحاليل سوائل الجسم 3
  أحياء دقيقة تشخيصية + عملي 4
  كيمياء طبية + عملي  4
  علم الطفيليات  3

  إحصاء حيوي  3او 2
  علم الدم + عملي 4
  علم المناعة  3

  
الي مـن  * سيتم معادلة أي مساق سبق وان درسه الطالب ومشابه فـي المحتـوى   

  المساقات االستدراكية بغض النظر عن اسم المساق
 
  

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير -ثانياً 
  

  المتطلبات  الساعات المعتمدة
  مساقات عامة 11
  مساقات تخصص إجبارية  13
  مساقات تخصص اختيارية 6
  الرسالة  6
36   
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
 

  ساعة معتمدة). 30اسة النظرية (الدر -أوالً 
  

 الفصل األول - المستوى األول 
  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات

 BISC6361  إدارة مختبرات ومراقبة جودة  3
 BISC6311  بيولوجيا الخلية و األحياء الجزئية  3
 BISC6310  كيمياء الحيوية متقدم   3
  SHAR6301  قضايا فقهية علمية معاصرة  3
12    

 الفصل الثاني - المستوى األول 
 رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات

 BISC6342  أحياء دقيقة سريريه  3
 BISC6362  علم دم متقدم  3
 BISC6210  أساليب البحث  2
 BISC6191  في التخصص  ندوة 1
9     

 الفصل األول -المستوى الثاني 
  رقم المساق  اسم المساق  عدد الساعات

 BISC6363  ياء الجزيئية في الطبتطبيقات األح 3
 BISC6360  كيمياء طبية متقدم  3
 Opti 6301  مساق اختياري  3
9    

  مساقات تخصص اختيارية
 يتم اختيار مساقين من المساقات التالية

  اسم المساق  رقم المساق  عدد الساعات
3  BISC6364 بيوكيمياء التغذية  
3  BISC6346  علم األوبئة  
3 BISC6347  لوجيا الميكروباتفسيو  
3 BISC6348 علم الفيروسات و المناعة متقدم  
3 BISC6365  فطريات طبية وطفيليات  
3 BISC6366 مواضيع خاصة في التحاليل الطبية  

  
  ساعات معتمدة). 6البحث التكميلي "الرسالة" (بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

  إدارة مختبرات ومراقبة جودة
راسة إدارة المختبرات مع التركيز على أربع محاور أساسـية  يهتم هذا المساق بد

وهي المحور البشري والعملي والتحكمى والمالي لعمل المختبرات المختلفة ويشمل المساق 
  أيضا مبادئ ضبط وإدارة وتشغيل األجهزة في مجال التطبيقيات الطبية المخبيرية.

  
  علم الدم متقدم

الدم ونخاع العظم باإلضافة إلـى دراسـة    يتناول هذا المساق دراسة مسحات من
وقت التجلط والخلل في دالئل جهاز المناعة مع اسـتعمال الميكروكمبيـوتر فـي التعلـيم     

  وأيضا ستطرق المساق إلى العالقة بين النتائج المخبيرية وإمراض الدم.
  كيمياء طبية متقدم

طبيعية فـي عمليـات   يهتم هذا المساق بدراسة التحليل البيوكيميائي للنتائج الغير 
األيض الغذائي باإلضافة إلى مناقشات تهدف إلـى التغيـرات التـي تحـدثها األمـراض      

  والعوامل المتداخلة األخرى.
  

  الطبتطبيقات األحياء الجزيئية في 
يركز هذا المساق على التطبيقات الخاصة لبعض التقنيات الجزيئية ضمن بعـض  

الدموي، علم الدم، علم المناعة، األمراض المعديـة   المفاهيم مثل الوراثة الخلوية، التوازن
  الطب الشرعي، علم األورام، إثبات البنوة، مناعة نقل األعضاء.

 
  بيوكيمياء التغذية

يناقش هذا المساق الطرق واالجهزة المختلفة المسـتخدمة فـي التقيـيم الغـذائي     
البيولوجيـة. ويركـز   لالنسان والعناصر المغذية الصغيرة والكبيرة في الغـذاء والمـواد   
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المساق على النتائج السريرية واإلدارة الغذائية لألمراض المتسببة مـن الغـذاء والـدور    
  االجتماعي واالقتصادي والعوامل الثقافية في احداث االمراض الغذائية
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  علم الفطريات الطبية والطفيليات 

ز على بيولوجيتهـا  االهتمام بالطفيليات والفطريات ذات األهمية الطبية، مع التركي
  المتعلقة باألمراض وتشخيصها المخبري ، وطرق مقاومتها وعالجها.

  
  مواضيع خاصة في التحاليل الطبية

يناقش المساق مواضيع هامة لم تعطى من قبل مثل الصحة ورعايـة المـريض،   
  االتزان الحيوي، أيض األدوية، والمعالجة بنقل الدم.
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  كلیة  الھندسـة 
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  تخصص إدارة التشييد. .1
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  نبذة مختصرة عن الكلية:
حيث أنشئت تُعد كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية من الكليات الرائدة في فلسطين، 

 ولتزويدتلبية لحاجات المتخصصين والمهتمين والباحثين في المجاالت الهندسية المختلفة، 
  أجيال المهندسين آخر ما توصلت إليه العلوم الهندسية.

  
من حيث أعضاء هيئة التدريس واإلمكانيات  الكلياتالهندسة من أغنى  تُعد كلية

مرجعية استشارية للعديد من المشاريع  الكليةعد تُالمعملية، فباإلضافة إلى النشاط البحثي 
الكادر العلمي المتميز  استناداً إلىالهندسية المنتشرة في أرجاء محافظات غزة، وذلك 

، ومن خالل المختبرات المتخصصة التي تخدم القطاعين العام الكليةالموجود في 
  والخاص.
  

خدمة البحث العلمي وحل  وإدراكاً من كلية الهندسة ألهمية الدراسات العليا في
الماجستير في الهندسة  يمشكالت المجتمع الفنية في هذا المجال، فقد تم افتتاح برنامج

بحيث تخدم ين البرنامج ينوقد تم وضع وصياغة خطة هذ ، والهندسة الكهربائية،المدنية
مع المجتمع المحلي وتدعم البحوث التي تفيد البالد، كما روعي أن تتماشى هذه الخطة 

التوجهات العالمية الحديثة في التعليم الهندسي التي تتجه نحو التخصص في المجاالت 
الهندسية المختلفة، وتفاعل هذا التخصص مع مختلف التخصصات العلمية األخرى التي 

  تفيد المهندس في حياته العملية.
  

نذ المختبرات من أهم ركائز البحث العلمي، ولذلك اهتمت كلية الهندسة م وتعد
نشأتها بتأسيس وتطوير مختبراتها بأحداث المعدات والتجهيزات العلمية والمعملية لتكون 
ركيزة للبحث العلمي في برنامج الدراسات العليا، ويوجد حالياً في كلية الهندسة المعامل 

  التالية:
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  أوالً: مختبرات الهندسة المدنية:
  .مختبر المواد وتكنولوجيا الخرسانة .1
  واألساساتمختبر التربة  .2
  .مختبرات الحاسوب .3
 .مختبر البيئة .4

 .مختبر الهيدروليكا .5

  
  ثانياً: مختبرات الهندسة الكهربائية:

 مختبر األبحاث والمشاريع. .1

 مختبر أنظمة التحكم. .2

 .(PLC)مختبر التحكم المنطقي المحوسب  .3

 مختبر اآلالت الكهربائية. .4

 مختبر معالجة اإلشارات الرقمية. .5

 مختبر شبكات الحاسوب. .6

 ختبر تصميم وتصنيع اللوحات االلكترونية.م .7

  مختبر المعالج الدقيق. .8
 مختبر الدوائر الكهربائية. .9

 مختبر االلكترونيات. .10

 مختبر االتصاالت. .11

 مختبر أنظمة التشغيل. .12

 مختبر معالجة الصوت والصورة والفيديو. .13

 مختبر التصميم المنطقي. .14

 مختبر الحاسوب ذات االستخدامات العامة. .15

  للدراسات العليا ( مختبر مفتوح). مختبر الحاسوب .16
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إلى إتاحة الفرصة أمام المهندسين الفلسطينيين لمواصلة  انيهدف البرنامجو

دراستهم العليا وبتكاليف يسيرة، كذلك تشجيع البحث العلمي وتدريب الكوادر الفلسطينية 
  في مجال البحوث التطبيقية.

  
القطاع الصناعي تواجه  في حل المشكالت الهندسية التي انويسهم البرنامج

في فلسطين، وفتح آفاق التعاون في مجاالت البحث العلمي مع الجامعات واإلنشائي 
  ومراكز البحوث المحلية واألجنبية.

  
  يتطلب نظام الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية أن ينهي الطالب ما مجموعه

) 12الساعات المعتمدة ( ) ساعة معتمدة للحصول على درجة الماجستير، وتشمل هذه36(
) ساعات 9) ساعات اختيارية وموجه للتخصص، و(6ساعة إجبارية للتخصص، و(
) ساعات أطروحة البحث، والحد األدنى للمدة المطلوبة 6مشتركة عامة، باإلضافة إلى (

) فصول دراسية من بدء انتظام 4في ( ) ساعة معتمدة36إلنهاء متطلبات الماجستير (
  اسة ببرنامج الماجستير عدا الفصل الصيفي.الطالب في الدر



  

- 213 -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  قسم الهندسة المدنية1
Civil Engineering  
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  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية 
  بقسم الهندسة المدنية

  
  التخصص الدقيق  الرتبة العلمية  اسم الموظف  #
  إدارة مشاريع هندسية  أستاذ  أ. د. عدنان إنشاصي   1
  هندسة األساسات  أستاذ  أ.د. محمد عوض   2
  مياه  أستاذ  أ.د. زاهر كحيل   3
  مواد بناء وإدارة مشاريع هندسية  أستاذ مشارك  د. رفعت رستم   4
  إدارة مشاريع هندسية  أستاذ مساعد  د.كمالين شعث   5
  إنشاءات  أستاذ مشارك  د. عطية موسى   6
  هندسة مرور  أستاذ مشارك  د. يحيى السراج   7
  اتإنشاء  أستاذ مساعد  د. سمير شحادة   8
  ديناميكا إنشائية  أستاذ مشارك  د. جمال الزبدة   9
  هندسة طرق  أستاذ مشارك  د. شفيق جندية   10
  إنشاءات  أستاذ مساعد  د. مأمون القدرة   11
  إنشاءات  أستاذ مساعد  د. محمد عرفة   12
  هندسة بيئية  أستاذ مشارك  د. سمير عفيفي   13
  هندسة مياه وبيئة  أستاذ مساعد  د. فهد رباح   14
  هندسة مياه وبيئة  أستاذ مساعد  يد نصارد. عبد المج   15
  تربة وأساسات  أستاذ مساعد  د. جهاد حمد   16
  هندسة إنشاءات  أستاذ مشارك  د. محمد زيارة   17
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  تخصص إدارة التشييد.  1
Department of Construction Management  

  
  أهداف البرنامج:أوالً: 

وبتكلفة معقولة في  إن الهدف من هذا البرنامج هو تأهيل وإعداد المهندسين
وذلك للتعامل مع  والخاصة،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البلدية 

  المشاكل المعقدة في قطاع صناعة التشييد في فلسطين.
وذلك بالتعاون مع الجامعات  العلمي،يفتح هذا البرنامج مجاالت جديدة للبحث 

م البرنامج بتأهيل وتدريب المشاركين حتى ويقو وخارجها،والمراكز البحثية داخل فلسطين 
يصبحوا مهندسين متخصصين في مجال قطاع إدارة التشييد ليتمكنوا من دمج المفاهيم 

  النظرية مع الخبرة الهندسية العملية في مخطط رئيسي متكامل.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى إنتاج مديري مشاريع لديهم المعرفة الواسعة في مجال 

والقدرة الكافية لتطبيق التقنية الحديثة في عمليات اإلنتاج  الهندسية،ريع إدارة المشا
ويقوم البرنامج أيضاً بتزويد المهندسين بالمهارات عالية  التشييد،المختلفة في صناعة 

  المستوى في القيادة واإلدارة والسيطرة المالية على مشاريع التشييد المختلفة.
  

  امج:بالبرنشروط االلتحاق  -ثانياً 
  التالية:يتم قبول الطلبة للدراسة في هذا البرنامج حسب الشروط 

الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنيـة أو المعماريـة أو الصـناعية     .1
  بتقدير ال يقل عن (جيد) من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

  خبرة عملية ال تقل عن سنتين. .2
  ة.رسالتا توصية أكاديمي .3
  اجتياز مقابلة أكاديمية. .4
 تحقيق شروط كلية الهندسة الخاصة بمتطلبات اللغة اإلنجليزية. .5



  

- 216 -  

  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة على قسمين: 36 وتشمل الخطة الدراسية على دراسة
  
    ة.) ساعة معتمد30مساقات دراسية ( - 1
  

  ساعة) 21متطلبات التخصص اإلجبارية   (
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

ENGC 6310 3  اإلحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC 6360 3  إدارة التشييد  
ENGC 6362 3  البرمجة والتمثيل الرياضي  
ENGC 6363 3  إدار عقود التشييد  
ENGC 6365 3  تخطيط وجدولة المشاريع  
SHAR 6303 3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  ساعات) 9متطلبات التخصص اإلختيارية   (

  الساعات المعتمدة  اسم المساق رقم المساق
ENGC 6342 3  تخطيط البنى التحتية  
ENGC 6361  3  حلقة بحث في اإلدارة وهندسة التشييد  
ENGC 6364 3  األمان والصحة في المنشآت  
ENGC 6367 3  إدارة الجودة في التشييد  
ENGC 6368 3  إدارة المطالبات  
ENGC 6369 3  فةهندسة التكل  
ENGC 6370 ) 3  ) في إدارة التشييد1مواضيع خاصة  
ENGC 6371 ) 3  ) في إدارة التشييد2مواضيع خاصة  
ENGC 6372 3  إدارة العطاءات  
ENGC 6373 3  الموارد البشرية في مشاريع التشييد  
MBAG 6307 3  إدارة وتنمية الموارد البشرية  
MBAG 6310 3  إدارة إستراتيجية  
MBAG 6312 3  لسلوك التنظيميا  
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة): 30المساقات الدراسية ( -أوالً 
  

  المستوى األول: الفصل األول
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

ENGV 6310   3  الطرق اإلحصائية في الهندسة  
ENGC 6360 3  إدارة التشييد  
ENGC 6365 3  ولة المشاريعتخطيط وجد  
SHAR 6303  3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  المستوى األول: الفصل الثاني

ENGC 6362   3  البرمجة والتمثيل الرياضي  
ENGC 6363 3  دإدارة عقود التشيي  
ENGC 6366 3  دطرق البحث في إدارة التشيي  

  
  المستوى الثاني: الفصل األول

OPTI 6301 ) 3  )1متطلب اختياري  
OPTI 6302 ) 3  )2متطلب اختياري  
OPTI 6303 ) 3  )3متطلب اختياري  

  
  

  ساعات معتمدة. 6البحث التكميلي "الرسالة" بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

1. ENGC 6360 Construction Projects Management 
Theory and practice of construction project management. Roles of designer, 
owner, general contractor and construction manager. Lecture, field trips. 

 
2. ENGC 6361 Seminar in Construction Engineering and 

Management  
Engineering and construction practitioners Present case studies and industry 
trends. Students and faculty discuss ongoing research in construction 
engineering and management. Weekly and public institutions. Normally taken 
by construction major students each semester. 

 
3. ENGC 6362 Mathematical Programming. 

Decision theory, linear programming applications, network models, computer 
simulation, waiting line models, forecasting. 

 
4. ENGC 6363 Construction Contract Administration 

Review construction contracts, administrative procedures of the general and 
subcontractors. Study documentation Survey, the claims, arbitration, litigation, 
bonding, insurance and indemnification, Discuss legal practice, licensing, 
codes, etc. Lecture and field trips. 

 
5. SHAR 6303:  دراسة فقهية معاصرة    

ضوابط الربح في  الفقه اإلسالمي وتحديده، أعمال التمويل واالستثمار التي تتعامل بها 
الخلوات (خلو الرجل) مسـتجدات فقهيـة فـي    البنوك اإلسالمية نظام التأمين بأنواعه 

   قضايا الزواج والطالق اختيار عدد من القضايا المعاصرة المستجدة بشكل مستمر.
6. ENGC 6364 Safety and Health Construction. 

Topics include safety awareness in construction, worker injuries, injury 
accidents and their causes, cost of construction, safety training programs, 
controls, safety culture safety in construction. 

 
7. ENGC 6365 Construction Planning and Scheduling 

Various network methods of project scheduling, such as AOA, AON, PERT, 
bar-charting, line-of-balance and VPM techniques. Planning, scheduling, and 
allocation of resources for construction projects. Simulation methods and 
optimization techniques Microcomputers used for scheduling, resource 
allocation, and time/cost analysis. 

8. ENGC 6366 Construction Management Research 
Research methodology applied to the construction industry. Topics include the 
design of research, the sources and data collection, Data analysis and 
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presentation.The student, conducts research that is expected to lead to a specific 
project, report, or publication. Assignments might include data collection, 
experimental work, data analysis, or preparation of a manuscript. 

 
9. ENGC 6366 Construction Productivity 

Productivity concepts. Data collection. Analysis of productivity data and factors 
affecting productivity. Means for improving production and study of 
productivity improvement programs. 

 
10. ENGC 6367 Financial Management 
 This course emphasizes concepts and current issues surrounding construction 

project evaluation and financing. Principles of financial management and 
project feasibility focus on project risk assessment and life-cycle analysis. 
Innovative financing approaches are defined and demonstrated by use of 
example applications. Significant current issues presented. 

 
11. ENGC 6368 Strategies of Estimating and Bidding. 

Estimating used by heavy, engineering, building and specially contractors; 
owners; and designers. Preparation of cost estimate including planning of 
methods and program evaluation of labor, material, equipment, 
subcontractors, and indirect costs. Rational assessment of risk and profit 
margin. Value engineering. Lifecycle costs Computer applications. Explore 
advanced concepts of the estimating process, such as modeling and statistical 
analysis, to improve bid accuracy. 

 
12. ENGC 6369 Strategic Planning. 

Provides a thorough understanding of business planning process applicable to 
the construction enterprise. Defines the difference between the publicly held 
company and the closely held business, which most construction enterprise 
are, and the exposure each has. 
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  تخصص اإلنشاءات.  2
Department of Structure  

  
  

  أهداف البرنامج:أوالً: 
إن الهدف من هذا البرنامج هو تأهيل وإعداد المهندسين وبتكلفة معقولة في 

وذلك للتعامل مع  والخاصة،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البلدية 
  منشآت الهندسية.المشاكل المعقدة في تحليل وتصميم ال

  
 والمعدنية،يقدم البرنامج مساقات وفرص بحثية في مجاالت المنشآت الخرسانية 

طريقة العناصر  المنشآت،إعادة تأهيل  المختلفة،هندسة وتصميم القواعد والمنشآت 
وغير ذلك من المجاالت  الزالزل،هندسة  المنشآت،ديناميكا  اإلنشائي،التحليل  المحددة،
د تم تصميم برنامج الماجستير في الهندسة اإلنشائية ليلبي حاجات المهندسين وق المختلفة،

سيكون  جامعيين،الراغبين في تطوير أنفسهم كمهندسين مزاولين أو باحثين أو أكاديميين 
بإمكان المشاركين في البرنامج الموازنة بين األساسيات الهندسية المقدمة والطرق 

  الحسابية الحديثة.
 

  بالبرنامج:وط االلتحاق شرثانياً: 
  التالية:يتم قبول الطلبة للدراسة في برنامج الماجستير حسب الشروط 

أن يكون الطالب حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية بتقـدير (جيـد)    .1
  على األقل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

  رسالتا توصية أكاديمية على األقل. .2
  قابلة أكاديمية.اجتياز م .3
  اجتياز امتحان تحريري. .4
 أو ما يعادله. (TOEFL)اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية  .5
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  الخطة الدراسية
  ساعة معتمدة: 36 وتشمل الخطة الدراسية على دراسة

  
    ة.) ساعة معتمد30دراسية (المساقات ال - 1
  

  مساقات التخصص:
  

  ساعة) 24متطلبات التخصص اإلجبارية   (
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  مساقرقم ال

ENGC 6310 3  اإلحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC 6311 3  رياضيات متقدمة للمهندسين  
ENGC 6320 3  مقدمة في طريقة العناصر المحددة  
ENGC 6321 3  طريقة العناصر المحددة  
ENGC 6322 3  الديناميكا اإلنشائية  
ENGC 6324 3  نظرية المرونة  
ENGC 6335 3  تحليل وتصميم األساسات العميقة  
SHAR 6303 3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  ساعة) 6متطلبات التخصص اإلختيارية       (

  الساعات المعتدة  اسم المساق رقم المساق
ENGC 6325 3  نظرية األلواح والقشريات  
ENGC 6327 3  تصميم منشآت متقدم  
ENGC 6328 3  جهادتصميم منشآت المسبقة اإل  
ENGC 6329 3  التصميم اللدن للمنشآت المعدنية  
ENGC 6330 3  ميكانيكا تربة متقدمة  
ENGC 6331 3  خواص القص للتربة  
ENGC 6333 3  تحسين التربة  
ENGC 6334 3  تصميم الحوائط الساندة  
ENGC 6336 3  هندسة الزالزل  
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ENGC 6338 3  إدارة نفايات التربة  
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  زعة على ثالثمة الفصولالخطة الدراسية مو
  

  ساعة معتمدة) 30مساقات دراسية ( -أوالً 
  

  المستوى األول: الفصل األول
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

ENGC 6310  3  االحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC6311 3  رياضيات متقدمة  
ENGC6322 3  الديناميكا اإلنشائية  
SHAR 6303  3  معاصرة دراسات فقهية  

  
  المستوى األول: الفصل الثاني

ENGC 6324  3  مقدمة في طريقة العناصر المحددة  
ENGC 6321  3  طريقة العناصر المحددة  
OPTI 6335  3  تحليل وتصميم األساسات العميقة  

  
  المستوى الثاني: الفصل األول

ENGC 6324  3  نظرية المرونة  
OPTI 6301 ) 3  )1متطلب اختياري  
OPTI 6302 ) 3  )2متطلب اختياري  

 
  ساعات معتمدة) 6البحث التكميلي "الرسالة" بواقع ( -ثانياً 
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  وصف المساقات

 
1. ENGC 6320 Finite Element Method. 
 Theory and application of the finite element method, stiffness matrices 

for triangular, quadrilateral, and isoperimetric elements, two-and three 
dimensional  elements, algorithms necessary for the assembly and 
solution, direct stress and plate bending problems for static, nonlinear 
buckling and dynamic load conditions, displacement, hybrid and mixed 
models together with their origin in variational  methods. 

 
2. ENGC 6321 Structural Dynamics. 
 Vibrations and dynamic response of simple structures under timer 

dependent loads, dynamic analysis of single and multiple degrees 
of freedom systems, support motion, and response spectra. 

 
3. SHAR 6303: دراسة فقهية معاصرة 

ضوابط الربح في الفقه اإلسالمي وتحديده، أعمال التمويل و االستثمار التي تتعامل بها 
البنوك اإلسالمية نظام التأمين بأنواعه الخلوات (خلو الرجل) مسـتجدات فقهيـة فـي    

 تمر.قضايا الزواج والطالق، اختيار عدد من القضايا المعاصرة المستجدة بشكل مس
 

4. ENGC 6322 Theory of Elasticity. 
 Plan stress and plain strain, two-dimensional problems in rectangular 

coordinates, two-dimensional problems in polar coordinates, two-
dimensional problems in curvilinear coordinates, analysis of stress and 
strain in three dimensions, elementary  problems of elasticity in three 
dimensions, torsion, bending of bars and axisymmetric stress and 
deformation in a solid of revolution.   

 
5. ENGC 6323 Earthquake Engineering. 
 The earthquake faulting, ground motion, study of past major earthquake, 

effect of earthquake on man-made structures, response spectra. Fourier 
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spectra, structural dynamic, analysis and design of structures, building 
code, and current research in earthquake engineering. 

 
6. ENGC 6325 Theory of Plates and Shells. 
 Basic equations governing plate theory, classical solutions for rectangular 

and circular plates, approximate methods, membrane theory of shells, 
and shallow shell theory. 

 
7. ENGC 6327 Advanced Design of Structures. 
 General aspects of design, serviceability and failure criteria, types of 

loading, methods of design, structural systems for buildings, elastic and 
plastic analysis, design of high-rise buildings for gravity and lateral 
loads, earthquake resistant design, effects of dynamic loading on strength 
and ductility of structural elements. Laboratory experiments on structural 
elements and frame models. 

 
8. ENGC 6328 Design of Prestressed Concrete Structures. 
 Behavior and design of statically determinate prestressed concrete 

structures under bending moment, shear, torsion and axial load effects. 
  Design of continuous prestressed concrete beams, frames, and slabs. 

Time-dependent effect and deflection of prestressed concrete structures. 
 
9. ENGC 6329 Plastic Design of Steel Structures. 
 Topics related to inelastic behavior and plastic design of steel members 

and structures, Behavior of plastic hinges in members subjected to 
bending moment, axial force, shear, and other combinations. Collapse 
mechanism of steel members and structures such as moment frames and 
braced systems. 

 
10. ENGC 6330 Advanced Soil Mechanics. 
 Theoretical analysis of problems in geotechnical engineering, 

fundamentals of continuum mechanics, statics, dynamics, Kinematics, 
and flow through porous media. Constitutive theories for geotechnical 
materials, elasticity, plasticity, cyclic loading and liquefaction models. 
Applications to consolidation theory, one-dimensional site 
amplification theory, limit equilibrium analysis. 

 
11. ENGC 6331 Shearing Properties of Soil. 
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 This course provides a thorough discussion of shearing properties of 
soils, including use of effective versus total stresses, effects of drainage, 
use of modified  failure envelopes, failure and yield criteria, properties 
of  both saturated and partially saturated soils, sensitivity and 
thixotropy, and critical state soil mechanics, Laboratory experiments 
allow students to perform direct shear and triaxial shear tests. 

 
12. ENGC 6333 Ground Improvement. 

 Preloading vertical drains, deep compaction of cohesionless soils: 
vibrofloatation, vibratory probes, compaction piles, dynamic 
compaction blasting, grouting, compaction groutiong, chemical 
grouting, jet grouting. Soil reinforcement: soil nailing, micro piles, 
reinforced earth, stone columns, lime columns, geotextiles, freezing, 
and electro osmsis. 

 
13. ENGC 6334 Design of Earth Retaining Structures. 
 Analysis and design is covered for such earth retention systems as 

retaining walls, free-standing sheet pile walls, braced excavation, slurry 
walls, tide-back retention system, reinforced earth, frozen soil walls, 
anchored bulkhead, and cellular cofferdams. The problems involved 
with the interaction of the structures with soil are studied. Both classical 
and more refined methods of analysis are included and considerable 
attention is directed towards field observation. 

 
14. ENGC 6335 Behavior and Design of Deep Foundations. 
 Ultimate capacities and load-deflection of piles and drilled shafts 

subjected to compressive loads, tensile loads, effects of duration of 
load, soil-structure interaction, two-and three-dimensioal analysis of 
pile groups with closely spaced piles, effects of installation, inspection 
of deep foundations and full-scale field tests. 

 
15. ENGC 6338 Geotechnics of Waste Management. 
 Geotechnical aspects for the containment and remediation of waste. 

Fluid flow through porous media, including saturated, unsaturated, 
multiphase and gas flow, contaminant transport across soil barriers, clay 
mineralogy and chemical interactions with soil liners, field performance 
of compacted soil liners and composite liners, drainage layer design and 
performance, water balance evaluations for covers. Laboratory  
experiments. 
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  تخصص البنى التحتية. 3
Department of Infrastructure  

  
  

  أهداف البرنامج:أوالً: 
إن الهدف من هذا البرنامج هو تأهيل وإعداد مهندسين ذوي كفاءة عالية لتخطيط 

وتشغيل وصيانة مشاريع البني التحتية في فلسطين، ومن المعروف أن فلسطين وتصميم 
عانت خالل االحتالل من تدمير شديد لكل البني التحتية في كافة المجاالت مما خلق واقع 
وبيئة صعبة للحياة والعمل، عانت فلسطين في تلك الفترة من غياب التخطيط اإلستراتيجي 

ر منظمة وغير قانونية وبالتالي فشل كبير في البنى التحتية مما أدى إلى تطوير وتنمية غي
للبالد، لذلك يجب أن تمثل المشاريع الجديدة لتطوير البنى التحتية في البالد أساساً ألي 

  نهضة اقتصادية في فلسطين.
  

  بالبرنامج:شروط االلتحاق ثانياً: 
  تالية:اليتم قبول الطلبة للدراسة في برنامج الماجستير حسب الشروط 

أن يكون الطالب حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية بتقدير (جيد)  .1
  على األقل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

  رسالتا توصية أكاديمية على األقل. .2
  اجتياز مقابلة أكاديمية. .3
  اجتياز امتحان تحريري. .4
 ما يعادله.أو  (TOEFL)اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية  .5
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  الخطة الدراسية
  ساعة معتمدة: 36 وتشمل الخطة الدراسية على دراسة

  

    ة.) ساعة معتمد30مساقات دراسية ( - 1
  مساقات التخصص:

  
  ساعة) 12متطلبات التخصص اإلجبارية   (

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
ENGC 6310 3  اإلحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC 6341 3  معلومات البنى التحتية  
ENGC 6342 3  تخطيط البنى التحتية  
SHAR 6303 3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  ساعة) 18متطلبات التخصص اإلختيارية   (

  الساعات المعتمدة  اسم المساق رقم المساق
ENGC 6333 3  تحسين التربة  
ENGC 6340 3  إدارة المرور  
ENGC 6343 3  تصميم محطات الضخ  
ENGC 6344 3  شبكات توزيع المياه  
ENGC 6345 3  التصميم اإلنشائي وصيانة الطرق  
ENGC 6346 3  تصميم منشآت مائية  
ENGC 6347 3  إدارة مصادر المياه  
ENGC 6348 3  مواضيع مختارة في البنى التحتية  
ENGC 6349 3  إدارة النفايات الصلبة  
ENGC 6363 3  إدارة عقود التشييد  
ENGC 6364 3  األمان والصحة في المنشآت  
ENGC 6366 3  طرق البحث في إدارة التشييد  
MBAG 6307 3  إدارة وتنمية الموارد البشرية  
MBAG 6310 3  إدارة استراتيجية  
MBAG 6312 3  السلوك التنظيمي  
WRSM 6311 3  مياه جوفية  
WRSM 6341 3  نوعية المياه  
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 30المساقات الدراسية ( -أوالً 
  

  المستوى األول: الفصل األول
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

ENGC 6310  3  االحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC6311 3  معلومات البني التحتية  
OPTI 6301 )3  ) 1متطلب إختياري  
SHAR 6303  3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  المستوى األول: الفصل الثاني

ENGC6324  3  تخطيط البني التحتية  
OPTI 6302 )3  )2متطلب اختياري  
OPTI 6303 )3  )3متطلب اختياري  

  
  المستوى الثاني: الفصل األول

OPTI 6304 )3  )4متطلب اختياري  
OPTI 6305 )3  )5متطلب اختياري  
OPTI 6306 )3  )6متطلب اختياري  

  
  ساعات معتمدة. 6التكميلي "الرسالة" بواقع البحث  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

1.  ENGC 6303   دراسات فقهية معاصرة  

ضوابط الربح في الفقه اإلسالمي و تحديده، أعمال التمويل و اإلستثمار التي تتعامـل  
بها البنوك اإلسالمية، نظام التأمين بأنواعه، الخلوات (خلو الرجل)، مستجدات فقهيـة  

 ا الزواج و الطالق، عدد من القضايا المستجدة األخرىفي قضاي
 
2. ENGC 6310 Engineering Statistics 
 Probability in Civil Engineering, Fundamentals of Probability, 

Probability Distributions for Discrete Random Variables, Probability 
Distributions for Continuous Random Variables, Multiple Random 
Variables, Statistics Analysis, Regression Analysis. 

 
3. ENGC 6333 Ground Improvement 
 Introduction to Mechanical Modification, Principles of Soil 

Densification, Properties of Compacted Soil, Compaction Control Tests, 
Specifications of Compaction Requirements, Introduction to Hydraulic 
Modification, Hydraulics of Slots and Wells, Design of Dewatering 
Systems, Filtration, Drainage and Seepage Control, Preloading and the 
Use of Vertical Drains, Electro kinetic Dewatering and Stabilization, 
Modification by Admixtures, Modification at Depth by Grouting, 
Thermal Modification, Evolution of Soil Reinforcement, Mechanical 
Models of Soil Reinforcement, Flexible Geosynthetic Sheet 
Reinforcement, In Situ Ground Reinforcement: Ground Anchorage, Rock 
Bolting and Soil Nailing, Soil Confinement by Formwork. 

 
4. ENGC 6340 Traffic Management and Control 
 Introduction; Background and Traffic Survey Methods, Transport 

Planning, Urban Traffic Flow, Traffic Management, Geometric and 
Traffic Design of Road Intersections, with emphasis on the design of 
traffic signals, Highway Capacity and Level of Service, Design of Car 
Parks, Road Signing and Road Markings, Computer Applications. 

 
5. ENGC 6341 Infrastructure GIS/DSS 
 Infrastructure Definition, Infrastructure Assets, Terminology and 

Definitions, Key Issues for Infrastructure Management, Inventory, 
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Historical and Environmental Data, Geographic Information System 
(GIS), Data Bases, GIS Tools, Initiating GIS Decision Support System 
(DSS), Organization, Communication and DSS, GIS/DSS in the Utilities, 
GIS/DSS in Telecommunication, GIS/DSS for Transportation, GIS/DSS 
in Emergency Management, GIS/DSS in Land Administration, GIS/DSS 
in Urban Planning. 

  
6. ENGC 6343 Pumping Station Design 
 Hydraulic and Mechanical Design of Pumps: Types of Pumps, Selection 

of Pumps, N.P.S.H, Pumps in Series/Parallel, Case Study. Sewerage 
Pumping Stations: Layout, Pre-Design Studies, Design, Case Study. 
Water Hammer: Basic Principles, Method of Characteristics, Water 
Hammer Due to Pump Start/Shutoff, Case Study. Operations and 
Maintenance of Pumping Stations. 

 
7.  ENGC 6344 Water Distribution Networks 
 Pipe Flow Characteristics. Water Network: Network Elements, 

Reservoirs, Tanks, Valves, Control Switches, Pumps, Models 
Requirement. Water Demand. Testing Water Distribution System: 
Testing Fundamentals, Head Loss Tests, Pump Performance Test. 
Modeling for Water Distribution Systems Design. Operation Issues. 

 
8.  ENGC 6345 Road Maintenance and Design 
 Asphalt Technology and Asphalt Pavements. Pavement Design. Bearing 

Capacity of Pavement. Damage Analysis and Road Maintenance: 
evaluation and causes of roads damage, Damage types and maintenance 
procedures, Maintenance equipment. Pavement Management and 
Monitoring Systems.  

 
9.  ENGC 6353 Infrastructure Planning 
 Types of Infrastructure, Infrastructure Development and Process, Role of 

Infrastructure in developing countries, Infrastructure and Economic 
Growth, Infrastructure in Palestine. Strategic Planning. Provisions of 
Integrated Infrastructure. Resource Development for Infrastructure 
Planning in Developing Countries. Development of Various Networking 
Services, Strategic Implementation of Infrastructure Projects. Application 
of Quantitative and Statistical Methods and Techniques in Infrastructure 
Planning, Decision Analysis and Prioritization Techniques, Case Studies. 
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10. ENGC 6364 Construction Safety Management 
 Injury Accidents and Their Causes, The True Costs of Construction 

Workers Injury, Problem Areas in Construction Safety, Elements of an 
Effective Safety Program, Job-Site Safety Assessment, Safety Meetings 
and Safety Incentives, Safety in Construction Contracts, Safety Record 
Keeping, Safety Culture and Safety workers, Safety and First Line 
Supervisors and Middle Managers, Top Management Practice, Safety 
Personnel and Subcontractor Safety, Project Coordination and 
Construction Safety, Owners and Construction Safety, Designer 
Influence on Construction Worker.  
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  تخصص تصميم وتأهيل المنشآت. 4
Department of Rehabilitation and Design of Structures   

  
 

  أهداف البرنامج:أوالً: 
إن الهدف من هذا البرنامج هو تأهيل وإعداد المهندسين وبتكلفة معقولة في 

وذلك للتعامل مع  والخاصة،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البلدية 
  المنشآت الهندسية.وتأهيل المشاكل المعقدة في تصميم 

  
المنشآت تصميم وتأهيل حثية في مجاالت يقدم البرنامج مساقات وفرص ب

 المنشآت،إعادة تأهيل  المختلفة،هندسة وتصميم القواعد والمنشآت  والمعدنية،الخرسانية 
ليلبي حاجات  هندسة تصميم وتأهيل المنشآتوقد تم تصميم برنامج الماجستير في 

كاديميين المهندسين الراغبين في تطوير أنفسهم كمهندسين مزاولين أو باحثين أو أ
سيكون بإمكان المشاركين في البرنامج الموازنة بين األساسيات الهندسية المقدمة  جامعيين،

  والطرق الحسابية الحديثة.
 

  بالبرنامج:شروط االلتحاق ثانياً: 
  التالية:يتم قبول الطلبة للدراسة في برنامج الماجستير حسب الشروط 

ة مدنية بتقـدير (جيـد)   على بكالوريوس هندس أن يكون الطالب حاصالً .6
  على األقل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

  رسالتا توصية أكاديمية على األقل. .7
  اجتياز مقابلة أكاديمية. .8
  اجتياز امتحان تحريري. .9

 أو ما يعادله. (TOEFL)اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية  .10



  

- 235 -  

  
  الخطة الدراسية

  

  ساعة معتمدة: 36 سية على دراسةوتشمل الخطة الدرا
  
    ة.) ساعة معتمد30مساقات دراسية ( - 1
  

  مساقات التخصص:
  

  ساعة) 21متطلبات التخصص اإلجبارية   (
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

ENGC 6310 3  اإلحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC 6336 3  هندسة الزالزل  
ENGC 6351  3  في الخرسانة اإلنشائيةمواضيع متقدمة  
ENGC 6352 3  تقييم األضرار في المنشآت  
ENGC 6353 3  تصميم منشآت خرسانية خاصة  
ENGC 6354 3  تصميم منشآت معدنية متقدم  
SHAR 6303 3  دراسات فقهية معاصرة  
ENGC 6355 3  تقوية المنشآت  

  
  ساعات) 6متطلبات التخصص اإلختيارية     (

  الساعات المعتمدة  لمساقاسم ا رقم المساق
ENGC 6321 3  طريقة العناصر المحددة  
ENGC 6334 3  تصميم الحوائط الساندة  
ENGC 6356 3  خواص مواد متقدم  
ENGC 6357 3  تصميم الجسور والكباري  
ENGC 6360 3  إدارة التشييد  
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ة معتمدة)ساع 30المساقات الدراسية ( -أوالً 
  

  المستوى األول: الفصل األول
  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم المساق

ENGC6310 3  االحتماالت واإلحصاء للمهندسين  
ENGC6336 3  هندسة الزالزل  
ENGC6351  3  مواضيع متقدمة في الخرسانة اإلنشائية  
SHAR6303  3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  المستوى األول: الفصل الثاني

  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  قم المساقر
ENGC 6352  3  تقييم األضرار في المنشآت  
ENGC 6353 3  تصميم منشآت خرسانية خاصة  
OPTI 6301 )3  )1متطلب اختياري  

  
  المستوى الثاني: الفصل  األول

  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم المساق
ENGC 6354 3  تصميم منشآت معدنية متقدمة  
ENGC 6355 3  تقوية المنشآت  
OPTI 6302 ) 3  )2متطلب اختياري  

  

  ساعات معتمدة. 6البحث التكميلي "الرسالة": بواقع  -ثانياً 
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  وصف المساقات
  
1.   ENGC 6310 PROBABLISTIC APPROACHES IN ENGINEERING  
 Types of uncertainty and introduction to simulation. Data description and 

treatment. Fundamentals of probability. Probability distributions for 
discrete random variables. Probability distributions for continuous 
random variables. Multiple random variables. Simulation. Fundamentals 
of statistical analysis, Hypothesis testing. Confidence Intervals and 
sample size determination. Regression analysis.  

2.  ENGC 6336 EARTHQUAKE DESIGN  
 Basic earthquake principles. Common earthquake effects. Earthquake 

structural damage and ways of protection. Site investigation to 
geotechnical earthquake engineering. Liquefaction. Earthquake-resistant 
design of buildings in seismic regions according to the UBC Code. 
Detailing of reinforcement for earthquake design. Design of shear walls 
and moment resisting frames. Introduction to structural dynamics and 
earthquake engineering. Research topics and case studies.  

3. ENGC 6351 ADVANCED TOPICS IN STRUCTURAL CONCRETE  
 Structural concrete and the unified design approach. Multiaxial behavior 

and strength of concrete. Design approaches for shear, Kani’s valley, 
conventional design methods, compression field theory, compression 
force path theory and flexure-shear interaction design model. Strut and 
tie modeling for structural concrete design. Design of anchorage to 
concrete. Design for flexural ductile behavior. Design of higher strength 
concrete beams. Design of serviceability limit state. Detailing of 
reinforced concrete structures and reinforcement development. Special 
research topics.  

4. ENGC 6352 ASSESMENT OF DAMAGES IN STRUCTURES  
 Assessment scope, importance and difficulties. Rehabilitation needs in 

Palestine. Characteristics of construction materials: constituents, testing 
and deficiencies. Types and causes of damages. Structural faults and 
failures; modes, causes and responsibilities. Diagnoses of damages. 
Assessment of strength and characteristics of existing material. Monitor of 
damages. Assessment of structural behavior and strength of existing structures. 
Forensic engineering. Real-life case studies. Research topics.  

5. ENGC 6353 DESIGN OF SPECIAL CONCRETE STRUCTURES  
 Design of shells of different geometries and chapes. Design of domes and 

folded plates. Design of pile caps. Design of structural walls. 
Miscellaneous topics in concrete design.  

6. ENGC 6354 ADVANCED STEEL DESIGN  
 Plastic analysis of steel structures.. Analysis of torsional sections. Design 

of braced and unbraced structures subjected to gravity, wind, and seismic 
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loads with emphasis on p-delta effects. Miscellaneous topics in structural 
steel construction and design.  

7. ENGC 6355 REHABILITATION OF STRUCTURES  
 Reasons for rehabilitation. Advantages and limitation of rehabilitation. 

Types and levels of rehabilitation. Aspects of structural rehabilitation 
Functional life-span requirements and the availability of cost-effective 
upgrading solutions. Repair materials. Rehabilitation procedures, types 
and techniques for different structural elements and substructures. 
Assessment of structural behavior and strength of strengthened elements 
and structures. Management of rehabilitation works.Extension of lifespan 
of structures. Real-life case studies. Research topics.  

8. ENGC 6321 FINITE ELEMENT METHOD  
 Matrix Algebra and Methods of solution for Simultaneous Equations. 

Introduction to the Stiffness. Stiffness equations: 2D-Truss, Beam, 
Frame, and Grid. Review of the Basic Theory in 2-D Elasticity. Stiffness 
Equations for: Plane Stress/Strain problems and Axisymmetric Elements 
and Plate Analysis. Using the MATLAB technical programming 
language, special-purpose computer programs are developed for the 
listed topics.  

9. ENGC 6334 DESIGN OF RETAING STRUCTURES  
 Rigid and flexible earth retaining structures. Analysis and design of 

retaining walls, anchored bulkheads, braced cuts, tie back cuts, 
mechanically stabilized earth, and slurry trench walls. Lateral earth 
pressure due to soil, water, surcharge loads, etc., local and overall 
stability and the design of anchorage and bracing systems.  Introduction 
to seismic design.   

10. ENGC 6357 BRIDGE DESIGN  
 Modern approach to highway bridge analysis. Types of Bridges, 

General Site Design, Highway Bridge Loading, Bridge Analysis, 
Bridge Deck Slabs, Steel Bridge Design, Prestressed Concrete Bridge 
Design, Substructure Design, Fatigue, Bridge Rating, and Testing and 
Evaluation.  

11. ENGC 6328 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN  
 Basic concepts and technologies of prestressing. Design of members to 

resist flexure, shear and bond. Determination of prestress losses, and 
deflection of prestressed members. Application of design concepts to 
complex concrete structures. Analysis and design of prestressed 
concrete bridges.  

12.  ENGC 6359 ADVANCED FOUNDATION DESIGN  
 Special cases of shallow foundations. Drilled  Piers and caissons. 

Abutments. Cofferdams. Braced excavations. Research topics. 
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  ئية والحاسوبالهندسة الكهربا
Electrical and Computer Engineering   
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  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية
  

  التخصص الدقيق  الرتبة العلمية  اسم الموظف  م
  تحكم  أستاذ مساعد  د.حاتم العايدي 1
  تحكم  أستاذ مساعد  باسل حمد د. 2
  تطبيقات حاسوب في أنظمة التحكم  أستاذ مساعد  د. محمد حسين 3
  شبكات حاسوب  أستاذ مساعد  صبرة ماهر د. 4
  كهرومغناطيسية  أستاذ مساعد  د. محمد عودة 5
  كهربائية قوى  أستاذ مساعد  سعد أبو جاسر د. 6
  شبكات اتصاالت   مشارك أستاذ  محمد عبد العاطي د. 7
  شبكات حاسوب  أستاذ مساعد  أيمن أبو سمرة د. 8
  تصميم برمجيات  مشاركأستاذ   د.حاتم حماد 9
  حاسبات متوازية  مشاركأستاذ   كيمحمد م د. 10
  ذكاء اصطناعي  مشاركأستاذ   إبراهيم أبو هيبة د. 11
  اتصاالت   أستاذ مساعد  د. فادي النحال 12
  كهروضوئية  أستاذ مساعد  هالة الخزندار د. 13
  إدارة مشاريع هندسية  أستاذ  أ. د. عدنان إنشاصي 14
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  أهداف البرنامج:أوالً: 

  
طيني في مرحلة بناء الدولة، وتكوين طاقم هندسي تلبية حاجات المجتمع الفلس .1

 متخصص يساعد في التطوير اإلقتصادي للبلد.
 إتاحة الفرصة للمهندسين الفلسطينيين لمواصلة دراستهم العليا وبتكاليف يسيرة. .2
 تشجيع البحث العلمي وتدريب الكوادر الفلسطينية على البحوث التطبيقية. .3
ية التي تواجه القطاعات المختلفة المتعلقة بمجال المساعدة في حل المشكالت الهندس .4

 الكهرباء والتحكم في فلسطين.
فتح مجاالت التعاون في مجال البحث العلمي مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية  .5

 واألجنبية.
 فتح مجال التعاون بين كلية الهندسة والمؤسسات الوطنية ذات العالقة. .6
  

  مج:بالبرناشروط االلتحاق  -ثانياً 
  

  يتم قبول الطلبة للدراسة في هذا البرنامج حسب الشروط التالية:
يكون الطالب حاصل على بكالوريوس هندسة الكهرباء والحاسوب بتقدير جيد  .1

، ويمكن قبول على األقل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي
بعد  Mechatronics طلبة من تخصصات قريبة مثل هندسة ميكانيكية أو

  إعطائهم مواد استدراكية بعدد أكبر حسب توصيات لجنة متخصصة.
  رسالتا توصية أكاديمية على األقل. .2
 أمام لجنة مكونة على األقل من ثالث أخصائيين. اجتياز مقابلة أكاديمية .3
 ). TOFEL 500اجتياز الطالب لمتطلب اللغة اإلنجليزية (  .4
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  الخطة الدراسية
  

  ساعة معتمدة على قسمين: 36 دراسة وتشمل الخطة الدراسية على
  
    ة.) ساعة معتمد30مساقات دراسية ( - 1
  

  ساعة) 15متطلبات حقل أنظمة التحكم    (
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

EELE 6310  Linear Dynamic Systems 3  
EELE 6311  Optimal & Quadratic Control 3  
EELE 6312 Multivariable Control 3  
EELE 6314 Robust and Optimal Control by Convex 

Methods 
3  

EELE 6316  Nonlinear Dynamic Systems 3  
EELE 6318  Intelligent Control 3  
EELE 6319  Chaos Theory 3  
EELE 6320  Stochastic Control & Estimation 3  
EELE 6322  H-infinity Control Theory 3  
EELE 6323 Computer Communication Networks 3  
EELE 6324 LMI Control Systems 3  
EELE 6325 Advance Digital Control Design 3  
EELE 6326 Systems Identifications 3  
EELE 6328 Control of Discrete-Event Systems I  3  
EELE 6329 Control of Discrete-Event Systems II 3  
SHAR 6303 3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  ساعات) 6متطلبات تطبيقات في حقل أنظمة التحكم   (

  الساعات المعتمدة  اسم المساق رقم المساق
EELE 6313 Microcontroller System Design 3  
EELE 6317 PLC Control Systems  3  
EELE 6327 Robot Control 3  
EELE 6346 Power Generation Operation & 

Control 
3  

EELE 6315 Modern Digital System Design 3  
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  ساعات)  9متطلبات التخصص االختيارية   (

EELE 6330 Satellite Communication Systems 3  
EELE 6331  Telemetering Systems 3  
EELE 6332  Information Theory 3  
EELE 6333  Wireless Communications Systems 3  
EELE 6334  Advanced Topics in Wireless 

Communications 
3  

EELE 6335  Telecommunication Systems 3  
EELE 6336  Optical Fiber Communication 

Systems 
3  

EELE 6337  Pattern Recognition 3  
EELE 6338   Channel Coding Theory 3  
EELE 6339  Digital Image Processing I 3  
EELE 6340  Digital Image Processing II 3  
EELE 6341  Digital Speech Processing 3  
EELE 6342  Theory and Design of Digital Filters 3  
EELE 6344  Adaptive Filtering 3  
EELE 6347  Power Engineering Analysis 3  
EELE 6348  Electric Power Distribution 3  
EELE 6350  Signal Detection and Estimation 3  
EELE 6351 Advanced Communication Theory 3  
EELE 6352 Special Topics in Electrical 

Engineering 
3  

EELE 6353 Engineering Management and 
Economy 

3  
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  الخطة الدراسية موزعة على ثالثة فصول
  

  ساعة معتمدة) 30الدراسة النظرية ( -أوالً 
  

  المستوى األول: الفصل األول
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق

EELE 6310 Linear Dynamic Systems  3  
EELE 6311 Optimal and Quadratic Control 3  
EELE 6316 Non-Linear Dynamic Systems 3  
SHAR 6303  3  دراسات فقهية معاصرة  

  
  صل الثانيالمستوى األول: الف

EELE 6318 Intelligent Control 3  
APPI 6301 ) 3  )1تطبيقات تحكم  
OPTI 6301 ) 3  )3متطلب اختياري  

  
  المستوى الثاني: الفصل األول

APPI 6302 ) 3  )2تطبيقات تحكم  
OPTI 6302 ) 3  )2متطلب اختياري  
OPTI 6303 ) 3  )3متطلب اختياري  

  
  ساعات معتمدة) 6لة" (بواقع البحث التكميلي "الرسا -ثانياً 
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  وصف المساقات
  

1.  EELE6310  Linear Dynamic Systems 
State–space description of linear time-invariant (LTI) and Time-varying 
(LTV) systems in continuous. Linear algebra concepts such as 
eigenvalues and eigenvectors, singular values, Cayley/Hamilton theorem, 
Jordan form; Solution of state equations: stability, controllability, 
observability, realizability, and minimality. Stabilization design via state 
feedback and observes separation principle. Connections with transfer 
function techniques.  
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
2.  EELE6311  Optimal and Quadratic Control 

Application of variation methods. Pontryagin maximum principle, 
Hamilton/Jacobi/Bellman equation (dynamic programming) to optimal 
control of dynamic systems modeled by nonlinear ordinary differential 
equations. Linear Quadratic control & Gaussian Quadratic Control.  
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
3.  EELE6312  Multivariable Control 

Feedback performance analysis, robustness and stability margins, 
sensitivity, disturbance attenuation, design tradeoffs, singular value, 
characteristic locus, and inverse Nyquist array design methods.  
Prerequisite: EELE 6310 

 
4.  EELE6314  Robust and Optimal Control by Convex Method 

Multivariable robust control, including H2 and H-infinity optimal control 
and robust performance analysis and synthesis against structured 
uncertainty. Emphasis on convex methods for analysis and design, in 
particular linear matrix inequality (LMI) approach to control.  
Prerequisite: EELE 6311 

 
5.  EELE6316  Nonlinear Dynamic Systems 

State-space techniques for studying solutions of time-invariant and time-
varying nonlinear dynamic systems with emphasis on stability. Liapunov 
theory (including converse theorems), invariance, center manifold 
theorem, input-to-state stability and small-gain theorem. 
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Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 
 
6.  EELE6318  Intelligent Control 

Introduction to intelligent control systems with emphasis on the 
relationships of intelligent control schemes with classical adaptive 
control. Topics include: adaptive control schemes, expert control, 
knowledge-based control, neural networks based control, fuzzy linguistic 
control. 
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
7.  EELE6319  Chaos Theory 

Advance difference equations & chaos theory, paradigms of nonlinearity, 
deterministic chaos, coherent structures, pattern formulation, completion 
and selection, and adaptive and evolving systems. 
Prerequisite: EELE 6311 

 
8.  EELE6321  Stochastic Control & Estimation 

Estimation and control of linear discrete-time and continuous-time 
stochastic; separation theorem and applications; Kalman filtering.  
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
9.  EELE6322  H-infinity Control Theory 

Lebesgue and Hardy functional spaces, linear operators and norms; time 
and frequency domain representations of linear systems, internal 
stability, performance measures and their limitations; structured 
uncertainty and mu-synthesis; H-2 and H-infinity optimal control; H-
infinity loop shaping; Gap metrics, nu-gap metrics and extended loop-
shaping design;  
Prerequisite: EELE 6314 

 
10.  EELE6323  Computer Communication Networks 

Basic concepts in networking, the OSI model, error detection codes, flow 
control, routing, medium access control, and high-speed networks.  
Pre requisite: Computer Networks (B.S) 

 
11.  EELE6324  LMI Control Systems 

Linear Matrix Inequalities: Introduction. History. Algorithms for their 
solution. The role of Lyapunov functions to ensure invariance, stability, 
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performance, robust performance. Considered criteria: Dissipativity, 
integral quadratic constraints, H 2 -norm, H 8-norm,upper bound of peak-
to-peak norm. LMI stability regions. Frequency domain techniques for 
the robustness analysis of a control system. Integral Quadratic 
Constraints. Multipliers. Relations to classical tests and to µ-theory. A 
general technique to proceed from LMI analysis to LMI synthesis. State-
feedback and output-feedback synthesis algorithms for robust stability, 
nominal performance and robust performance using general scalings.  
Prerequisite: EELE 6314 

 
12.  EELE6325  Advance Digital Control Design 

Analysis and design of digital control systems. Basic concepts of linear 
discrete-time systems. Norms of signals and systems. State-space models. 
Discretization of analog systems. Internal stability and stabilization. 
Parametrization of all stabilizing controllers. H-2 and H-infinity optimal 
control. Digital design by fast discretization. Direct digital design.  
Prerequisite: EELE 6314 

 
13.  EELE6326  Systems Identifications 

Non-parametric identification; identification of frequency responses.  
Parametric (prediction error) identification methods  - model sets, 
identification criterion, bias    and variance. Parametric (prediction error) 
identification methods  - model validation, experiment design and   
approximate modelling. Closed-loop identification , Control-relevant 
models, Iterative performance enhancement; handling model uncertainty. 
Prerequisite: EELE 6310 

 
14.  EELE6328  Control of Discrete-Event Systems I 

This course is an introduction to the control of discrete, asynchronous, 
nondeterministic systems like manufacturing, traffic and communication 
systems. Architectural issues (modular, decentralized and hierarchical 
control) are emphasized. The theory is developed in an elementary 
framework of automata, formal languages and Petri nets, and is 
supported by a software package for creating applications.  
Prerequisite: EELE 6323 

 
15.  EELE6329  Control of Discrete-Event Systems II 

This course is a continuation of EELE 6328 and is conducted on a 
seminar basis. Participants will present and discuss articles in the current 
literature, and complete a project that could lead into graduate research in 
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the discrete-event system area. Topics recently examined include 
controlled Petri nets, min-max algebra, real-time control via timed-
transition-models (TTMs), recursive process algebras, and state charts.  
Prerequisite: EELE 6328 

 
16.  EELE 6313  Microcontrollers System Design 

This course is to introduce the application of microcontrollers in 
electronic and electromechanical systems. Accordingly, the course 
includes a three-hour per week laboratory in which students utilize a 
commercially available microcontroller for an LCD and keypad-based 
user/system interface, a digital thermometer, a stepper motor controller, 
and a dc servo motor controller. The emphasis on interfacing and control 
applications replaces the emphasis in the CMPEN courses on software 
and computer organization issues. The course is to be used to integrate a 
wide range of courses in power electronics, machines/drives, and 
controls. 
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
17.  EELE 6317  PLC Control Systems 

The course focuses mainly on the programming of Programmable Logic 
Controllers and comprises a review of PLC technology and their 
application in industry for control and management of equipment. The 
most common and standard programming languages and program 
structures will be reviewed. Benefits of such control systems over more 
conventional forms of control are also explored.  Furthermore, the basic 
structural elements of PLC’s are analysed, together with a review of PLC 
system types available on the market and their target application.  The 
course combines information and hands-on experience for set-up, 
operation and maintenance of Programmable Logic Controllers used in 
industrial control 
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 

 
18.  EELE 6327  Robot Control 

Dynamics of rigid and flexible robots; geometric methods of control; 
feedback linearization; robust and adaptive control; Lyapunov design 
methods; singular perturbation and integral manifold methods; passivity 
and network approaches; force control; control of multiple and redundant 
robots; teleoperation. 
Prerequisite: Computer Controlled System  (B.S) 
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19.  EELE6346  Power Engineering Analysis 

Characteristics and equivalent circuits for transmission lines and 
transformers. Per unit system. Balanced three-phase systems and power 
transfer limits. Symmetrical components and sequence network 
characteristics of transmission lines and transformers. Symmetrical 
component fault analysis. 
Pre requisite: Power systems (B.S.) 

 
20.  EELE6315  Modern Digital System Design 

Design techniques for solving problems using state-of-the art MSI, LSI, 
and microprocessor components. Algorithmic State Machine design is 
stressed for small systems. Hierarchical design methods are used for 
microprocessor systems and interfaces. Emphasis on problem definition, 
design, and verification. 
Prerequisite: Microprocessor Systems (B.S.) 

 
21.  EELE6330  Satellite Communication Systems 

Application of communicatin system techniques to satellite 
communication links. Topics include orbital equations, spacecraft and 
ground terminal systems, link budgets, transponders, multiple access 
techniques. 
Prerequisite: Digital Communication (B.S.) 

 
22.  EELE6331  Telemetering Systems 

Integration of components into a command and telemetry system. Topics 
include analog and digital modulation formats, synchronizatio, link 
effects, and applicable standards. 
Prerequisite: Digital Communication (B.S.) 

 
23.  EELE6332  Information Theory 

Fundamental theorems of information theory and their significance, 
encoding and decoding, error-detecting and error-correcting codes 
Prerequisite: Digital Communication (B.S.) 

 
24.  EELE6333  Wireless Communications Systems 

Various aspects of physical layer and medium access design for wireless 
communications systems. Topics include wireless signal propagation and 
channel modeling, single carrier and spread spectrum modulation for 
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wireless systems, diversity techniques, multiple-access schemes, 
transceiver design and effects of nonideal components, hardware 
partitioning issues. Case study highlights system level tradeoffs. 
Prerequisite: Digital Communication (B.S.) 

 
25.  EELE6334  Advanced Topics in Wireless Communications 

Current research areas in wireless communications: new theoretical 
developments, system design issues, and implementation constraints. 
Possible topics: adaptive modulation and coding, OFDM, spread 
spectrum, multicarrier spread spectrum, smart antennas, multiuser 
detection, cellular system design, dynamic resource allocation, acces and 
channel assignment, system capacity, and ad-hoc wireless networks. 
Prerequisite: EELE 6333 

 
26.  EELE6335  Telecommunication Systems 

Introduction to stochastic processes as applied to study of 
telecommunication systems and traffic engineering. Renewal theory; 
discrete-time Markov chains; continuous-time Markov jump processes. 
Applications to traffic and queueing analysis of basic telecommunication 
system models. 
Prerequisite: EELE 6332 

 
27.  EELE6336  Optical Fiber Communication Systems 

State-of-art optical fiber communication systems. Emphasis on 
optoelectronic-device and communication-systems issues necessary to 
provide high-speed and/or networked optical communications. 
Prerequisite:  Fiber Optics (B.S.) 

 
28.  EELE6337  Pattern Recognition 

Statistical pattern classification, supervised and unsupervised learning, 
feature selection and extraction, clustering, image classification and 
syntactical pattern recognition. 
Prerequisite: DSP (B.S.) 

 
29.  EELE6338  Channel Coding Theory 

Fundamentals of linear codes and decoding algorithms based on theory 
of finite fields such as Bose/Chaudhur/Hocquenghem and Reed/Solomon 
codes; introduction to combined coding and modulation such as lattice 
codes and trellis coded modulation; constellation shaping; applications. 
Prerequisite: EELE 6332 
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30.  EELE6339  Digital Image Processing I 

Fundamentals of digital image processing theory and techniques. Topics 
include two-dimensional linear system theory, image transforms, and 
enhancement. Concepts covered in lecture applied in computer laboratory 
assignments. 
Prerequisite: DSP (B.S.) 

 
31.  EELE6340  Digital Image Processing II 

Advanced digital image processing theory and techniques. Topics include 
modeling, restoration, still-frame and video image compression, 
tomographic imaging, and multiresolution analysis using wavelet 
transforms. 
Pre requisite: EELE 6339 

 
32.  EELE6341  Digital Speech Processing 

Theory and applications of digital processing of speech signals. 
Mathematical models of human speech production and perception 
mechanisms, speech analysis/synthesis. Techniques include linear 
prediction, filter bank models, and homomorphic filtering. Applications 
to speech synthesis, automatic recognition, and hearing aids. 
Prerequisite: DSP (B.S.) 

 
33.  EELE6342  Theory and Design of Digital Filters 

Approximation of filter specifications. Use of design charts. Structures 
for recursive digital filters. FIR filter design techniques. Comparison of 
IIR and FIR structures. Implementation of digital filters. Limit cycles. 
Overflow oscillations. Discrete random signals. Wave digital filters. 
Prerequisite: DSP (B.S.) 

 
34.  EELE 6344  Adaptive Filtering 

Optimal filtering and estimation, Wiener filters, linear prediction. 
Steepest descent and stochastic gradient algorithms. Frequency-domain 
adaptive filters. Method of least squares, recursive least squares, fast 
fixed-order and order-recursive (lattice) filters. Misadjustment, 
convergence, and tracking analyses, stability issues, finite precision 
effects. Connections with Kalman filtering. Nonlinear adaptive filters. 
Prerequisite: EELE 6342 
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35.  EELE6346  Power Engineering Analysis 
Characteristics and equivalent circuits for transmission lines and 
transformers. Per unit system. Balanced three-phase systems and power 
transfer limits. Symmetrical components and sequence network 
characteristics of transmission lines and transformers. Symmetrical 
component fault analysis. 
Pre requisite: Power systems (B.S.) 

 
36.  EELE6348  Electric Power Distribution 

Distribution system planning, load characteristics, substation, primary 
and secondary networks, cables and overhead conductors, voltage 
regulation and capacitor application. 
Prerequisite: EELE 6346 

 
37.  EELE6350  Signal Detection and Estimation 

Introduction to detection and estimation theory, with applications to 
communication, control, and radar systems; decision-theory concepts and 
optimum-receiver principles; detection of random signals in noise, 
coherent and noncoherent detection; and parameter estimation, linear and 
nonlinear estimation, and filtering. 
Prerequisite: EELE 6335 

 
38.  EELE6351  Advanced Communication Theory 

Current topics in digital communication theory. Modulation techniques, 
including spread spectrum. Introduction to error-control coding. 
Prerequisite: EELE 6331 

 
39.  EELE6352  Special Topics in Electrical Engineering 

Current Topics 
 
40.  SHAR 6303:  دراسة فقهية معاصرة    

اإلسالمي وتحديده، أعمال التمويل واالستثمار التي تتعامل بها  ضوابط الربح في  الفقه
البنوك اإلسالمية نظام التأمين بأنواعه الخلوات (خلو الرجل) مستجدات فقهية في 

  قضايا الزواج والطالق اختيار عدد من القضايا المعاصرة المستجدة بشكل مستمر.
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  نياً ثا
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  كلیة أصول الدین
Faculty of Fundamentals of Religion 

  
1 -    
2 -   
3 -   
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  كلیة التربیة
Faculty of Education 

  
  اإلدارة المدرسية  - 1
  اإلرشاد التربوي والنفسي - 2
 الصحة النفسية المجتمعية  - 3
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  إدارة مدرسية.   1

  ساعة معتمدة  30        
  
  

  المساقات اإلجبارية
  دد الساعاتع  اسـم المسـاق  م.
  2  أصول التربية 1
  2  علم النفس التربوي  2
  2  القياس والتقويم 3
  2  تدريبات في اإلدارة المدرسية 4
  2  مناهج بحث 5
  2  مقدمة في التخطيط التربوي 6
  2  مقدمة في اإلدارة المدرسية 7
  2  تخطيط المناهج 8
  2  مقدمة في اإلشراف التربوي 9
  2  التربية المقارنة 10
  2  التربية اإلسالمية 11
  1  قرآن كريم 12
  2  مقدمة في التوجيه واإلرشاد المدرسي 13
  2  ديناميات اإلتصال 14
  2  إدارة الصف 15
  1  كمبيوتر 16
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  إرشاد تربوي ونفسي  - 2
  ساعة معتمدة  34      

  
  

  المساقات اإلجبارية
  عدد الساعات  اسـم المسـاق  م.
  2  بيمجاالت وطرق اإلرشاد الطال 1
  2  المشكالت المعاصرة في التعليم  2
  3  المراهقة طبيعها ومشكالتها 3
  3  العالج النفسي وتعديل السلوك 4
  2  التوجيه التربوي والمهني 5
  2  الصحة النفسية المدرسية 6
  2  النفس اإلنسانية من منظور إسالمي 7
  2  مدخل إلى اإلحصاء 8
  2  طرق البحث في التربية وعلم النفس 9
  3  سيكولوجية الفئات الخاصة 10
  3  تدريب عملي 11
  2  صعوبات التعلم 12
  3  اختبارات نفسية وتربوية 13
  3  نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها 14
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  * صحة نفسية مجتمعية   - 3

  ساعة معتمدة  36        
  
  

  المساقات اإلجبارية
  عدد الساعات  رقم المساق  اسـم المسـاق

  PSY 5301 3  نمو وتطور الطفل
  PSY 5303  3  علم أمراض نفس األطفال

  PSY 5305 3  علم النفس االجتماعي
  PSY 5311 3  الطب النفسي

  COUN 5307 3  آليات االتصال واإلرشاد النفسي
  HRTS 5304 3  الثقافة وحقوق اإلنسان

  TROU 5306 3  الصدمات النفسية والتكيف
  PSY 5308 3  علم النفس اإلكلينيكي

  RES 5310 3  البحث العلميأساليب 
  COMM 5302 3  الصحة النفسية المجتمعية

  ED 5312 3  التثقيف الصحي النفسي
  FIELD 5309 3  المهارات العملية

        
  * البرنامج بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية.

  ) ساعة معتمدة.  12* هناك تدريب عملي موزع على فصلين دراسيين بما يوازي (
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  ثالثاً 
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
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  ):  1ادة (ـالم
تسمى هذه الالئحة " الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا" بالجامعة اإلسالمية 

  ن تاريخ اعتمادها من المجالس المختصة.بغزة، ويعمل بها اعتباراً م
  ):  2ادة (ـالم

  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها:
  : الجامعة اإلسالمية.                 الجامعة

  مجلس الكلية التي يتبعها الطالب. :           مجلس الكلية
  مجلس القسم المسجل به الطالب. :           مجلس القسم

  مجلس الدراسات العليا. :    مجلس الدراسات العليا
  عميد الدراسات العليا. :                     العميد

  .الدكتوراه وبرنامج الماجستير أ  برنامج الدراسات العليا :
  ): 3ادة (ـالم

التخصصات المختلفة بكليات الجامعة اإلسـالمية   فيتفتتح برامج الدراسات العليا 
الجامعة ومصادقة من مجلس األمناء بناء على توصـية مـن الشـئون    بقرار من مجلس 

األكاديمية وتنسيب من مجلس الدراسات العليا بعد توصية من مجلسي القسم والكليـة ذات  
  العالقة.
  ): 4المادة (

مختلـف التخصصـات    فـي تنطبق بنود هذا النظام على برامج الدراسات العليا 
  بكليات الجامعة اإلسالمية بغزة.
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   الباب األول                                     
  الدكتوراه تي الماجستير ومتطلبات نيل درج                      

  

  

  :بما يليالدكتوراه تي الماجستير وتحدد متطلبات نيل درج): 5المادة (
 أو برنامج األطروحـة : تكون متطلبات نيل درجة الماجستير وفق أحد البرنامجين  -أوالً 

    .برنامج االمتحان الشامل
تحدد أعداد الطلبة المقبولين في برنامجي األطروحـة أو االمتحـان الشـامل حسـب       -

إمكانيات القسم الذي يتبعه الطالب. ويحصل الطالب على الموافقة بقرار مـن مجلـس   
  والكلية. الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم

  
  ة:برنامج األطروح* 

" ساعة معتمـدة بنجـاح مـن    سبع وعشرين" 27وذلك بإتمام دراسة ما ال يقل عن       
تقديم رسـالة  . و، وفق الخطط الدراسية لكل  تخصص بكل كليةماجستيرمتطلبات درجة ال

مجمـوع   ال يقـل   (تسع) ساعات معتمـدة بحيـث   9(أطروحة) والنجــاح بهـا بواقع 
  ة." ساعة معتمدست وثالثين" 36 عن ساعات التخرج

  برنامج االمتحان الشامل: *  
(تسع وثالثون) ساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط  39إتمام دراسة ما ال يقل عن  -  أ

 الدراسية لكل كلية.
  يجتاز الطالب االمتحان الشامل بنجاح. -ب
 سـاقاً يشترط أن تتضمن خطة الطالب الدراسية في برنامج االمتحان الشـامل م  -  ج

قشته من لجنة تعين بقرار من مجلـس الكليـة   بحث تخرج تتم منا سمىسياً يادر
  من مجلس القسم. ببناء على تنسي

  يكون االمتحان الشامل على النحو التالي:  -د  
  يتكون االمتحان الشامل من عدد من األوراق بما ال يقل عن ورقتين.*  
وال يزيد عن أربـع   ،يجب أال يقل زمن االمتحان الشامل عن ساعتين لكل ورقة*   

  عات.سا
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% فأعلى لكـل  70أن يجتاز الطالب جميع أوراق االمتحان الشامل بعالمة نجاح *  
  ورقة.

 %75أن يجتاز الطالب جميع أوراق االمتحان الشامل بمعـدل تراكمـي قـدره    *  
لم يحقق ذلك فعليه إعادة أوراق االمتحانات التي حصل فيهـا علـى    فأعلى، وإذا

  %.75أقل من 
لماجستير في إعادة االمتحان الشامل لورقـة أو أكثـر يعـد    إذا لم ينجح طالب ا*   

 في االمتحان الشامل راسباً
 ينظم االمتحان ويدير شؤونه القسم الذي يتبعه الطالب.*   

ذا لم ينجح الطالب في االمتحان الشامل في المرة األولى يعطى فرصـة ثانيـة   *   إ
ذي عقد فيـه االمتحـان   الدراسي الذي يلي الفصل ال على أن يتم ذلك في الفصل

  السابق.
إذا لم يجتز طالب الماجستير االمتحان الشامل مرتين، يمنح درجة الـدبلوم العـالي     - ز 

  تخصصه. يبدون تقدير ف
"أربع وعشرين"  ساعة معتمـدة   24تمنح درجة الدكتوراه بعد إتمام ما ال يقل عن  -ثانياً 

الدراسية لكل  تخصص بكل  درجة الدكتوراه، وفق الخطط متطلبات ن  بنجاح م
ساعة معتمدة بحيـث   24تقديم رسالة (أطروحة) والنجــاح بهـا بواقع و .كلية

 ن" ساعة معتمدة.يوأربع "ثمانٍ 48يكون مجموع ساعات التخرج 

  أحكام عامة: -ثالثاً 
 %.75النجاح في دراسة الساعات المعتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن  -1
 مجلـس القسـم،   استدراكية بقرار منراسة الطالب مساقات يجوز أن تتضمن خطة د -2

وال تحتسب ضمن السـاعات المعتمـدة المطلوبـة     وتبلغ به عمادة الدراسات العليا،
سجل درجاته، وال تـدخل ضـمن معـدل     فيللحصول على الدرجة العلمية، وتثبت 

  .جتي الماجستير أو الدكتوراهالطالب التراكمي العام لنيل در
قبـل   برنامج الدراسات العليا ( الماجسـتير أو الـدكتوراه)  دراسة مقررات ال يجوز  -3

بغيـر    الكلية توصأ إال  إذا االنتهاء من دراسة المقررات االستدراكية والنجاح فيها
  توصية  الكلية. مجلس الدراسات العليا رقأو ذلك،

4 - أربعةاعة معتمدة) س 36-39( الماجستيراألدنى للمدة المطلوبة إلنهاء متطلبات  الحد 
الفصـل   االماجستير عـد فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج 

 الصيفي.
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5 - ساعة معتمدة) ستة فصول  48األدنى للمدة المطلوبة إلنهاء متطلبات الدكتوراه ( الحد
 دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج الدكتوراه عدا الفصل الصيفي.

6- فصول دراسـية  ثمانية لماجستيراألعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج ا الحد ،
الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الدكتوراه عشرة فصول دراسـية  و

  -بحد أقصى -من بدء انتظامه في الدراسة، ويجوز عند الضرورة  تمديد هذه المدة 
في، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بتنسـيب مـن   فصلين دراسيين عدا الفصل الصي

 مجلس الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية.
أربعـة فصـول    الماجسـتير  الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في إعداد رسالة -7

من تاريخ اعتماد خطتـه مـن    فصول دراسية ستة. وإلعداد رسالة الدكتوراه دراسية
 ت العليا.مجلس الدراسا

) 18( بعـد إتمـام    هالماجستير أو الـدكتورا  يجوز للطالب أن يسجل موضوع رسالة -8
 .  %75ال يقل عن  تراكميساعة معتمدة بنجاح بمعدل 

  :الدراسي):  العبء  6ادة (ـالم
معتمـدة فـي الفصـل     ة) ساع12( اثنتا عشرةالحد األعلى للعبء الدراسي للطالب  .1

ـ    ) س6الحد األدنى ست (،والواحد ى اعات معتمدة فـي الفصـل الواحـد إال إذا أوص
  بذلك. اًيتخذ قرار الذي الكلية بغير ذلك لمجلس الدراسات العليامجلسي القسم و

) ساعات معتمـدة فـي الفصـل الدراسـي     3الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب ( .2
  الصيفي.

  ): الرسـوم الدراسـیة: 7ة (دالما
 مجلس الجامعـة  جلس األمناء بناء على توصية منتحدد الرسوم الدراسية بقرار من م * 

  .وتنسيب من مجلس الدراسات العليا

  اح:ـدالت النجــ): مع 8ادة ( ـالم
%، أما المسـاقات االسـتدراكية   70الحد األدنى لدرجة نجاح الطالب في كل مساق   .1

  %.65فيكون الحد األدنى للنجاح فيها 
 جموع المساقات التـي يدرسـها طالـب   الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي لم .2

  %.75  الماجستير أو الدكتوراه
(ست) ساعات معتمدة خالل مدة دراسـته   6يجوز للطالب إعادة دراسة ما ال يتجاوز  .3

  %.75للمقررات وذلك من أجل رفع معدله التراكمي إلى 
  %.75الحد األدنى للنجاح في االمتحان الشامل لمرحلة الماجستير  .4
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يع المساقات التي يدرسها الطالب ضمن معدله التراكمي تحسب عالمات جم .5
  عدا المقررات االستدراكية. ما

عند االنتهاء من دراسة جميع المقـررات الدراسـية ال تحتسـب عالمـات      .6
الرسوب في المقرر ضمن المعدل التراكمي للطالـب، وال يحتسـب عـدد    

يه، ويسجل ساعاته ضمن متطلبات التخرج إال مرة واحدة وذلك بعد النجاح ف
  أمام كل مقرر أعاده.®  للطالب عالمة 

في حالة حصول الطالب بعد إتمام دراسة جميع المقررات الدراسـية علـى    .7
) ويمـنح  رسـالة % يلغى تسجيله لألطروحـة (ال 75معدل تراكمي أقل من 

درجة الدبلوم العالي (بدون تقدير) في الدراسـات العليـا إن كـان ملتحقـاً     
(بدون  في الفلسفة في تخصصه يمنح درجة الماجستيرببرنامج الماجستير، و

  تقدير) إن كان ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه.  
دراسات يعين القسم لكل طالب مرشداً أكاديمياً من بداية التحاقه في برنامج ال .8

  إلرشاده وتوجيهه. العليا
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  البـاب الثاني
  القبـول والتسجيل وما يتعلق بهما

  
                       

  
  
  
  
  ): 9ادة (ـالم

كل عام جامعي عدد الطالب الـذين يقبلـون فـي    يقرر مجلس الجامعة في بداية 
برنامج الماجستير أو الدكتوراه، بناء على توصية من مجلس الدراسات العليا وتنسيب مـن  

  مجلسي القسم والكلية المعنية.
  ): 10ادة (ـالم

الدراسات العليا على النموذج الصادر من عمـادة   تقدم طلبات االلتحاق ببرنامج 
إال إذا استوفيت جميع األوراق الثبوتية المطلوبـة  وال يعد الطالب مقبوالً  الدراسات العليا، 

  ).12، 11ادة م( انظر 
  ): 11ادة (ـالم

  الدراسات العليا ما يلي: يشترط في قبول الطالب ببرنامج 
من الجامعـة  البكالوريوس يكون حاصالً على درجة المتقدم لدراسة الماجستير   .1

، وأال يقـل تقـديره   الدرجة من جامعة معترف بهـا  اإلسالمية، أو ما يعادل هذه
يكـون  المتقدم لدراسة الدكتوراه و. أو ما يعادلهجيد تقدير عن العام (التراكمي) 

من الجامعة اإلسالمية، أو ما يعادل هذه الدرجـة   الماجستيرحاصالً على درجة 
  .من جامعة معترف بها

من جامعـة تشـترط    تيرأن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو الماجس  .2
من سـاعات الـدوام المطلوبـة    ) %75( عن تقل المواظبة في الدراسة بنسبة ال
  للحصول على الدرجة العلمية.

 اجتياز الطالب امتحان القبول والمقابلة الشخصية.  .3
  مفصوال من  الجامعة اإلسالمية من نفس البرنامج الذي يتقدم إليه. نأن ال يكو .4
  عة وقوانينها وفلسفتها.الجام بمبادئااللتزام   .5
، ويتم إبالغهـا لعمـادة الدراسـات    إضافة شروط أخرى للقبول قسملمجلس ال .6

  .العليا
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  ): 12ادة (ـالم

  -:راسات العليااألوراق الثبوتية الالزمة للقبول ببرنامج الد
  صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.  -1
  ريوس وكشف الدرجات.صورة مصدقة عن شهادة البكالو  -2
  .للملتحقين ببرنامج الدكتوراه شهادة الماجستير وكشف الدرجات عن صورة مصدقة -3
  توصيتان علميتان تفيدان تزكيته علمياً وخلقياً.  -4
  حديث يفيد بكونه الئقاً صحياً. يتقرير طب  -5

  ): 13ادة (ـالم
  وقت واحد.يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في  ال .1
تقوم عمادة الدراسات العليا بإتمام إجراءات قبول الطـالب بالتنسـيق مـع الكليـة       .2

المعنية، وتقوم عمادة القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعـة سـجل الطالـب    
  األكاديمي حتى تخرجه.

  يعد قبول الطالب الغياً إذا لم يسجل للدراسة في الموعد المحدد للتسجيل. .3
   ):14ادة (ـالم

  ة:ــالمواظب
في المحاضرات والمناقشات والبرامج العملية التـي   تشترط المواظبة لجميع الطالب  .1

  يسجلها الطالب.
% من مجموع السـاعات المقـررة لكـل    15ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  .2

  .قسممساق بدون عذر يقبله مجلس ال
رة لكل مساق دون عـذر  % من مجموع الساعات المقر15إذا غاب الطالب أكثر من  .3

يحرم  من التقدم لالمتحان النهائي لذلك المسـاق، ويعطـى الحـد    القسم يقبله مجلس 
وتــدخل هذه النتيجة في حساب معدل عالمات الطالب ، %45األدنى للعالمة وهو 

الفصلي ومعدله التراكمي ألغراض اإلنـذار األكـاديمي والفصـل، وتبلـغ عمـادة      
  خاطبة عمادة القبول والتسجيل.الدراسات العليا بذلك لم

% من الساعات المقررة لمساق ما، وكان هذا الغيـاب  15إذا غاب الطالب أكثر من  .4
 % من الساعات يسمح25بحيث ال يتجاوز الغياب بمجموعه القسم بعذر يقبله مجلس 

له بدخول االمتحان، وفى الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول نسـبة  
بر منسحباً من ذلك المساق، وتبلغ عمادة الكلية ذلك خطياً عمـادة القبـول   % يعت25

  مالحظة  "منسحب".   هوالتسجيل، ويوضع في سجل
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  ):15دة (ـاالم

  : األكاديميالتحذير 
  يحذر الطالب أكاديمياً في الحاالت التاليـة:

  إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساقين فأكثر. .1
  لحد األدنى في المعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراسي.إذا لم يحصل على ا .2

   ):16ادة (ـالم
  الفصل األكاديمي: 

يفصـل الطـالب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الدراسـات   -أوالً  
  مجلس الكلية في الحـاالت التاليـة: العليا وبتنسيب من

اح في مساق واحد مرتين، ويستثنى مـن  على الحد األدنى للنج الطالب  إذا لم يحصل .1
إذا كان ملتحقاً ببرنـامج الماجسـتير أو    ساعة بنجاح ) ثمان عشرة18(تم  ذلك من أ

  برنامج الدكتوراه.
إذا لم يرفع الحد األدنى في المعدل التراكمي فوق الحد األدنى فـي الفصـل التـالي     .2

ساعة بنجـاح إذا كـان    ) ثماني عشرة18للدراسة ويستثنى من ذلك من أتم ( للتحذير
  .ملتحقاً ببرنامج الماجستير أو برنامج الدكتوراه

قبل انقضاء الحد األعلى على تسـجيله لرسـالته مـع     أطروحتهإذا لم يتقدم لمناقشة  .3
  ) من الباب األول.5) من المادة (7مراعاة ما ورد في البند (

  ا في الجامعة.إذا ارتكب مخالفة توجـب فصله حسب األنظمة العامة المعمول به .4
بعد انقضاء خمسة فصول دراسـية مـن تـاريخ     أطروحته إذا لم يسجل .5

  )20من المادة ( 9التحاقه بالبرنامج مع مراعاة بند 
  إذا أخل الطالب باألمانة العلمية في مرحلة الدراسة أو في مرحلة إعداده للرسالة. .6
عدم قبولهـا بعـد    إذا قررت لجنة المناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة، أو .7

يمنح الطالب درجة الدبلوم العالي إذا كان ملتحقـاً ببرنـامج الماجسـتير،    والمناقشة، 
  إذا كان ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه. في الفلسفة ودرجة الماجستير

) 6، 4الدراسات العليا حسب البند (برنامج  منال يجوز قبول الطالب المفصول  - ثانياً
  بالجامعة اإلسالمية. بكلية أخرىبكليته في برنامج آخر 
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  ):17دة (ـاالم

  ا: ـاالنسحاب من المساقات و إضافته 
يسمح للطالب بسحب المساقات  التي سجلها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوعين  .1

من بداية  الدراسة في الفصل الصيفي،  خالل أسبوع واحدواألولين من بدء الدراسة، 
حب منها في سجله األكاديمي، ويسـترد جميـع رسـوم    وال تثبت المساقات التي انس

 المساق الذي سحبه.

التالية النقضاء  ثمانيةيسمح للطالب باالنسحاب من دراسة أي مساق خالل األسابيع ال .2
له استرجاع أي مبلـغ   مدة السحب واإلضافة وأسبوعين من الفصل الصيفي وال يحق

سجل الطالب، وتثبـت   فيالمساق من قيمة الرسوم المدفوعة. وفى هذه الحالة يثبت 
مالحظة "منسحب"، وال يدخل هذا المساق في عدد المساقات التي درسها مـن   إزاءها

حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج، وإذا لم ينسحب الطالـب خـالل المـدة    
المذكورة يعتبر ملتزما بالمساق. وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب في كل األحـوال أن  

 ساعات المسجل لها الطالب عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح بـه يقل عدد ال
  ) ساعات. 6ست (

فإنه يسترد في األسـبوع األول   الدراسات العلياإذا انسحب الطالب كلياً من برنامج   .3
ـ   80من بدء الدراسة  وفـي   ،%60ترد ـ% من الرسوم، وفي األسـبوع الثـاني يس

  سحب بعد ذلك فال يسترد شيئاً.وإذا ان ،%40ترد ـاألسبوع الثالث يس
هذه المادة على النماذج الخاصـة   ) من2يتم االنسحاب خالل المدة المقررة في البند ( .4

المعدة لهذا الغرض التي يجب تسليمها إلى عماده القبول والتسـجيل بعـد مصـادقة    
 الكلية المعنية. فيمجلس القسم 

سجل لها في فصل ما مع مراعـاة  ن جميع المساقات التي ـإذا عد الطالب منسحباً م .5
تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويثبت ذلك في سـجله  ) 20(  ) من المادة4البند (

  األكاديمي.
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  ):18ادة (ـالم

   التحويل إلى الجامعة اإلسالمية:
من جامعة أخرى فإنـه يجـب مراعـاة    راسات العليا لبرنامج الدالطالب عند تحويل  -أ 

  :الشروط اآلتية
  الطــالب منتقالً من جامعة معترف بها. أن يكون .1
  وجود مكان شاغر في الكلية المنتقل إليها الطالب.    .2
ـ  .3  بأن يستوفى الطالب المنتقل شروط القبول المعمول بها بالجامعة اإلسالمية حس

  الالئحة. ) من هذه11ة (ماد
  يكون مفصوالً من الجامعة المحول منها.أال  .4
  استه أكثر من أربعة فصول دراسية.كون قد مضى على انتهاء در يأال .5
في حالة انتقال طالب من جامعة أخرى إلى الجامعـة اإلسـالمية يجـوز للقسـم      .6

المساقات التي درسها الطالب وحصل فيها على تقدير جيد  المختص معادلة بعض
بنظيراتها مـن مسـاقات   راسات العليا الملتحق به جداً على األقل  في برنامج الد

 ) اثنتـي عشـرة  12(بذلك القسـم بحـد أقصــى   ات العلياراسبــرنامج الد
معتمدة. وال تدخل درجات المساقات التي عودلت للطالب المنتـقل في  ةســاع

 معدله الفصلي والتراكمي.
في حالة قبول انتقال طالب يحمل الدبلوم الخاص فـي التربيـة مـن الجامعـات      .7

امعة اإلسالمية، يعادل له بحد األخرى الستكمال دراسة الماجستير في التربية بالج
% من إجمالي الساعات المقررة على طلبة الماجستير بمـا فـي ذلـك    50أعلى 

الساعات المخصصة للرسالة مع مراعاة ما ورد في البند السابق من هذه المـادة  
  بخصوص المقررات الدراسية.

يحسم للطالب المنتقل من جامعة أخرى مدة فصل دراسي واحد مـن مـدة الحـد     .8
 ألعلى لنيل الدرجة العلمية إذا عودلت له ست ساعات معتمدة.ا

يتم تقديم طلبات التحويل في بداية كل فصل دراسي إلى عمادة القبول والتسجيل قبـل  ب.  
توصـية   من مجلس الدراسات العليا بناء علـى  فيها بقرار بدء الدراسة، ويتم البتّ

  .ةالكليمجلس 
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  ):19ادة (ـالم

  معة:التحويل داخل الجا
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلسي  

  يلي: القسم والكلية المحول إليها الطالب وموافقة مجلس الدراسات العليا، مع مراعاة ما
 إليـه  توفر شروط القبول في الطالب المحول، وأي شروط أخرى يراها القسم المحول .1

  الطالب.
ول إليه الطالب احتساب المقررات الدراسية التي سـبق أن درسـها   يجوز للقسم المح .2

 الطالب في الجامعة إذا كانت مطابقة لبرنامج الدراسات العليا فـي القسـم، وتـدخل   
  المقررات ضمن المعدل التراكمي للطالب. درجات

تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن الحد األعلى للمـدة   .3
  .)7-6بند  5(انظر المادة  المحول إليه  ي يقضيها الطالب في البرنامجالت

  يسمح التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة. .4
  ): 20ادة (ـالم

  ا:ـتأجيل الدراسة واالنقطاع عنه 
يجوز للطالب ألسباب يقبلها مجلس الكلية المعنية أن يؤجل دراسـته لمـدة فصـلين     .1

 فـي قطعين أو متصلين، ولمجلس الدراسـات العليـا   دراسيين عاديين، سواء كانا من
  زيادة مدة التأجيل. فيالظروف االضطرارية النظر 

مدة أقصاها أسبوعان من  فيعلى الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل إلى القسم المختص  .2
طلبات التأجيل بعـد هـذه المـدة ألسـباب      في، ويجوز النظر الدراسيبداية الفصل 

الدراسات العليا  ثـم     يبلغ القرار لعمادةو لسا القسم والكلية.اضطرارية يقتنع بها مج
  القبول والتسجيل. لعمادة

تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول علـى الــدرجة    ال .3
  ).7-6 البند 5العلمية (راجع المادة 

ب المنتقـل إليـه،   أو الطال راسات العلياال تؤجل الدراسة للطالب المستجد ببرنامج الد .4
  .(ست ساعات فأكثر) إالّ إذا أنهى بنجاح فصالً دراسياً
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من هذه المادة، ولم يسجل للدراسة  إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقاً للبنود السابقة .5
فصل من الفصول الدراسية يعد قبوله بهذا البرنامج الغياً، ويعاد قيده إذا قـدم   أي في

مجلـس   تنسـيب من مجلس الكليـة، و  وصيةسات العليا بعد تعذراً يقبله مجلس الدرا
  ) من نفس المادة.4يتعارض مع البند ( بما الو المختص، القسم

سـبق وأن   التـي له جميع المقررات  ) تحتسب5إذا أعيد قيد الطالب بناء على البند ( .6
وتحتسب مدة االنقطاع مـن مـدة البقـاء المسـموح بهـا       ،درسها نجاحاً أو رسوباً

  رنامج.     بالب
ـ  .7  ي القسـم يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الدراسات العليا بناء على توصية مجلس

  الكلية المعنية إذا انقطع بغير عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن ستة شهور.و
يلغى قيد الطالب إذا مضى فصالن دراسيان بعد انتهاء الطالب من الدراسة األكاديمية  .8

  ته.ولم يتقدم بخطة لرسال
بإعـداد  ال يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهـى دراسـة المقـررات، ويقـوم      .9

ويجوز خالف ذلك في الظروف القهرية التي يقتنع بها مجلـس   (الرسالة) ألطروحةا
  الدراسات العليا.  

    ):21دة: (ـام
  ان: ـن االمتحـالتغيب ع

بعذر يقبلـه مجلـس    إذا تغيب الطالب عن االمتحان (االمتحانات) النهائي المحدد   
وفي حالة عدم افتتاح برنامج القسم  ) المتغيب عنها،المواد(أو  منسحباً من المادةيعد  الكلية

الذي يتبعه الطالب فإن لمجلس الدراسات العليا اتخاذ اإلجراءات المناسبة بناء على توصية 
  والكلية. القسم يمجلس
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  ثالثالبـاب ال
     ة والمناقشةـاإلشراف على الرسال

  
  

   ):22المادة (
  اعتماد خطة البحث والمشرف:

يعتمد مجلس الكلية بناء على تنسيب مجلس القسم الخطة المقترحة (للرسالة) للطالب،  .1
  بعد موافقة المشرف عليها كتابياً، ومناقشتها.

يصدر قرار من مجلس الدراسات العليا بإقرار تعيين المشرف والخطة، بنـاء علـى    .2
  تنسيب من مجلس القسم والكلية.

  ):23المادة (

  المشرف على الرسالة:
  اإلشراف المنفرد لرسالة الدكتوراه: )  1

يشتـرط في عضو هيئة التدريس بالقسم بالجامعة اإلسالمية أن يكون برتبة أسـتاذ   - 
  أو أستاذ مشارك.

  )   اإلشراف المنفرد لرسالة الماجستير: 2
يشتـرط في عضو هيئة التدريس بالقسم المختص أن يكون مـن ذوي العالقـة     -أ

  رتبته العلمية عن أستاذ، أو أستاذ مشارك.   ال تقّلوأ ،بطبيعة البحث
له بحثـان منشـوران فـي مجلـة      يجوز أن يشرف على الطالب أستاذ مساعد -ب

 سنوات على األقل 3له خبرة في التدريس في مجال تخصصه لمدة  محكمة، أو
  .بعد حصوله على درجة الدكتوراه

  اإلشراف المشترك:    )3
ن إذا اقتضت طبيعة البحث (الرسالة) ذلك، وفـق  يجوز أن يعين للطالب مشرفا

  الشروط التالية:
أن يكونا من أعضاء هيئة التدريس ذوي العالقة  بطبيعة البحث، وأال تقل رتبـة     -أ

وحسب ما ورد في البنـود   (ألطروحة الدكتوراه) منهما عن أستاذ مشارك واحد
  السابقة.

المختص، وأن يكون اآلخر مـن  أو أن يكون أحدهما عضو هيئة تدريس بالقسم  -ب
  نفس التخصص من خارج الجامعة برتبة ال تقل عن أستاذ مشارك.
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  )  عدد الرسائل المسموح  باإلشراف عليها:4
خمس رسائل في وقت واحد، ويجوز في الحاالت القصوى زيادة  العدد بموافقة 

  ) رسائل.7مجلس الدراسات العليا بحيث ال يزيد عن خمس (
  -مشرف: يمكن تغيير المشرف في حالتين:تغيير ال)   5

يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر (من داخل الجامعـة أو     -أ 
ـ      ي عـن خارجها) إذا اقتضت الضرورة تغيبه لفترة تزيـد عـن فصـل دراس

إلشراف على الرسالة، ويصدر قرار من مجلـس الدراسـات العليـا بتعيـين     ا
  صية من مجلسي الكلية والقسم.المشرف الجديد بناء على تو

يجوز تغيير المشرف على الرسالة  لضرورة تراعى فيها مصـلحة الطالـب،     -ب
 على تقرير القسم المختص،  ويصدر قرار من  مجلس الدراسات العليا بناء بناء

  على توصية من مجلسي الكلية والقسم.  
  المتابعة األكاديمية:  ) 6

صلياً عن سير الطالب في بحثـه إلـى مجلـس القسـم     أ )   يقدم المشرف تقريراً ف
الدراسات العليا، ويجوز أن يرفعـه القسـم    عمادةالمختص وترفع صورة منه ل

  المختص لمجلس الكلية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب)  إذا ثبت عدم جدية الطالب في إعداد الرسالة أو إخالله باألمانة العلمية فلمجلـس  

  .راسات العليا باتخاذ اإلجراء المناسبالكلية أن يوصي لمجلس الد
  :  تغيب المشرف)  7

ـ   - ثالثـة   نإذا تغيب المشرف، أو انقطع الطالب عن مراجعة المشرف مدة تزيد ع
أسابيع متتالية ترفع الكلية توصياتها لعمادة الدراسات العليـا التخـاذ اإلجـراء    

  المناسب.
  ):24المـادة (

  ث:ـوان البحـعن 
في ملف الطالب بعمادة القبول والتسجيل وسجالت الكلية، بعـد   يثبت عنوان الرسالة .1

  الكلية والقسم المختص.   مجلسيموافقة مجلس الدراسات العليا، بناء على توصية 
أو فـي   ،عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة يجوز إدخال بعض التعديالت في .2

من مجلـس الدراسـات     بقرارالتعديل  إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم ،كليهما
 .الكليةوتوصية مجلس  القسم مجلس على تنسيب بناء العليا
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  ):25دة (ـاالم
  ة:ـة المناقشـلجن 
عـن  أثنـاء إشـرافه عليـه و    فـي عن الطالب ورسالته  يقدم المشرف تقريراً للقسم .1

  للمناقشة، ويقترح أسماء أعضاء لجنة المناقشة. صالحيتها
  -تتكون لجنة المناقشة من: .2

  المشرف على رسالة الطالب.   -أ
فإن لم يتوفر، فأستاذ مشارك، فـإن  ، عضو هيئة تدريس من الجامعة برتبة أستاذ -ب

، أو أستاذ مساعد له خبـرة  له بحثان منشوران محكّمان لم يتوفر فأستاذ مساعد
  في التدريس في  مجال  تخصصه لمدة خمس سنوات على األقل.

عة من ذوى االختصـاص برتبـة أسـتاذ أو    عضو هيئة تدريس من خارج الجام -ج
، أو أسـتاذ  له بحثان منشوران محكّمان فإن لم يتوفر فأستاذ مساعد ،أستاذ مشارك

  مساعد له خبرة في التدريس في  مجال  تخصصه لمدة خمس سنوات على األقل.
يترأس اللجنة المشرف على الرسالة، وفى حالة وجود مشرفين يترأس اللجنة األعلى  .3

الناحية األكاديمية، وعند التساوي يترأسها أكبرهما سناً (ولمجلس  الدراسات  رتبة من
  العليا أن يقرر خالف ذلك).  

يسلّم الطالب لرئيس القسم نسخاً من رسالته للمناقشة بعدد أعضـاء لجنة المناقشـة،    .4
شر إلى نسخة لعمادة الدراسات العليا، وبعد المناقشة والتعديالت عليها  يسلّم ع إضافة

 .محوسبة نسخة) نسخ إضافة إلى  10(
يصدر قرار تعيين لجنة المناقشة عن مجلس الدراسات العليا بناء على تنسيب مجلس  .5

  الكلية وتوصية مجلس القسم.
    ):26ادة (ـالم

  مناقشـة الرسـالة ومنح الدرجة:
حية تزيد عن شهر من تاريخ استالمهم للرسالة  للـرد بصـال   مدة ال انيعطى المناقش . 1

  الرسالة.
  يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:  .2

انقضاء الحد األدنى للمناقشة بعد التسجيل والحد األدنى للمناقشة بعد اعتماد خطـة  أ.   
  الرسالة.

  استيفاء جميع الرسوم الدراسية المطلوبة..  ب
  تقرير إيجابي من المشرف بصالحيتها للمناقشة..   ج
  لجنة المناقشة بصالحيتها للمناقشة.تقرير إيجابي من    د.

  توصية عمادة الكلية، وقرار عميد الدراسات العليا. هـ.
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  على النحو التالي: اإجراءاتهتكون مناقشة الرسالة علنية، وتتم .  3
يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع البحـث     أ.

  وأسلوبه ونتائجه.
  المناقشة العلنية (وتقتصر المناقشة على اللجنة والطالب فقط).يدير رئيس اللجنة   .ب
اللجنة للمداولة، واتخاذ القرار المناسب بخصوص مـنح   فردبعد انتهاء المناقشة تن  .ج

  الدرجة (سلباً أو إيجاباً).  
الرسـالة علـى    إجازةتصدر اللجنة قرارها باألغلبية علنياً بحضور الطالب بشأن .   د

     النحو التالي:
  رسالةرد ال -3مع إجراء التعديالت  منح الدرجة -2منح الدرجة  -1
يقوم أعضاء لجنة المناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل األطروحة بعـد عمـل    هـ.

  العليا. تالدارساكل التعديالت الضرورية، ويصادق عليه عميد 
  ):27ادة (ـالم

  ث:ـالتعديل في البح 
راء التعديل في الرسالة يعطى الطالب مدة ال تتجـاوز ثالثـة   إذا كان قرار اللجنة بإج  .أ

أشهر إلجراء التعديالت  المطلوبة، وفي حالة تجاوز األشهر الثالثة فعلـى الطالـب   
  تسديد الرسوم المنصوص عليها في النظام.

إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد   .ب
  وعليه تسديد الرسوم المقررة. ،رور ستة أشهر من تاريخ المناقشةم

) الرسـالة األطروحـة ( المناقشة الثانية يلغى تسجيله لموضوع  فيإذا رسب الطالب   .ج
منح درجـة  يإذا كان الطالب ملتحقاً ببرنامج الماجستير، و ويمنح درجة الدبلوم العالي

  امج الدكتوراه  الماجستير في الفلسفة إذا كان ملتحقا ببرن

  ):28ادة (ـالم
  ة:ـتوصية منح الدرج

يدون قرار لجنة المناقشة على ثالث نسخ مـن نمـوذج خـاص (تقريـر لجنـة      
المناقشة)، ويوقعه أعضاء اللجنة، ويرفع قرارهم إلى رئيس القسـم، وفـى حالـة نجـاح     

يرفـع   الـذي الطالب يرفع مجلس القسم توصية بمنحه الدرجة العلمية إلى مجلس الكليـة  
توصية لعمادة الدراسات العليا إلقرار منح الدرجة ورفع توصية لمجلس الجامعة للمصادقة 

  عليها.
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  ):29ادة (ـالم
  :علميةدرجـة الالمنـح 

الدكتوراه بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب عمـادة  الماجستير و تمنح درجة  . أ
  القسم.والكلية  يالدراسات العليا وبتوصية من مجلس

نح درجة الدبلوم العالي في التخصص بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب وتم . ب
 عمادة الدراسات العليا وبتوصية من مجلسي الكلية والقسم وذلك في الحاالت التالية:

إذا أنهى الطالب دراسة جميع المقررات الدراسية المطلوبة في برنامج الماجستير  .1
  درجة الماجستير.ولكنه ال يرغب في إكمال الحصول على 

% فـي دراسـة المقـررات    75إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل مـن   .2
 ).8من المادة  7المطلوبة للماجستير (كما في البند 

إذا قررت لجنة المناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة أو عدم قبولها بعـد   .3
 ).16من المادة  7المناقشة (كما في بند 

  ).27لمناقشة الثانية لرسالته (كما في بند ج من المادة إذا رسب الطالب في ا .4

  ): 30المادة (

  تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي:
عمـادة  ل -معتمـدة مـن لجنـة المناقشـة     - أن يسلم الطالب عشر نسخ من الرسالة . أ

  الدراسات العليا.
  رسوم التخرج.   يسدد الطالبأن  .ب
  العامة في الجامعة كبراءة الذمة، وغير ذلك.كمل إجراءات التخرج يستأن  .ج

  ):  31ادة (ــالم
الشروط السـابقة، توقـع    ىستوفتصدر عمادة القبول والتسجيل الشهادة بعد أن تُ 

الشهادة من عميد القبول والتسجيل وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا، ويصـادق عليهـا   
  ات في الجامعة.رئيس الجامعة في المواعيد المقررة لمنح الشهاد
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  ):32ادة (ـالم

  رسالة :المواصفات  
الدكتوراه باللغة العربية ويرفق بها ملخـص واضـح   الماجستير أو  تكتب رسالة

" كلمـة، ويجـوز أن    600"  كلمة، وال يزيد على "  200باللغة اإلنجليزية، ال يقل عن " 
"  600ة، ال يزيـد علـى "  تكتب الرسالة باللغة اإلنجليزية ويرفق بها ملخص باللغة العربي

  كلمة، وفي الحالتين ينبغي أن تكتب الرسالة والملخص بلغة سليمة.
  ): 33ادة (ـالم

  ما يلـي:  تحتوى صفحة الغالف الداخلية على
يكتب في الجهة اليمنى من الركن األعلى الجامعة اإلسالمية، وأسفل منهـا عمـادة        .أ

  وقسمه. الدراسات العليا أسفل منها كلية الطالب
  عنـوان الرسـالة.   .ب
  اسم الطالب كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.    .ج
  تاريخ تقديم الرسالة.        .د

  اسـم المشـرف أو المشرفين.   .هـ
العبارة التالية: " قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة          .و

  الماجستير أو الدكتوراه.
"Submitted in partial fulfillment of the requirements for Master or 

Phylosophy Degree" 
  ): 34ادة (ـالم

ويراعـى أن تكـون    ) A4( تطبع الرسالة والملخص على ورق أبيض من حجم 
  وعلى وجه واحد فقط من الورقة. ،ةيطبعمخطاء الاألالطباعة واضحة وأنيقة، وخالية من 

  ):  35ادة (ـالم
الصفحات في النسخ العربية في منتصف أعلى الصفحة، وفى النسـخ  ترقم جميع 

  اإلنجليزية في منتصف أسفل الصفحة.
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  ):  36ادة (ـالم
تترك في النسخ العربية واإلنجليزية مسافة ونصف علـى الحاسـوب أو اآللـة     

الكاتبة بين السطر واآلخر في متن الرسالة، أما الهوامش فيترك مسافة واحدة بين السـطر  
  اآلخر.و

  ): 37ادة (ـالم
النسـخ   يسـارها فـي    في 2.5و سم في يمين الصفحة3.5يترك هامش مقداره 

  فـي  3.5و سم في يمين الصـفحة  2.5العربية وفي النسخ اإلنجليزية يترك هامش مقداره 
  سم. 3، وتكون الهوامش العليا والسفلي يسارها

  ): 38ادة (ـالم
ضوعات أخـرى، ينبغـي اسـتعمال    في حالة تضمين خرائط أو صور أو أية مو

ورق ومواد من نوعية تكفل لها البقاء بحالة جيدة وواضحة، وتكون من نفس المستوى في 
  .جميع نسخ الرسالة المودعة في المكتبة

  ): 39ادة (ـالم
والفهارس التي ينسبها مجلـس   والجداوليجب اتباع المواصفات بشأن الحواشي  

  القسم، ويقرها مجلس الكلية.
  ): 40ادة (ـالم

بعد إجراء التعديالت المقترحة (إن وجدت) من لجنة المناقشة توزع 
  النسخ على النحو التالي: 

  تودع نسختان مجلدتان من كل رسالة وملخصهما في مكتبة الجامعة.   .أ
  تودع نسخة مجلدة وملخصها  في مكتبة عمادة الدراسات العليا في الجامعة    .ب
  الكلية وأخرى لمكتبة القسم المختص. نسخة وملخصها لمكتبة  .ج
  تعطى نسخة من الرسالة وملخصها إلى المشرف أو المشرفين وكذلك الممتحنون.   .د

اتحـاد الجامعـات    فـي نسخة مجلدة إلى مركز إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه  .هـ
  العربية.

   


