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 . 1كلم��ة رئي��س الجامعة

املؤسس ُة ال ِعلم ّي ُة التي َ
وض َع ْت ُن ْص َب َعينيها
ُي ْس�� ِعدُ ين ْأن أ َر ّح َب بكم يف جامعة البرتا ،هذه ّ
ُم ُنذ اليوم األ ّول لتأسيس��هاَ ،ت َ
وسيع
ثقيف الطالب ،و َتزويدَه باملعارف ُ
دعيم ِخرباته ،و َت َ
والعلوم ،و َت َ
َ
ّقص لديه ،وتعلي َمه ال ّرياد َة واإلبداع
َمدار ِكه،
وإطالق ُقدُ را ِته وطاقا ِت��ه ،وتعزي َز روح ال َبحث والت ّ
كل َ
وابت الوطن ّية ،وال ِق َيم ال َعرب ّية واإلسالم ّية األصيلةُّ .
مع االل ِتزام بقوا ِع ِد ُ
ذلك
الخ ُلق ال َقويم ،وال ّث ِ
تج ّد ٍد باس ِتمرار.
خص ّيتة؛ أل ّنه عُ ن ُ ٌ
من ِخالل َص ْقل َش ِ
ْص فا ِع ٌل ،ومؤ ِّث ٌر يف عاملَ َسيع ،و ُم َ
تؤس َ��س مكا َن ًة رفي َع ًة عىل ُم ْس��توى ال َوطن
ويف َضوء ذلكَ ،تس��عى جامع ُة ال َبرتا إىل أن ِّ
تاح،
ِ
واملنطقة العرب ّية ،وهي َتن ُْظ ُر إىل ِ
الحاض ِب ُك ّل ما فيه ،وإىل ا ُملستق َبل ُبك ّل ما َيح ِم ُله من ان ِف ٍ
جامعات َمرمو َق ٍة يف العالَم ،و َتس��عى
القات أكادمي ّي ًة ،مع
و ِتكنولوجيا،
ٍ
ناه َج ،و َع ٍ
َ
وأس��اليب ،و َم ِ
ً
عي ُمتَكا ِم ٍل منَ النّواحي
أيضا و ِب ُخ ًطى ثا ِب َت ٍة إىل ِبناء َش ِ
��خص ّي ِة الطالِب ا ُل َمتوا ِز َن�� ِة يف َح َر ٍم جا ِم ٍّ
واج َس
ال ِعلم ّية ،واألكادمي ّي��ة،
ِ
والروح ّية ،والثقاف ّية ،وال َف ّن ّية ،وال ّرياض ّيةَ ،ح َر ٍم جا ِم ِع ٍّي ُيدا ِع ُب هَ ِ
اإلنسان ،و ُي َن ّمي إبداعا ِته نحو التّم ُّيز ،واالب ِتكار؛ لِ َ
تكون َب ْو َت َق ًة َتتالقى فيها األفكا ُر ،و ُت َن ّمى فيها
الحوا َر ،و َت ْح َ ِرت ُم االخ ِت َ
األخ َ
واه ُب ،و َت َ َرت َّس ُخ فيها املهار ُ
الف يف ال ّرأي ،و ُت َن ّمي ْ
الق،
اتَ ،ب ْو َت َق ًة َت ْبني ِ
املَ ِ
واحرتا َم ال َع َمل.
وح ال َع َم ِل الجا ِم ِع ّي والتآ ُل َف ،والتّضا ُمنَ ِ ،
و ُر َ
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وس ِه ْمَ ،و َط َرا ِئق
َو ِبا ْلت َِّالَ ،ف َجا ِم َعة ا ْل َب ْرتا لَ َها َب ْص َم ُت َها ا ْل َخ َّ
اص ِة ،ا َّل ِتي َت ْ ُرت ُك َها ِيف عُ ُقولِ ُط َ َّال ِب َها َو ُن ُف ِ
��مَ ،واِ ْل ِتزَام ُه ْم ِبَن ُْظو َم ِة ِق َي ِم َها ال َّرفي َع ِة ،ا َّل ِتي َتت ََج َّىل ِيف ُس ُ��لو ِك ِه ْمَ ،وقدر َت ُه ْم َع َىل الت ََّحدِّي،
َت ْف ِك ِري ِه ْ
َوا ْل ُمنَا َف َس َة. ،
ني
يع ا ْل َم َج َاال ِتَ ،ع َىل ا ْل ُم ْستَو َي ْ ِ
لِ َذلِ َكَ ،و َض َع ْت ا ْل َجا ِم َع ُة ُن ُصب َع ْي َن ْي َها أَ ْن ُت َك ِّو َّن ال َّرا ِئ َد َة ِيف َج ِم ِ
ا ْل َم َح ِّ ِّ
يميَ ،ف َقا َم ْت ِب َو ْض ِع ا ْل ُخ َططِ َّ َ
وس ِةِ ،ب َش ْك ٍل َم ْن َه ِج ٍّي َو ِع ْل َم ْي لِ ْل ُو ُصولِ
الال ِز َم ِة َوا ْل َم ْد ُر َ
يل َو ْاإل ْق ِل ِّ
لِ َه�� َذا ا ْل َهدَفَ ،و َق ْد ُت ِّو َج هَ َذا ا ْل ُج ْهد ِب ُح ُصولِ ا ْل َجا ِم َع ِة َع َىل َش�� َها َد ِة « َض َامن ا ْل َج ْو َد ِة » ِمنْ هَ ْي َئ ِة
��ات َّ َ
يم ا ْل َع ِ ِّ
الال ِز َم ِة لِ َذلِ َكَ ،و ِهي
الَ ،ب ْع َد أَ ْن اِ ْس َ��ت ْو َف ْت ا ْل َجا ِم َع ُة ا ْل ُمت ََط َّل َب ِ
اِ ْع ِت َام ِد ُم َؤ ِّس َس ِ
��ات ال َّت ْع ِل ِ
ات ْ ُ
األ ْر ُد ِن َّي َة ا َّل ِتي َت ْح ُص ُل َع َىل هَ ِذ ِه َّ
ا ْل َو ِحي َد ُة َب ْ َ
الش َهادَة ا ْل َق ِّي َم ِةَ .و ِب ُف ُض ِل ال َّل ِهَ ،ح ِصد َْت
ني ا ْل َجا ِم َع ِ
اال ْع ِت َام ِد
ات َع َىل َش َ��ها َد ِة ْ ِ
وجيا ا ْل َم ْع ُلو َم ِ
َجا ِم َع ُتنَا هَ َذا ا ْل َعا َّم إِ ْن َجا َزا َن ْو ِع َّيا ِ
آخ ِرِ ،ب ُح ُصولِ ُك ِّل َّي ِة ِت ْكنُو ُل ِ
ْاألَ ْم ِر ِ ِّ
اسوبَ ،و ُن ِظ َم ا ْل َم ْع ُلو َم ُ
حاسو ِب َّي ُة.
يك ِ ABETيف َت َخ ُّص َ ْ
ات ا ْل ُ
ص َع ْل ِم ا ْل َح ِ
��ت الجا ِم ُ
ات التَّغي ِري،
عات يف ُك ِّل َزمانٍ و َمكانٍ قا ِئ َد ًة ُمل ْجتَمعا ِتها ،ورا ِئ َد ًة يف َع َم ِل ّي ِ
ولقد كا َن ِ
الح ِّر .وجا ِم َع ُة
والت َّْح ِ
املج َت َم ِ��ع ،و َت َقدُّ َمهُ ،و ُر ُق َّيهَُ ،كام كا َنت ِمن َ ًْ��ربا لِل ِف ْك ِر ُ
دي��ث با َي ْض َمنُ َت َط ُّو َر ْ
ُ
ال َب ْرتا َحل َق ٌة يف َ
لس��لة ،أ ِّس َس ْت لِت َ
ناظ َر ًة أل ْك َ ِرب
َكونِ ،ب َع ْونِ الل ِه و َت ْوفي ِقه ،جا ِم َع ًة ُم َت َم ِّي َز ًة ُم ِ
الس ِ
تلك ِّ
ع��ات املَرمو َق ِة يف العاملَُ ،م َت َم ِّي َز ًة ِبتَأ ِد َي ِة رس��الَ ِتها بأما َنة ،و ِكفا َي�� ٍة ،وا ْق ِتدا ٍر؛ لتَغد َو ْأنو َذ ًجا
الجا ِم ِ
س��ان هو َم ُ
بأن اإل ِن َ
ألن الجا ِم َع َة ُتو ِقنُ َّ
ُي ْقتَ��دى به يف العالَم ال َعريبّ؛ َّ
ن��اط األ َم ِل ،و َم ْع ِقدُ ال ّرجا ِء،
ني
باملج َت َم��ع – عىل ُم ْخ َت َل ِف ُّ
يف اال ْر ِتق��اء ْ
الص ُع ِد  -إىل ما هو أ ْف َض ُل وأ ْك َ ُث ِغ ً
نى ،و َم ْص َد ُر هذا ال َيق ِ
َ
ا ْع ِتقادٌ ال َت َر ُّد َد فيه َّ
وآخ ًرا القي َم َة الفا ِع َل َة القا ِد َر َة عىل ال ّت ْغيري.
بأن
اإلنسان ُ َمي ِّث ُل أ ّوالً ِ
و ُت ْد ِر ُك جا ِم َع ُة ال َب ْرتا َّأن ُس َ
��وق ال َع َم ِل َيقتَيض َد َر َج ًة عالِ َي ًة منَ التَّم ُّي ِز ،وال ِكفا َية ،والتّنا ُف ِس،
الحصولِ عىل ال َع َم ِل ،واإلبداع فيه ،و ُت َؤ ِّكدُ
��ث عن َت َخ ُّص ٍ
وال َب ْح ِ
صات ُمت ََح ِّر َك ٍة و ُمفي َد ٍة ُت ْس�� ِه ُم يف ُ
وقُ ،م ْر َت ِب َط ًة باإلبداع الَ ْمقرونِ ِب َر ْغ َب ِة
جات َتعلي ِم َّي ًة را ِق َي ًة و ُمن ِْس ِ��ج َم ًة مع
الس ِ
ِ
عىل ُم ْخ َر ٍ
حاجات ّ
ّ
الطالِ ِبَ ،
وش�� َغ ِفه يف ال َّت َع ُّل ِم؛ ْ
مناس ِ��ب يف التّطوي ِر ،وال َّت ْغي ِري ِض ْمنَ
ألخ ِذ َمكا َن ِت ِه الال ِئ َق ِة و َد ْو ِره ا ُل ِ
ص املَ ْب ِن َّي ِة عىل ال ِكفا َية ،والَمها َر ِة ،والت َّح ُّولِ َن ْح َو االق ِتصاد املَ ْع ِر ِ ّيف.
ُم ْع َط ِ
يات ال َع ْ ِ
وا ْن ِطال ًقا من هذه املَقولَةَ ،ت ْع َم ُل جا ِم َع ُة ال َبرتا عىل ال ّت ْن ِم َية ال َب َرش ّية وال ِفكر ّية ،و َت ْحفي ِز ال َع ْق ِل
والحداثة ،با َي ْك َف ُل َت َو ُّج َه ّ
الطل َبة إىل ال َب ْحث
لإلب��داع واالب ِتكار ،و ُموا َءمة ُم ْخ َر ِ
جات التّعليم للتّط ّور َ
املَ ْب ِن ّي عىل ّ
َوات فا ِع َل ًة،
وجدي ِدهاَ ،ت َو ُّج ًها يج َع ُل ُهم أد ٍ
الواسع ،وال ُو ِ
قوف عىل املَعا ِرفَ ،قد ِميها َ
االطالع ِ
الصدا َرة ،من القا ِدرينَ عىل
يج ُب أن يكونوا يف َم ْر َك ِز ّ
يف َمس َري ٍة ُم َظ َّف َر ٍة ،قا ِد َر ٍة أن َتقودَهُ م إىل َح ْي ُث ِ
ني ،وال َق ْو ِم ِّي عىل َح ٍّد َسواء.
ْ
الح والتَّغي ِري يف إطار ال َّت َو ُّج َه ْني :ال َو َط ّ
اإلص ِ
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لِ َذاُ ،ت َو ِ َ
وق ا ْل َع َم ِل،
ات َج ِدي َد ٍةَ ،ج ِدي َد ٍةُ ،ترى أَ ّن َها َم ْط ُلو َب ًة ِيف ُس ِ
ال ا ْل َجا ِم َع ُة اِ ْس�� ِت ْحدَاث ُك ِّل َّي ٍ
وس ُ
ائط ا ْل ُم َت َع ِّد َد ُة َوالت َّْح ِر ُ
يك ِيف
ِم ْث ُلُ :ت َخ ِّص ُص ا ْل َه ْند ََس�� ُة ا ْل َم َد ِن َّي ُة ِيف ُك ِّل َّي ِة ا ْل َه ْند ََس ِ��ةَ ،و ُت َخ ِّص َص ا ْل َ
اض َّي ُ
وم.
يمَ ،و ُت َخ ِّص َص ال ِّر َي ِ
ات ِيف ُك ِّل َّي ِة ْاآلد ِ
َاب َوا ْل ُع ُل ِ
ُك ِّل َّي ِة ا ْل َع َام َر ِة َوالت َّْص ِم ِ
��ات ا ْل ُع ْل َيا،
َك َام أَ َّن ا ْل َجا ِم َع ُة – ُمن ُْذ ُم َّدةَ -ق ْد ُا ْس ُ��ت ْح ِد َث ْت َع َددَا َم ِن ا ْل َ َربا ِم َج ِيف َم َجال ال َّد َّر َاس ِ
ِم ْث ُل :ال ُّل َغ ُة اإلنجليزية َّ /
الص ْيدَال ِن َّي َة،
الص َحا َف َة َو ْاإل ْع َ َال َمَ ،وال ُّل َغ َة ا ْل َع َر ِب َّي َة َوآدَا َب َهاَ ،وا ْل ُع ُلو َم َّ
الرت َْج َم َةَ ،و ِّ
َوإِدَا َرة ْاألَ ْع َاملِ ( .)MBA
ع��ات ال َعري َق ِة َع َر ِب ّي ًة،
ومع الجا ِم ِ
و َت ْح�� َر ُص الجا ِم َع ُة َع��ىل أن َتت َ
َواص َل مع َمصا ِد ِر املَ ْع ِر َف ِةَ ،
ألن أهداف التَّن ِم َي ِة ال َتت َِّج ُه إىل َّ
وأج َن ِب ّي ًةّ ،
الطل َبة َف َح ْس��ب ،بل َتتَجاو ُزهم إىل األسا ِتذة ،والقائِ َ
ني
ْ
باب ال َّت َز ّو ِد باملَ ْع ِر َف ِة ُب ْخ َت َل ِف ُّ
الط ُر ِق والتّق ِن ّياتُ ،م َه ِّيئ ًة لهم ال َوسا ِئ َل
عىل ال ّت ْث ِ
قيفَ ،ف ُت َي ِّس لهم ْأس َ
ريق ال َب ْح ِث ال ِعل ِم ّي الجادّ.
لوغ َد َر ٍ
جات ُم َت َق ِّد َم ٍة عىل َط ِ
ُم ْج َت ِم َع ًة لِ ُب ِ
وتؤ ِمنُ جا ِم َع ُة ال َب ْرتا َّ
بأن اللغ َة هي ِوعا ُء ال ِف ْك ِرَ ،فال ِف ْك َر بال ُل َغ ٍة ،وال ِقي َم َة ل ّل َغة ْإن مل َت ُكنْ
َت ْح ِم ُ
رص عىل إ ْعدا ِد
��ل ِف ْك ًرا؛ لهذا ُت ْعنى جا ِمع ُة ال َب ْرتا ِعنا َي ًة ال ُح��دو َد لها بال ّت ْن ِم َي ِة اللغو ّية ،فت َْح ُ
َ
َطل َب ٍة ُي ْت ِق َ
ستطيعون َت ْوظي َفها يف ما َي ْع ِر ُض لهم من شؤونِ ال ِعلم والحقا ِئق
نون ُل َغ َت ُهم ال َق ْو ِم ّي َة ،و َي
قوف عىل ُك ّل
جانب االه ِتامم
باللغات األج َن ِب ّية؛ أل ّنها َوس��ي َل ٌة فا ِع َل ٌة يف َس��بيل ال ُو ِ
ِ
ال ِعل ِم ّية ،إىل ِ
العلوم ْ
املخ َت ِل َفة.
ُم ْست َْحد ٍَث َجدي ٍد يف َم ِ
جاالت ُ
َ��ام َك َل ْم ِتي ُأ َّن أَ َق ْو ٌل :إِ ْن َع َ َّال َق ُتنَا ِب َط َل َب ِتنَ��ا َال َت ْن َت ِهي ِ ُب َج َّر ِد ُح ُصولِ ُه ْم َع َىل
َو ُي َط ِّي ُ
��ب ُ ِل ِيف ِخت ِ
ات َوا ْل َو َسا ِئ ِل ا َّل ِتي َت ُض َّمنَّ اِ ْس ِت ْمرا ِر َّي ُة
الدّرج ِة ا ْل ِع ْل ِم َّي ِةَ ،ف َق ْد ُا ْس��ت ُْح ِد َث ْت ا ْل َجا ِم َع ُة َع َددَا ِمنَ ا ْل َق َن َو ِ
ي��ق ا ْل َع َم ِلَ ،و ُمتَا َب َعة
ا ْل َع َ َّال َق ِ��ة َمع ُه ْ
��م َب ْع َد الت ََّخ�� ُّر ِجِ ،منْ ِخ َال َل ُم َحا َولَ ِة ْاأل ْخ�� ِذ ِبأَ ْي ِد ِي ِه ْم َع َىل َط ِر ِ
َاه ِجنَا.
أَ َخ َبا ِر ِه ْم َوإِ ْن َجا َزا ِت ِه ْمَ ،و ْاإل َفا َد َة ِمنَ ال َّت ْغ ِذ َي ِة ال َّر ِاج َع ِة ِمن ُه ْم ،لِ ْل َع َم ِل َع َىل َت ْط ِوي ِر َب َرا ِم ِجنَا َو َمن ِ
ُك ُّل َ
ني املج َت َمع ّ ّ
ذات
جات ِ
بأسه ِ ُب ْخ َر ٍ
املحيل ،واملج َت َمع ال َعريبّ ،والعالَم ْ ِ
ذلك يف َس��بيل تأم ِ
الحصي َف ِة
��ب إبداع َّي ٍة،
ٍ
واه َ
وأخالق ُم َم َّي َز ٍة َت ْر َت ِك�� ُز عىل ِّ
الصد ِْق ،واألما َن ِة ،ا ْن ِطال ًقا م��ن ِقراءتها َ
َم ِ
عاصة ِب ِق َي ِمها ال ّر ِاس َخةْ ،
وأخال ِقها ال َعظي َم ِة.
ُمل َك ِّو ٍ
نات ،الجا ِم َعة ا ُمل ِ َ
مع ْأط َي ِب متنّيايت ُلكم بالتَّوفيق
َ
األستاذ الدكتور َمروان ا ُمل َو ّال
َرئيس جا ِم َعة ال َب رْرتا
8
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 . 2كلمة عميد شؤون الطلبة

أبناءنا الطلبة
تس��تقبل جامعة الب��رتا يف كل عام كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتن��ا الطلبة ،لتكون البرتا
خيارهم املفضل بني الجامعات يف األردن والعامل ،ولتكون بوابة عبورهم ملس��تقبل مرشق واعد
بإذن الله.
لقد كانت رس��الة هذه الجامعة -ومنذ تأسيس��ها وما زالت -قائة عىل توفري بيئة علمية،
واجتامعي��ة ،ومادي��ة مالئة وآمنة ،توفر العدال��ة والفرص املتكافئة لطلبته��ا ،بغض النظر عن
الجنس ،والجنس��ية ،واملعتقد ،وامليول السياس��ية ،والطبقات االجتامعية واالقتصادية .تزودهم
باملع��ارف ،وتصقل مهاراته��م ،وتوفر لهم مقوم��ات التفوق والنجاح ،كام تنمي ش��خصياتهم،
وتصقل مواهبهم ،وتعزز فيهم ثقافة الحوار ،والتسامح ،وقبول اآلخر.
س��تة وعرشون عاما مضت من عمر الجامعة ،وهي تكرب وتنمو يوما بعد يوم ،تسابق الزمن
لتكون بني كبار الجامعات املرموقة يف هذا العامل .ش��عارها التطوير والتحس��ني املس��تمر لربامجها
األكادميية ،وخططها الدراسية ،وكوادرها األكادميية واإلدارية ،باإلضافة إىل جودة خدماتها ،كل ذلك
من أجل إعداد أجيال مؤهلة ،قادرة عىل العمل ،واإلنتاج ،واملنافسة الفاعلة يف سوق العمل.
جامعة البرتا
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لقد اكتس��بت البرتا وخالل فرتة وجيزة من عمرها س��معة مرموق��ة يف الداخل والخارج،
وأصبحت محط أنظار الطلبة وذويهم يف الداخل والخارج ،وموضع فخر واعتزاز ملنتس��بيها من
الطلبة والعاملني .ومل يكن ذلك إال نتيجة رؤية واضحة ،وتخطيط سليم ،مبني عىل أسس علمية
وموضوعي��ة إلدارة متمي��زة ،وضعت نصب أعينها أن تكون الب��رتا يف املقدمة ،تبحث دائا عن
كل م��ا ه��و جديد يف مجال املعارف والعلوم ،وأصبح الطالب ،وتقدمه ،وبناء ش��خصيته محور
اهتاممها ،ومركز عملها.
أبناءنا الطلبة
إن لوجودك��م يف الجامع��ة معنى وهدف يج��ب أن تحرصوا عىل تحقيق��ه .يف الجامعة
ترس��مون ش��كل حياتكم ولونها يف املس��تقبل ،وهذا يتطلب أن يكون ل��كل واحد منكم رؤية
واضح��ة إىل أي��ن يتجه؟ هذا ما نتوقعه ،وم��ا يتوقعه أهلكم ومحبوك��م ووطنكم ،بأن تكونوا
رجاال ونساء يفاخرون بكم ،وينتظرون إنجازاتكم ،ولن يتحقق ذلك إال من خالل العمل الجاد،
والدؤوب ،والهادف ،الذي ال يعرف الكلل أو التقاعس.
أم��ا عامدة ش��ؤون الطلبة ،والتي وج��دت لرعاية ش��ؤونكم ،وحل مش��كالتكم ،وتقبل
اقرتاحاتكم ،فقد س��خرت كل إمكاناتها املادية والفنية واإلداري��ة والبرشية لخدمتكم ،وإتاحة
املج��ال لكم ملامرس��ة هواياتكم ،وتنمية مواهبك��م ومهاراتكم الفني��ة ،والثقافية ،والرياضية،
والفكرية.
وتقدم العامدة مجموعة من منح التفوق الفني والريايض ملن ميتلكون املهارات واملواهب
الفنية والرياضية ،فال ترتددوا يف مراجعة العامدة ،واالس��تفادة من مجموعة الربامج والخدمات
املختلفة ،وال��دورات التدريبية ،وورش العمل املجانية التي تقدمه��ا ،بالتعاون مع العديد من
املؤسس��ات واملراكز التدريبية املعروفة ،واملعتمدة عىل املس��توى الوطن��ي يف هذه املجاالت،
وكذلك االس��تفادة من منح التف��وق الفني والريايض ،ملن تنطبق عليه��م الرشوط والتعليامت
الناظمة.
هنيئ��ا لك��م اختياركم البرتا نقط��ة انطالق ملس��تقبل حياتكم ،متمنني لك��م كل النجاح
والتوفيق.
عميد شؤون الطلبة
د .غازي أبو زيتون
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 . 3جامعة البرتا :الرؤية والرسالة والغايات

الرؤية:
“تسعى جامعة البرتا ألن تكون الخيار األفضل للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة”.
الرسالة:
أن نقوم بدور حيوي يف تطوير األمة ،وذلك عن طريق إنتاج املعرفة والتكنولوجيا ،ونرشهام،
وإعداد الخريجني القادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة مجتمعهم.
املهمة:
أن نوفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتامعية ،كفيلة بتطوير فرص التعلم النوعي ،والفكر الخالق،
واالبتكار ،والبحث العلمي ،وتنمية مهارات منتسبينا ،وتعزيز دورنا يف خدمة املجتمع ،وإعداد
خريج قادر عىل التعلم والتفكري النقدي واإلبداعي ،والتنافس يف سوق العمل.
ال ِق َيم:
•التعلُّم من أجل املعرفة.
•الفرص املتساوية يف التعلم والتميز.
•التعلُّم كيف نتعلم.
جامعة البرتا
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•التعلم مدى الحياة.
•احرتام التنوع ،والتعددية ،والرأي اآلخر.
•عمل الفريق والتعاون.
•تثمني اإلبداع واإلنجاز.
•صون الحرية الفكرية.
•االلتزام بالعدالة االجتامعية ،واملسؤولية االجتامعية.
•تنمية القيادة ،والخضوع للمساءلة ،واملحاسبة.
الغايات:
��ب ع��ىل أعاملِها ،وحريصة يف
حاس ُ
•الحاكمي��ة :املحافظ ُة عىل قياد ٍة وحاكمي ٍة مس��ؤول ٍةُ ،ت َ
األمثل
تصفا ِتها ،ومؤهلة اس��رتاتيجياً لقياد ِة الجامع ِة لتحقيق رؤي ِتها ورسال ِتها ،واالستعاملِ
ِ
ُّ
ملواردها واستدامتها.
•البيئة العلمية واملوارد :تأس��يس بيئ ٍة علمي ٍة مفعم ٍة بالحيوي ٍة والنش��اط ،عن طريق توف ِري
إنتاج املعرف ِة
امل��وار ِد البرشي ِة ،واملالي ِة ،والبنية التحتي��ة للتعليم والت َع ُّلم ،واملس��اهمة يف ِ
والتكنولوجيا ونرشهام.
•البيئة الثقافية :ترويج النشاطات الفكرية ،والتفك ِري اإلبداعي ،وحري ِة التعبري ،والحوار الجامعي
َ
املجتمع املحيل.
ساهم إيجاباً يف ثقاف ِة
لتأسيس بيئ ٍة ثقافي ٍة غني ٍة ،تحرت ُم
االختالف ،و ُت ُ
ِ
نس��جم ،يتميز ببيئ�� ٍة ُم َح ِّفز ٍة،
جامعي ُمتعاونٍ و ُم
•البيئة االجتامعية :بناء مجتم ٍع
وظروف ٍ
ِ
عمل وت ّع ُّلم ٍ
ٍ
ٍ
بكامل ُقدراتهم.
مشجع ٍة ،يستطيع العاملون والطلبة من خاللِها التمت َع بإنجازا ِتهم ،واملساهم َة إيجابيا ِ
مدروس��ة متنوع ٍة مناسب ٍة ،وذلك
امج
•جودة التعليم :توفري وتعزيز التعليم
ٍ
النوعي ا ُملد َّعم برب ِ
ِ
إلعدا ِد خريجني من ذوي الكفاء ِة األكادميي ِة واملهني ِة املميز ِة ،قادرين عىل استقا ِء العلم َ
طوال
العمل بنجاح.
وسوق
العليا
ِ
ِ
شق طري ِقهم نحو الدراسات ُ
حيا ِتهم ،مام ُ َمي ِّكنَهم من ِ
الفرص،
•بن��اء الكفاءات :خلق
ومنح الحواف َز التي ُمتَ ِّكن العاملني والطلبة
َ
امجُ ،
ُ
وتصميم الرب ِ
يف الجامع ِة من تطوي ِر مهاراتهم ،وخرباتهم ،وكفاءاتهم ،ومن ُثم ترقيتَهم.
َ
•البح��ث العلمي والتعاون الخارج��ي :توفري
األموال واملوارد الالزمة ،والتجس��ري ِمع العاملِ
واالكتش��افات
البحث العلمي،
فرص
ِ
ِ
الخارجي ،وتش��جيع ُ االخرت ِ
اع��ات واملبتكرات ،إليجاد ِ
ونقل التكنولوجيا ،واملشاركة الفعالة يف الندوات واملؤمترات.
املبتكرةِ ،
والالمنهجي��ة املخت����لفة،
•خدمة املجتمع املحيل :دعم النش��اطات واملب��ادرات املنهجي ِة
ِ
الجوانب االقتصادي َة واالجتامعي َة وإثرائها يف املجتمعات املحلية.
وجهة إىل تقييم
َ
وا ُمل َّ
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 . 4جامعة البرتا يف س��طور

تأسس��ت جامعة البرتا عام  1991باسم جامعة البنات األهلية ،ثم تحولت عام  1999إىل جامعة
لإلناث والذكور ،حملت اسم إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة «البرتا» ،الواقعة جنوب األردن.
تقع جامعة البرتا عىل مس��افة قريبة من مركز مدينة عامن ( 7كلم من الدوار الس��ابع)،
وه��ي جامعة معتمدة اعت��امداً عاماً وخاصاً من وزارة التعليم الع��ال والبحث العلمي ،وهي
عضو يف اتحاد الجامعات العربية ،واالتحاد الدول للجامعات ،واتحاد جامعات العامل اإلسالمي،
كام أنها عضو يف رابطة الجامعات اإلسالمية ،ورابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العال.
تبوأت جامعة البرتا منذ تأسيس��ها مقاماً رفيعاً ،وس��معة متميزة بني الجامعات األردنية
والعربي��ة واألجنبي��ة؛ وذلك لقدرتها عىل التطور املس��تمر والسيع ،بفض��ل نخبة متميزة من
أعضاء هيئة التدريس ،واتباعها أفضل السياسات التعليمية وأحدثها.
وتعمل الجامعة ع��ىل مواكبة التطورات املعرفية خاصة يف مجال تكنولوجيا املعلومات،
وتح��رص عىل تطوير برامجها العلمية واإلنس��انية املختلفة بكل جوانبه��ا النظرية والتطبيقية
والرتبوية ،وتتس��م الربامج الدراسية يف الجامعة بالتنوع ،واالهتامم باملشاريع البحثية ،مع ربط
التعليم بامليادين العملية.
جامعة البرتا
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وتحرص إدارة جامعة البرتا عىل توفري املناخ والبيئة املناس��بة ،ليتمكن الطالب من تطوير
مداركه وقدراته ،وتعميق فهمه ملسؤولياته االجتامعية والثقافية والعلمية ،وانتامئه الوطني.
وتلتزم اإلدارة أيضا بتوفري مناخ مالئم ملامرس��ة الحرية األكادميية ،التي تساعد عىل تنمية
تق ُّب��ل الرأي اآلخ��ر واحرتامه .وتفتخر بالتعددي��ة الثقافية فيها ،التي تتمث��ل يف طلبتها الذين
ينتمون إىل أكث من ثالثني جنسية ،بني عربية وأجنبية.
وتش��هد الجامعة باستمرار مجموعة متنوعة من األنش��طة العلمية والبحثية ،إضافة إىل
األنشطة الثقافية واالجتامعية ،وأنشطة تصب يف خدمة املجتمع.
إن «الجودة» بكل متطلباتها ،هي عنوان العمل يف الجامعة ،وإمياناً من الجامعة بأهميتها
يف التعليم العال ،فقد قامت بتشكيل لجنة جامعية عىل أعىل املستويات ،أرشف عىل توجيهها
«األس��تاذ الدكتور عدنان بدران» ،املستشار األعىل لجامعة البرتا ومجلس أمنائها ،حيث وضعت
«املخطط االسرتاتيجي» للجامعة للسنوات الخمس القادمة.
متكن��ت الجامعة من إثبات جدارته��ا العلمية واألكادميية واإلداري��ة املتميزة ،وتجاوزت
طاقتها االستيعابية سبعة آالف طالب .وتطبق الجامعة نظام الساعات املعتمدة ،والدراسة فيها
باالنتظام ،يحصل الطالب فيها عىل درجة البكالوريوس أو املاجستري يف نهاية الدراسة.
وتقدم الجامعة س��نويا «جائزة الباحث املتميز» ،و«جائزة املدرس املتميز» ،لتكون حافزاً
ألعض��اء هيئة التدريس يف الجامعة ،لرفع قدرتهم يف التدريس واإلنتاج العلمي .حيث تم وضع
تعليامت واضحة ،ومعايري قياس دقيقة ومحوس��بة لقياس اإلنتاج العلمي للباحثني ،وكذلك تم
وض��ع تعليامت وتقديم حوافز مالية لنرش البحوث يف املجالت العلمية ،من أجل تحفيز الهيئة
األكادميية عىل البحث العلمي والنرش يف املجالت العلمية املفهرسة عامليا ،ولها معامل تأثري.
وتق��وم الجامعة بعقد اتفاق ّيات تع��اون علمي مع مختلف الجه��ات األكادميية ،ملواكبة
التوجه��ات األكادميية الدولية ،وتبادل الخربات األكادميية واالبتكارات مع املؤسس��ات الدولية،
والحفاظ عىل التدريس والبحث يف مستوى عاملي رفيع ،وقد بلغ العدد اإلجامل لها  36اتفاقية.
وفي��ام يختص بالحرم الجامعي ،فالعمل جار عىل إنش��اء املزيد من املباين ،والتوس��ع يف املباين
القائة ،لتستوعب الزيادة ّ
املطردة يف أعداد الطلبة .ونشري هنا إىل أنه قد تم االنتهاء من تنفيذ مبنى
كلية اإلعالم ،كام تم تنفيذ مرشوع أسوار وبوابات الجامعة ،والعمل عىل وشك االنتهاء يف مرشوع بناء
كلية الهندسة ،ومركز الدراسات الدوائية ،والبوابة الرئيسة للجامعة من جهة طريق الخدمات .كذلك
تم االنتهاء من مرشوع توليد الكهرباء بالطاقة الشمس��ية ،الذي يغطي أبنية الجامعة كافة .والعمل
جا ٍر لتأهي��ل الحرم الجامعي وفق املخطط الش��امل (،)IT – PhArMAcy SquArE ZonE
باإلضافة إىل استكامل حوسبة الدوائر ،واملراكز اإلدارية والخدمية يف الجامعة.
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 . 5من إنجازات جامعة البرتا

جامعة البرتا تحصل عىل االعتامد األمرييك يف تخصصات تكنولوجيا املعلومات
 - 2017/8/14حصل��ت كلية تكنولوجيا املعلومات بجامع��ة البرتا عىل االعتامد األمريك ABET
يف تخصص نظم املعلومات الحاس��وبية ،وتخصص علم الحاس��وب ،وال��ذي مينح خريجي هذين
التخصص��ني ميزة مكافئة لنظرائهم من خريجي الجامع��ات األمريكية .وقال رئيس جامعة البرتا،
األستاذ الدكتور مروان املوال ،إن حصول الجامعة عىل االعتامد األمريك “أبت” يف تخصصات كلية
تكنولوجيا املعلومات يعني أن خريجي تخصص نظم املعلومات الحاس��وبية ،وعلم الحاس��وب،
أصبح��وا متس��اوين مع نظرائهم خريج��ي الجامع��ات األمريكية ،من حيث امله��ارات العلمية،
والكفاءة العملية ،والقدرة عىل املنافس��ة يف س��وق العمل ،وأن هذه الشهادة تؤكد أن املؤسسة
تعمل ضمن متطلبات الجودة التعليمية العاملية.
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طلبة تكنولوجيا املعلومات يفوزون باملركزين األول والثالث يف مسابقة “حكيم”
 - 2017/8/10اختتمت أكادميية «حكيم» -الذراع األكادميي لرشكة الحوس��بة -مسابقتها
السنوية الثانية للجامعات األردنية لهذا العام .وقد شارك يف هذه املسابقة  30مرشوعا،
تأهل منها  11مرشوعا للنهائيات ،ومن ضمنها مرشوعان من كلية تكنولوجيا املعلومات
يف جامعة البرتا .وقد امتدت املسابقة سنة كاملة ،وتم إعالن فوز طلبة الكلية باملركزين
األول والثالث يف املسابقة عن مرشوعي:
“ ”I cArEو “”PorTABlE nEck TrEATMEnT DEvIcE
 ،وهم :سند برجاوي ،وفريد عيىس ،ومها مهيوب ،وأسيل عشا ،وعبد الرحمن مكاحلة،
بإرشاف األستاذ عبد الكريم البنا.

جامعة البرتا تكرم طلبة قسم العلوم املالية واملرصفية لنيلهم املركز األول يف امتحان الكفاءة الجامعية
 - 2017/8/7برعاي��ة أ.د .مروان املوال رئيس الجامعة ،كرمت جامعة البرتا طلبتها يف قس��م العلوم
املالية واملصفية لنيلهم املركز األول يف امتحان الكفاءة الجامعية ،عىل مس��توى الجامعات األردنية
الرس��مية والخاصة للمرة الثانية عىل التوال ،حيث قام املوال بتوزيع الهدايا التقديرية عىل الطلبة،
بحضور الدكتورة سهري الجاغوب ،عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية ،ودكتور خلف البقاعني ،رئيس
قسم العلوم املالية واملصفية ،وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية يف الكلية.
16
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مشاريع تخرج هندسة العامرة يف
جامعة البرتا تفوز مبسابقة عاملية
 - 2017/7/13ف��ازت ث��الث طالبات
م��ن كلي��ة الع��امرة والتصمي��م يف
جامع��ة البرتا بثالث��ة مراكز متقدمة
يف ال��دورة الخامس��ة والعرشين من
املس��ابقة العاملية « »WAمن أصل عرشة مش��اريع مقدمة من جميع أنحاء العامل .ففي
فئة مش��اريع الطلب��ة ،فازت الطالبة أري��ج العزة عن مرشوع “مركز ذاكرة فلس��طني”
والطالبة زينب الربيعي عن مرشوع “مركز تعريفي وبحثي وس��ياحي يف أهوار العراق”
والطالبة هبة الس��حيامت عن م��رشوع “املجتمع الزراعي  /قري��ة منخفضة التكاليف
لإلنت��اج الغذايئ” .ك��ام فازت كل من هبة الس��حيامت عن مرشوعه��ا “قرية منخفضة
التكاليف لإلنتاج الغذايئ” ،وفضة قطارنة عن مرشوعها “مركز تفسري الرتاث السيناميئ”،
بتصويت أعضاء املجتمع من أصل خمسة مشاريع منتخبة.
الرمياوي من جامعة البرتا يسجل ما يزيد عىل
 70براءة اخرتاع عاملية
 - 2017/6/11من��ح اتح��اد الجامع��ات العربية
الباحث األردين الدكت��ور مياس الرمياوي ،الجائزة
األوىل للباح��ث العريب املتمي��ز يف العلوم الطبية
والصحي��ة .وفتح اتحاد الجامع��ات العربية باب
الرتشح للمنافسة يف مجال العلوم الطبية والصحية أمام الجامعات العربية األعضاء يف االتحاد،
وعددهم  330جامعة ومؤسسة تعليم عال.
وس��جل الرمياوي -الذي يعمل حاليا أستا ًذا يف كلية الصيدلة -خالل مسريته العلمية والبحثية
ما يزيد عىل  70براءة اخرتاع عاملية ،يف مجال الصناعات الدوائية ،والبيئة ،وعلم تطوير املواد،
وتقنيات النانو ،كام نرش ما يزيد عىل  40ورقة علمية ،يف مجالت علمية محكمة ،عن براءات
اخرتاعاته ،وفاز بالعديد من الجوائز عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعريب.
جامعة البرتا
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د .الرمياوي من جامعة البرتا يفوز بجائزة جمعية الكيميائيني األمريكية
 - 2017/5/23نج��ح فري��ق بحث عريب ،بقيادة الدكتور األردين مياس الرمياوي ،يف قس��م
الصيدالنيات بجامعة البرتا ،بتطوير نظام ناقل لألنسولني عن طريق الفم ،باستخدام تقنية
“النانو” .وحصل فريق البحث عىل جائزة أفضل بحث عميل منش��ور لعام  2017من قبل
جمعية الكيميائيني األمريكية.

الطالب رامي الحجريي يحصل عىل املركز الثالث
يف املهرجان التكنولوجي العارش

 - 2017/5/8حصل املرشوع املقدم من الطالب
رامي الحجريي ،من قسم نظم املعلومات اإلدارية
يف كلي��ة العل��وم اإلداري��ة واملالية ،ع��ىل املركز
الثال��ث بني أكث م��ن  175مرشوعا من مختلف
الجامع��ات األردنية ،يف "املهرج��ان التكنولوجي
الع��ارش" ضمن محور األلع��اب والرتفيه ،والذي
استضافته الجامعة األملانية األردنية.
18
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امليدالية الربونزية للطالب كيغام فاهة يف بطولة الجامعات األردنية بكرة الطاولة
 - 2017/5/7ش��ارك فريق جامعة البرتا يف بطولة الجامعات األردنية بكرة الطاولة ،والتي
نظمتها جامعة فيالدلفيا ُ
حيث ُلعبت البطولة بنظام الفردي ،وحصل الالعب كيغام فاهة،
م��ن كلية العل��وم اإلدارية واملالية يف جامع��ة البرتا ،عىل ميدالية برونزي��ة إلحرازه املركز
الثالث بني جميع الالعبني.
فريق طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يتأهل للنهائيات يف مسابقة امللكة رانيا للريادة
 - 2017/2/28اختتم��ت جائ��زة
امللك��ة راني��ا للري��ادة أعامله��ا
لدورة  ،2016باس��تضافة الفرق
املتأهل��ة للنهائيات ،وعددها 33
فريق��اً ،من ضمنه��ا فريق طلبة
كلي��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات
يف جامع��ة البرتا ،املش��اركني برشوعهم “الرازي” ،وذلك من أص��ل  265فريقاً يضمون 485
مش��اركاً ومش��اركة .وش��مل الفريق كال من الطلبة :محمود قارصيل ،وفريد عيىس ،ورامي
قاسم ،بقيادة األستاذ عبد الكريم البنا.
جامعة البرتا
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طالب كلية تكنولوجيا املعلومات يفوز باملركز األول عىل املستوى اإلقليمي
 - 2017/1/8ش��ارك الطالب محمد عدنان الزحل��ف ،من كلية تكنولوجيا املعلومات ،يف
مس��ابقة األلعاب اإللكرتونية  ،WorlD ElEcTronIc SPorTS GAMESالتي
تقام عىل مس��توى عاملي يف شهر أغس��طس من عام  ،2016وفاز فريقه باملركز األول يف
املرحلة األوىل التي متت إلكرتونياً ،فتأهل للمش��اركة يف املرحل��ة الثانية اإلقليمية ،التي
عقدت يف ديب يف ش��هر أغسطس من عام  ،2016حيث فاز الفريق باملركز األول يف نهاية
املسابقة ،وحصل عىل جائزة بقيمة  30,000دوالر أمريك.
فوز طلبة قسم التصميم الجرافييك باملراكز الثالثة األوىل
لجائزة محمد عبلة لتحريك اللوحات الفنية
 - 2016/12/21اس��تحوذ طلبة كلي��ة العامرة والتصميم عىل
املراك��ز الثالث��ة األوىل ،لجائزة محمد عبلة ألف��الم التحريك،
التي يديرها الفنان د .إسامعيل الناظر ،بالتعاون مع مؤسسة
 .AnIMATIon 8وج��رى إعالن النتائج يف حفل أقيم بدار
األوب��را املصية ،حيث ف��از بالجائ��زة األوىل الطالب محمد
مصباح عن فيلم  ،JAcl vETTrIAnoأما الجائزة الثانية
فكانت من نصيب الطالب محمد منري عن فيلم DonAlD
 ،ZolAnيف ح��ني ف��از بالجائزة الثالثة الطالب طارق س��عادة عن فيل��م ،TIME IrAq
والطلبة الثالثة من قسم التصميم الجرافيك بكلية العامرة والتصميم يف جامعة البرتا.
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امليدالية الذهبية للعطية ،والفضية للقضامين يف بطولة الشطرنج للجامعات األردنية
 – 2016/12/14ش��اركت جامع��ة البرتا يف بطولة الش��طرنج للجامع��ات األردنية للمرة
األوىل ،وق��د فاز باملركز األول عىل الطاولة األوىل ،عىل صعيد نتائج الفردي ،الطالب عبد
الل��ه العطية من كلية الصيدلة يف جامعة البرتا ،حي��ث حصل عىل امليدالية الذهبية ،يف
ح��ني حصلت الطالبة رون��د القضامين من كلية الصيدلة يف جامع��ة البرتا عىل امليدالية
الفضية ،عىل مستوى فردي طاوالت.

الطالب السعدي يقوم بتطوير تطبيق ملساعدة زوار
الحرم امليك
 - 2016/12/11ق��ام الطال��ب فيصل الس��عدي ،من
كلي��ة تكنولوجيا املعلوم��ات يف جامعة البرتا ،تخصص
هندس��ة برمجي��ات ،بربمجة وتطوير تطبيق يس��مى
(فاقد) ،يس��اعد زوار الحرم املك الرشيف عىل البحث
عن ذويهم يف حالة أن تاهوا ،حيث أنجز الطالب هذا
التطبي��ق وفق أعىل املعايري ،املعمول بها لدى مطوري
تطبيق��ات (أبل) ،من خ��الل رشكة للس��يدة فاطمة
العمري ،كمرشوع ريادي مشرتك بني الجامعة والرشكة
صاحبة الفكرة.
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جامعة البرتا تحتفي باستمرارية حصولها عىل شهادة ضامن الجودة
 - 2016/11/20احتفت جامعة البرتا باس��تمرارية اعتامد هيئة مؤسس��ات التعليم العال األردنية ملعايري
الجودة يف الجامعة ،ومنحها شهادة الجودة للسنة الثانية عىل التوال ،علام بأنها الجامعة األردنية الوحيدة
التي حصلت عليها .وأكد رئيس الجامعة عىل أن احتفاظ جامعة البرتا بشهادة ضامن الجودة يعد مؤ ً
رشا
مش��ريا إىل أن هيئة االعتامد وضعت
عىل حرص أسة الجامعة عىل متيزها ،واالرتقاء بخرجاتها العلميةً ،
مثانية معايري يجب أن تحققها الجامعة لتس��تحق ش��هادة ضامن الجودة ،وهي :التخطيط االس��رتاتيجي،
والحوكم��ة ،والربامج األكادميية ،والبحث العلمي واإليفاد واإلبداعات ،واملصادر املالية واملادية والبرشية،
والخدمات الطالبية ،وخدمة املجتمع والعالقات الخارجية ،وإدارة ضامن الجودة.
قصة نجاح لخريج البرتا ،د .سائد زيغان ،يف جامعة
هدرسفيلد  -اململكة املتحدة
 - 2016/11/13كرم��ت جامعة هدرس��فيلد الدكتور س��ائد
زيغ��ان ،وذلك باختي��اره كقصة نجاح فيه��ا ،وذلك لجهوده
القيمة ،ومثابرته خالل الس��نوات األرب��ع التي أمضاها فيها،
وحص��ل خاللها ع��ىل درج��ة الدكت��وراه يف إدارة العمليات
واإلنتاج ،باإلضافة إىل الدبلوم العال يف البحث العلمي.
والجدير بالذكر أن الدكتور زيغان كان قد حصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل من
جامعة البرتا عام  ،2009/2008وتم ابتعاثه من جامعة البرتا للحصول عىل الدكتوراه يف إدارة
األعامل من جامعة هدرسفيلد يف اململكة املتحدة .رابط الخرب عىل موقع جامعة هدرسفيلد:
hTTP://WWW2.huD.Ac.uk/nEWS/2016/novEMBEr/PhDSuccESSSTorIESSAADZIGhAn.PhP
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جامعة البرتا تفوز باملرتبة الثالثة يف مسابقة نقابة املهندسني للمشاريع املعامرية
 - 2016/10/24تحت رعاية سمو األمري عاصم بن نايف ،شاركت جامعة البرتا يف مسابقة نقابة املهندسني
األردنيني العلمية ملشاريع التخرج املعامرية لعام  ،2016حيث حصل املعامري محمود الشيخ من جامعة
البرتا عىل املرتبة الثالثة من بني  93مرشوعا تنافست يف املسابقة من مختلف الجامعات األردنية ،تأهل منها
 16مرشوعا للتحكيم النهايئ .وتأيت هذه املسابقة تأكيدا عىل حرص النقابة عىل تعزيز عالقتها باملهندسني
وهم عىل مقاعد الدراسة ،ورعاية املبدعني واملبدعات منهم ،وتحفيزهم لتقديم مزيد من العطاء.

جامعة البرتا تحصل عىل مرتبتي رشف بجائزة العمرانية
 - 2016/10/13حص��ل طالب��ان من هندس��ة العامرة يف جامع��ة البرتا عىل مرتبتي الرشف يف مس��ابقة
العمرانية ومركز الدراسات املبنية الطالبية للتصميم املعامري ،يف دورتها التاسعة لسنة  ،2016والطالبان
الفائ��زان هام فهد املوي��زري عن مرشوع جزي��رة اصطناعية ،وأنس امليخي عن مرشوع مركز للتفس��ري
والسياحة للمغطس.
جامعة البرتا
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جامعة البرتا تتصدر الفائزين
يف مسابقة التصميم الداخيل
للجامعات األردنية
 - 2016/10/3تص��درت جامع��ة البرتا
مس��ابقة جمعي��ة التصمي��م الداخيل
األردنية ،بفوزه��ا باملراكز الثالثة األوىل
باإلضافة إىل املركز الس��ادس ،يف ميدان
التصمي��م الداخ��يل لحضان��ة وروضة
أطفال للجامع��ات األردنية .وقد حصل
الطالب م��وىس طه عىل املرك��ز األول،
والطال��ب خالد تاجا ع��ىل املركز الثاين،
والطالب��ة هديل حتاحت عىل املركز الثالث ،يف حني حصل��ت الطالبة بتول الصباح عىل
املركز السادس ،وذلك من أصل ستة مشاريع فائزة انتقتها الجمعية.
جامعة البرتا متنح املالح جائزة الباحث
املتميز
 - 2016/7/31حص��ل الدكتور إياد مازن
امل��الح عىل جائزة أفضل باحث يف جامعة
البرتا للعام الجامعي  ،2016/2015وذلك
لنش��اطه يف البح��ث العلم��ي .ويذكر أن
امل��الح حاصل ع��ىل درجة الدكت��وراه يف
الكيمياء العضوية الصيدالنية من جامعة
توبنج��ن األملانية ،ونرش قراب��ة  50بح ًثا
علم ًي��ا يف مجالت علمية وعاملية محكمة.
وتركز أبحاث املالح عىل دراسة التداخالت الكيميائية ،وتحضري املركبات الصيدالنية.
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 . 6عمادة القبول والتسجيل

 - 1/6الرؤية والرسالة واألهداف
الرؤية:
الجودة والتميز يف تقديم أفضل خدمات القبول والتسجيل لطلبة الجامعة ،وفق أحدث
األساليب والنظم التقنية.
الرسالة:
تنظيم وتحديث إجراءات قبول طلبة الجامعة ،وتسجيلهم ،واستثامر إمكانات العامدة كافة؛
لتقديم الخدمات املناطة بها ،عىل أكمل وجه.
األهداف:
 .1حوسبة جميع نشاطات وأعامل العامدة ،واإلرشاد األكادميي.
 .2تعزيز استخدام الطلبة للشبكة اإللكرتونية ألغراض التسجيل ،واالطالع عىل سجالتهم األكادميية.
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 .3تعزيز استخدام األقسام والكليات ،وأعضاء هيئة التدريس للشبكة اإللكرتونية ،وتفعيل اإلرشاد
األكادميي ،لالطالع عىل السجالت األكادميية للطلبة ،واستخدام الخدمات األخرى املتاحة.
 .4املتابعة املستمرة ألعداد الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية.
 .5بذل الجهد يف توعية الطلبة بلوائح الجامعة ،وأنظمتها ،وتعليامتها الخاصة بالدراسة
واالختبارات.
 .6توثيق سجالت الطلبة األكادميية ،والعمل عىل تحديثها إلكرتونيا باستمرار.
 .7تحسني طريقة العمل باإلفادة من التغذية الراجعة من الطلبة ،والكليات ،وإنجاز العمل
بجودة عالية.
 .8تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة أثناء دراستهم ،يف حدود مهامت العامدة،
واختصاصاتها.
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 - 2/6نبذة عن عمادة القبول والتسجيل
هي العامدة التي يتم منها تقديم الخدمات الخاصة بقبول الطلبة وتسجيلهم يف الجامعة.
وتتكون عامدة القبول والتسجيل من ثالثة أقسام هي :قسم القبول ،وقسم التسجيل ،وقسم
الوثائق .ومدرج أدناه املهام الخاصة بكل قسم:
أ -مهام قسم القبول:
•استقبال الطلبة املستجدين ،وقبولهم حسب أسس القبول املعمول بها (بكالوريوس،
ماجستري).

•الردود عىل االستفسارات الخاصة بالقبول عن طريق الهاتف ،والفاكس ،والربيد اإللكرتوين.
•تدقيق ملفات الطلبة املستجدين حسب أسس القبول ،وإدخال بيانات الطلبة حاسوبياً.
•تزويد الكليات باملعادالت الخارجية للطلبة املستجدين.

•متابعة أمور الحركات األكادميية (تأجيل ،انقطاع ،انسحاب ،تحويل تخصص ...إلخ).
•متابعة االتفاقيات ومكاتب الخدمات الجامعية.

•متابعة الطاقة االستيعابية عىل مستوى الجامعة.
•إعداد اإلحصاءات الخاصة بقبول الطلبة.

•تطبيق أنظمة وتعليامت منح درجتي البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.
ب -مهام قسم التسجيل:
•إعداد الجداول الدراسية ،وجداول االمتحانات النهائية ،وضبط القاعات الدراسية وتوزيعها.
•تنظيم عملية تسجيل املساقات ،وعمليتي السحب واإلضافة ،وتنفيذها.
•استالم نتائج االمتحانات النهائية ،وتدقيقها ،ورصدها آليا ويدوياً.

•إعالن نتائج االمتحانات ،واحتساب املعدالت الفصلية والرتاكمية.

•متابعة الخطط الدراسية لتخصصات الطلبة ،وتطبيقها.

•إعداد قوائم الطلبة املتفوقني أكادميياً ،واملنذرين ،واملفصولني.
جامعة البرتا
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•إعداد قوائم الطلبة املتوقع تخرجهم ،وقوائم الطلبة الخريجني ،يف نهاية كل فصل درايس.

•إعداد اإلحصاءات الخاصة بتسجيل الطلبة.

•تطبيق أنظمة وتعليامت منح درجتي البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.
ج -مهام قسم الوثائق:

•تنظيم آلية حفظ ملفات الطلبة.

•متابعة حفظ جميع أنواع الوثائق والنامذج املختلفة ،مثل :الجداول الدراسية ،وكشوف
العالمات ،واملراسالت الخاصة بالطلبة ،والشهادات  .....إلخ) يف ملفات الطلبة حسب األصول.

•تزويد مرشف املوقع اإللكرتوين باملعلومات املتعلقة بعامدة القبول والتسجيل ،والعمل
عىل ضامن تحديثها وفق آخر املستجدات.
•تطبيق أنظمة وتعليامت منح درجتي البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.
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 - 3/6خطوات القبول والتسجيل بالتفصيل

1

تعبئة طلب االلتحاق وتسليمه للموظف مرفقاً بالوثائق.

2

قبول الطالب ومنحه رقماً جامعياً.

3

تزويد الطالب بإشعار القبول «عدد  »2ودليل الطالب.

دفع الرسوم المستحقة في الدائرة المالية.

4
استالم نموذج التسجيل من الكلية  /عمادة القبول والتسجيل.

5
التوجه للمرشد األكاديمي الختيار المقررات التي يرغب الطالب بتسجيلها.

6

تسليم نموذج التسجيل لموظف التسجيل لتثبيته إلكترونياً
واستالم الجدول الدراسي.

7

استصدار البطاقة الجامعية من عمادة القبول والتسجيل.

8

الحجز المتحانات المس��توى «اللغة العربي��ة واإلنجليزية ومهارات
الحاسوب».

9

شكل رقم ()1
خطوات القبول والتسجيل
جامعة البرتا
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 .1يقوم الطالب بتعبئة طلب االلتحاق يف عامدة القبول والتسجيل ،واختيار التخصص الذي
يرغب بدراسته وفقاً ملا هو متاح من شواغر يف التخصصات ،ويسلم النموذج مرفقاً بوثائق
القبول ملوظف قسم القبول يف عامدة القبول والتسجيل.
 .2يقوم رئيس قسم القبول بالتأكد من الوثائق الالزمة لاللتحاق ،واستيفائها للتصديقات
حسب األصول (يتم عرض طلبات االلتحاق «لطلبة برنامج املاجستري» عىل لجنة الدراسات
العليا يف الكلية املعنية الختيار الطلبة تنافسياً وفقاً للشواغر املتاحة).
 .3يتم قبول الطالب ،ومنحه رق ًام جامعياً.
 .4يتم تزويد الطالب بوثيقة إشعار قبول عدد ( ،)2كام يأيت:
•نسخة للدائرة املالية (لدفع املستحقات املالية).
•نسخة ملركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة (للحصول عىل كلمة املرور الخاصة بالخدمات اإللكرتونية).
 .5يتم تزويد الطالب بدليل الطالب ،الذي يحتوي عىل التعليامت الجامعية ،واملعلومات التي تهم الطالب.
 .6يقوم الطالب بدفع املستحقات املالية يف الدائرة املالية.
 .7يقوم الطالب باستصدار نوذج التسجيل من عامدة القبول والتسجيل ،أو من الكلية التي
قبل بها الطالب .ومن ثم يراجع (املرشد األكادميي ،أو رئيس القسم ،أو عميد الكلية)
الختيار املواد التي يرغب بتسجيلها ،وتعبئة الجدول الدرايس يدويا.
 .8يراجع الطالب بعد ذلك عامدة القبول والتسجيل لتثبيت الجدول إلكرتونياً ،والحصول عىل نسخة
مطبوعة منه ،مبيناً عليها أسامء وأرقام املواد املسجلة ،وأرقام القاعات ،وأوقات املحاضات.
 .9يقوم الطالب باستصدار البطاقة الجامعية يف عامدة القبول والتسجيل (البطاقة سارية
املفعول لفصل واحد ،وعىل الطالب استصدارها كل فصل درايس).
 .10يقوم الطالب بالحجز المتحانات املستوى (اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،واملهارات الحاسوبية)،
عن طريق مراجعة مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة ،ويتقدم الطالب لالمتحانات حسب املوعد
واملكان املحددين ،ويف حال التخلف عن تقديم أي من امتحانات املستوى يف العام األول للقبول ،ترصد
للطالب عالمة رسوب يف املادة ،وعليه تسجيل املادة االستدراكية الخاصة بذلك االمتحان.
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 .11عىل الطلبة الوافدين مراجعة عامدة شؤون الطلبة ،الستكامل معاملة اإلقامة ،والحصول
عىل وثيقة «إثبات طالب» ،صادرة عن عامدة القبول والتسجيل ،وصورة عن جواز السفر.
* عىل الطلبة االطالع عىل تعليامت منح الدرجات العلمية (البكالوريوس-املاجستري) يف جامعة
البرتا الواردة يف هذا الدليل.
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 - 4/6التخصصات والرسوم الدراسية للطلبة المستجدني لعام 2018/2017
جدول رقم ()1
رسوم التسجيل للعام الجامعي 2018 / 2017
الفصل
االعتيادي
(د.أ).
200

رسوم التسجيل (غري مسرتدة)

الفصل
الصيفي
(د.أ).
100
40

رسوم طلب التحاق ألول مرة (تدفع عند القبول  -غري مسرتدة)
رسوم امتحانات املستوى (تدفع عند القبول لطلبة البكالوريوس يف حال الخضوع
لالمتحان غري مسرتدة)
رسوم تأمني (مسرتدة)

100

100

رسوم خدمات (نشاطات رياضية وفنية وغريها) (غري مسرتدة)

150

75

رسوم املواصالت (اختيارية)

120

60

45

جدول رقم ()2
عدد الساعات والرسوم الدراسية ومعدالت القبول لتخصصات درجة البكالوريوس
للعام الجامعي 2018 / 2017
الكلية

تكنولوجيا
املعلومات

32

التخصص
هندسة الربمجيات
علم الحاسوب
نظم املعلومات الحاسوبية
شبكات الحاسوب
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عدد ساعات
التخصص
املعتمدة
132
134
133
135

الحد األدىن رسوم
الساعة
ملعدل
الثانوية املعتمدة
(د.أ).
العامة
90
% 60
80
% 60
80
% 60
80
% 60

135
135
135

% 60
% 60
% 60

30
80
80

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة اإلنجليزية  /الرتجمة
اللغ��ة الفرنس��ية واللغ��ة
اآلداب والعلوم اإلنجليزية وآدابهام
معلم صف
تربية الطفل
الكيمياء
الرياضيات
الهندسة الهندسة املدنية
هندسة العامرة
التصميم الداخيل
العامرة
والتصميم التصميم الجرافيك
التحريك والوسائط املتعددة
الصيدلة
الصيدلة
والعلوم الطبية التغذية السيرية والحميات
الصحافة واإلعالم
اإلعالم
اإلذاعة والتلفزيون
الحقوق
الحقوق
إدارة األعامل

135

% 60

80

135
135
132
132
160
165
143
137
137
166
136
135
135
141

% 60
% 60
% 60
% 60
% 80
% 80
% 60
% 60
% 60
% 80
% 70
% 60
% 60
% 65

30
30
55
55
120
120
100
100
100
120
60
70
70
60

132

% 60

80

132
132
132

% 60
% 60
% 60

80
80
80

(متوفر باملسارين :اللغة العربية-
اللغة اإلنجليزية)

132

% 60

85

األعامل والتجارة اإللكرتونية

132

% 60

80

(متوفر باملسارين :اللغة العربية-
اللغة اإلنجليزية)

نظم املعلومات اإلدارية
العلوم اإلدارية العلوم املالية واملصفية
التسويق
واملالية
املحاسبة
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جدول رقم ()3
التخصصات والرسوم الدراسية لدرجة املاجستري
للعام الجامعي 2018 / 2017
الكلية

التخصص

الصيدلة والعلوم الطبية العلوم الصيدالنية
اللغة اإلنجليزية /الرتجمة
اآلداب والعلوم
اللغة العربية وآدابها
الصحافة واإلعالم
اإلعالم
العلوم اإلدارية واملالية إدارة األعامل()MBA

رسوم
عدد
الحد األدىن
الساعة
ساعات
لتقدير
املعتمدة
التخصص
البكالوريوس
(د.أ).
املعتمدة
150
جيد
33
150
جيد
33
جيد
80
33
جيد
160
33
175
جيد
33

•جميع تخصصات املاجستري تدرس املسارين (مسار الرسالة  /األطروحة) ومسار االمتحان الشامل.
•يع ّد اجتياز امتحان اللغة اإلنجليزية رشطاً للقبول.
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 - 5/6فروع الثانوية العامة المؤهلة للقبول يف تخصصات البكالوريس يف الجامعة
جدول رقم ()4
فروع الثانوية العامة املؤهلة للقبول يف تخصصات برامج البكالوريوس يف الجامعة
التخصص
الكلية
هندسة الربمجيات
تكنولوجيا
علم الحاسوب
املعلومات نظم املعلومات الحاسوبية
شبكات الحاسوب
اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة اإلنجليزية /الرتجمة
اللغة الفرنسية واللغة
اآلداب
اإلنجليزية وآدابهام
والعلوم
معلم صف
تربية الطفل
الكيمياء
الرياضيات
الهندسة املدنية
الهندسة
هندسة العامرة
العامرة
التصميم الداخيل
التصميم الجرافيك
والتصميم
التحريك والوسائط املتحركة
الصيدلة
الصيدلة
والعلوم
التغذية السيرية والحميات
الطبية
الحقوق

الحقوق

فروع الثانوية العامة املقبولة
علمي -إدارة معلوماتية -صحي -صناعي*-
زراعي*

علمي -أديب -صحي -رشعي  -إدارة معلوماتية-
فندقي* -اقتصاد منزل*
علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية -صحي-
فندقي* -اقتصاد منزل* -صناعي* -زراعي*
علمي -صحي -صناعي* -زراعي*
علمي -ادارة معلوماتية -صحي -صناعي* -زراعي*
علمي -صناعي*
علمي -صناعي*
علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية -صحي-
فندقي* -اقتصاد منزل* -صناعي* -زراعي*
علمي
علمي -صحي
علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية -صحي-
فندقي* -اقتصاد منزل*
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إدارة األعامل
(متوفر باملسارين :اللغة العربية-
اللغة اإلنجليزية)

العلوم
اإلدارية
واملالية

األعامل والتجارة اإللكرتونية
العلوم املالية واملصفية
التسويق
املحاسبة

علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية -صحي-
فندقي* -اقتصاد منزل*

(متوفر باملسارين :اللغة العربية-
اللغة اإلنجليزية)

نظم املعلومات اإلدارية
اإلعالم

الصحافة واإلعالم
اإلذاعة والتلفزيون

علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية -صحي-
فندقي* -اقتصاد منزل* -صناعي* -زراعي*
علمي -أديب -رشعي -إدارة معلوماتية  -صحي-
فندقي -اقتصاد منزل*

*يقبل الطالب الحاصل عىل الثانوية العامة بالفروع املهنية ،رشيطة النجاح باملواد اإلضافية التي تؤهله
لاللتحاق بالجامعات ،حسب تعليامت وزارة التعليم العال والبحث العلمي.
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 - 6/6رشوط القبول والوثائق المطلوبة لربنامج البكالوريوس
أو ًال :رشوط القبول لربنامج البكالوريوس:
أ -الطلبة الحاصلون عىل الثانوية العامة:
.1

الحصول عىل الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها.

.2

أن ال يقل معدل الطالب يف الثانوية العامة عن الحد األدىن املطلوب لدراسة أي
نخصص ،واملبني يف جدول رقم (.)2

.3

اجتياز امتحان القدرات الفنية ملن يرغب بدراسة أي من تخصصات كلية العامرة والتصميم.

.4

ميكن قبول الطلبة غري األردنيني استثناء من رشط املعدل ،وبحد أعىل  15عالمة أقل من
املسموح به ملعدالت القبول ،وبنسبة  % 25من مجموع الطاقة االستيعابية للتخصص.

ب -الطلبة الحاصلون عىل الدبلوم ،والراغبون يف التجسري:
.1

.2

يقبل الطلبة (من داخل األردن) الراغبون يف التجسري ،والحاصلون عىل دبلوم كلية املجتمع
(الشامل) بعدل ال يقل عن ( )% 68يف كليات الجامعة ،باستثناء تخصص الصيدلة وهندسة
العامرة ،اللذين يتطلبان معدالً ال يقل عن ( ،)% 70وتتم معادلة  % 50من عدد ساعات
الخطة ،رشيطة عدم معادلة مواد تخصص عالمتها أقل من .% 60
يقبل الطلبة (من خارج األردن) الراغبون يف التجسري ،والحاصلون عىل دبلوم كليات
املجتمع ،رشيطة تزويد الجامعة بكتاب رسمي من وزارة التعليم العال لدولة الطالب،
أو من سفارة دولة الطالب يف األردن ،يفيد بأن شهادة الدبلوم تؤهل حاملها ملواصلة
تعليمه الجامعي ملستوى البكالوريوس يف دولته ،أو الحصول عىل معادلة لشهادة
الدبلوم من وزارة التعليم العال األردنية ،وتتم معادلة  % 50من عدد ساعات الخطة،
رشيطة عدم معادلة مواد تخصص عالمتها أقل من .% 60

ثانياً :الوثائق املطلوبة لربنامج البكالوريوس:
أ -الطلبة الحاصلون عىل الثانوية العامة:
.1

كشف عالمات الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها ،مصدقة حسب األصول (عريب ،إنجليزي).
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.2

معادلة شهادة الثانوية العامة لطلبة الشهادات األجنبية ،أو الشهادات العربية التي
تحتاج إىل معادلة من وزارة الرتبية والتعليم.

.3

صورة عن الوثيقة الرسمية (هوية أحوال مدنية لألردنيني ،جواز سفر لغري األردنيني).

.4

صور شخصية عدد (.)1

.5

عىل الطلبة غري األردنيني مراجعة امللحقيات الثقافية لبالدهم يف األردن ،لتزويد الجامعة
بكتاب عدم مامنعة للدراسة يف الجامعة ،كام هو مطلوب من بعض الجنسيات.

.6

البطاقة األمنية الخاصة بطلبة الجالية السورية.

ب -الطلبة الحاصلون عىل شهادة الدبلوم:
.1

جميع الوثائق املطلوبة من طلبة الثانوية العامة.

.2

مصدقة الشامل ،مصدقة من وزارة التعليم العال والبحث العلمي األردنية.

.3

كشف العالمات ،مصدق من وزارة التعليم العال والبحث العلمي األردنية.

.4

إذا كانت شهادة الدبلوم صادرة من خارج األردن ،فيجب تزويد الجامعة بكتاب رسمي
من وزارة التعليم العال يف الدولة التي صدرت عنها الشهادة ،أو من سفارة هذه الدولة
يف األردن ،يفيد بأن شهادة الدبلوم تؤهل حاملها ملواصلة تعليمه الجامعي ملستوى
البكالوريوس يف دولته ،ويستثنى من هذا الشأن الطلبة حاملو الجنسية األردنية ،الذين
يتوجب عليهم معادلة شهادة الدبلوم من وزارة التعليم العال األردنية.

ج -الطلبة املنتقلون من جامعات أخرى:
 .1جميع الوثائق املطلوبة من طلبة الثانوية العامة.
.2

كشف عالمات الجامعة املنتقل منها الطالب ،مصدق من وزارة التعليم العال والبحث
العلمي األردنية.

.3

كتاب حسن سرية وسلوك من الجامعة املنتقل منها (للطلبة املنتقلني من الجامعات األردنية).

.4

كتاب عدم فصل من التخصص ،للطلبة املنتقلني من الجامعات األردنية الخاصة.
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 - 7/6رشوط القبول والوثائق المطلوبة لربنامج الماجستري
أو ًال :رشوط القبول لربنامج املاجستري:
.1

أال يقل تقدير الطالب يف الشهادة الجامعية األوىل عن جيد ،أو ما يعادله.

.2

أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة االمتحان الخاص باللغة اإلنجليزية (مشفوعاً بكتاب
صحة صدور) ضمن املعدالت املطلوبة ،وحسب الجدول املرفق:
جدول رقم ()5
عالمات امتحانات اللغة اإلنجليزية املطلوبة لربامج املاجستري
التخصص

اللغة اإلنجليزية  /الرتجمة
اللغة العربية وآدابها
الصحافة واإلعالم
العلوم الصيدالنية
إدارة األعامل
.3

IElTS

ToEFl iBT

6.5
5
5
6.5
5.5

90
59
59
90
69

عالمة امتحان اللغة
اإلنجليزية
75
50
50
75
65

يتم قبول الطلبة الحاصلني عىل تقدير مقبول حسب الرشوط التالية:

•دراسة  3مواد يحددها القسم من مواد املاجستري ،بواقع  9ساعات ،والنجاح يف كل
مادة بعدل اليقل عن ( )% 70وبعدل تراكمي ال يقل عن (.)% 75
•أال تزيد نسبة هؤالء الطلبة عن  % 20من إجامل املقاعد املخصصة يف كل تخصص
( % 10للطلبة األردنيني و % 10للطلبة غري األردنيني).

ثانياً :الوثائق املطلوبة لربنامج املاجستري:
.1

كشف عالمات الثانوية العامة أو ما يعادلها ،مصدق حسب األصول.

.2

مصدق��ة البكالوريوس وكش��ف عالمات الجامع��ة ،مصدقان م��ن وزارة التعليم العال
والبحث العلمي األردنية.
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.3

معادلة الشهادة الجامعية األوىل من وزارة التعليم العال والبحث العلمي األردنية
(لخريجي الجامعات التى تحتاج شهاداتهم إىل معادلة).

.4

شهادة االمتحان الخاص باللغة اإلنجليزية (مشفوعاً بكتاب صحة صدور).

.5

كتاب اعرتاف بالجامعة (للطلبة غري األردنيني) من سفارة بلدهم.

.6

صورة عن الوثيقة الرسمية (هوية أحوال مدنية لألردنيني ،جواز سفر لغري األردنيني).

.7

صور شخصية عدد (.)1

.8

البطاقة األمنية الخاصة بطلبة الجالية السورية.

 - 8/6تصديق شهادات الطلبة الصادرة من خارج األردن
التصديق من بلد املصدر:
.1

تصديق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة الرتبية والتعليم.

.2

تصديق شهادة الدبلوم والشهادة الجامعية ،وكشف عالمات الجامعة من وزارة التعليم
العال.

.3

تصديق الشهادات من وزارة الخارجية.

.4

تصديق الشهادات من السفارة األردنية.

التصديق يف اململكة األردنية الهاشمية:
.1

تصديق الشهادات من وزارة الخارجية األردنية.

.2

تصديق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.

.3

تصديق شهادة الدبلوم ،والشهادة الجامعية ،وكشف عالمات الجامعة ،من وزارة التعليم
العال والبحث العلمي األردنية.
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 - 9/6امتحانات المستوى
تهدف هذه االختبارات إىل تحديد مستوى الطالب يف اللغة اإلنجليزية ،ومهارات الحاسوب،
واللغة العربية ،وليست لها أي عالقة بقبول الطالب يف الجامعة أو رفضه ،وبناء عىل النتيجة
التي يحصل عليها ،يتم تحديد املقررات التي سيدرسها .وتعقد هذه االختبارات إلكرتونيا،
وبشكل دوري.
أ -امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:

•عىل جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدموا المتحان مستوى يف اللغة
اإلنجليزية ،يف املواعيد التي تحددها الجامعة ،لقياس مهاراتهم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر.% 100 -

•إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية ،أو مل يتقدم لالمتحان يف العام
الدرايس األول ،فعليه أن يدرس منتظامً ،وملدة فصل درايس واحد ،مادة استدراكية
للتقوية رقمها ( ،)9402099ووزنها ( )3ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله الرتاكمي،
وال يف عدد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحاناً فيها ،يؤهله النجاح فيه للتسجيل
يف مادة لغة إنجليزية (.)1

•يعفى الطالب الذي اجتاز امتحان التوفل ( )ToEFlأو أي امتحان آخر من املستوى
نفسه ،من التقدم المتحان املستوى يف اللغة اإلنجليزية ،إذا حقق العالمات املدرجة
أدناه يف أحد هذه االمتحانات:
IElTS
5

Internet - Based
61

computer - Based
173

Paper - Based
500

يعفى الطالب الحاصل عىل شهادة ثانوية أجنبية ،صادرة باللغة اإلنجليزية ،من التقدم
المتحان مستوى اللغة اإلنجليزية ،ويتم إعفاؤه أيضا من دراسة مادة اللغة اإلنجليزية
االستدراكية.
ب -امتحان مستوى املهارات الحاسوبية :

•عىل جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدموا المتحان مستوى يف مهارات
الحاسوب ،يف املواعيد التي تحددها الجامعة ،لقياس مهاراتهم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر .% 100 -
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•إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى املهارات الحاسوبية ،أو مل يتقدم لالمتحان يف
العام الدرايس األول ،فعليه أن يدرس منتظامً -وملدة فصل درايس واحد -مادة استدراكية
للتقوية رقمها ( ،)9601099ووزنها ( )3ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله الرتاكمي،
وال يف عدد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحاناً فيها ،يؤهله النجاح فيه للتسجيل
يف مواد خطته الدراسية.

•يعف��ى الطالب الحاصل عىل ش��هادة رخصة قيادة الحاس��وب الدولي��ة ( )IcDlأو ما
يعادلها ،من تقديم امتحان مستوى املهارات الحاسوبية.

ج -امتحان مستوى اللغة العربية :
• عىل جميع الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أن يتقدموا المتحان مستوى يف اللغة
العربية ،يف املواعيد التي تحددها الجامعة ،لقياس مهاراتهم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر – .% 100
•إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة العربية ،أو مل يتقدم لالمتحان يف العام
الدرايس األول ،فعليه أن يدرس منتظامً ،وملدة فصل درايس واحد ،مادة استدراكية
للتقوية رقمها ( ،)9401099ووزنها ( )3ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله الرتاكمي،
وال يف عدد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحاناً فيها ،يؤهله النجاح فيه للتسجيل
يف مادة لغة عربية (.)1

مالحظة :يجب عىل الطالب التقدم المتحانات املستوى الثالثة يف السنة األوىل من التحاقه
بالجامعة (ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة تعليامت منح درجة البكالوريوس يف دليل
الطالب).
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 - 10/6أسئلة متكررة
.1

ما هو التقويم الجامعي؟
روزنامة جامعية توضح فيها مواعيد النشاطات األكادميية يف الجامعة وتواريخها؛ مثل:
بدء الفصول الدراسية ،ونهايتها ،وفرتات السحب واإلضافة ،ومواعيد االمتحانات النهائية
(الرجاء االطالع عىل التقويم الجامعي يف آخر الدليل).

.2

ما هو الرقم الجامعي؟ وعىل ماذا يدل؟
رقم يتميز به الطالب عن باقي الطلبة ،ويدل عىل العام الجامعي ،والفصل الذي بدأ
الطالب الدراسة فيه ،إضافة إىل الرقم املتسلسل لقبول الطالب من أربع خانات .مثال:
الرقم الجامعي ( )201020200يعني أن الطالب قبل يف العام الجامعي (،)2011/2010
يف الفصل الثاين ( ،)2وكان رقمه التسلسيل (.)200

.3

ما هو العام الجامعي؟
يعرف العام الجامعي عىل أنه فصالن اعتياديان (أول وثان) ،وفصل اختياري (صيفي).
وتكون مدة الفصل االعتيادي ( )16أسبوعا ،ومدة الفصل الصيفي االعتيادي ( )8أسابيع
ح ّدا ً أدىن.

.4

ما هي الساعات املعتمدة؟
الساعة املعتمدة هي وزن للامدة ،فإذا كانت املادة ثالث ساعات معتمدة ،فهذا يعني
أنه عىل الطالب حضور املحاضة للامدة ،بواقع ثالث ساعات يف األسبوع طوال الفصل
الدرايس االعتيادي.

 .5ما هي الخطة الدراسية؟
هي املواد التي يتوجب عىل الطالب دراستها ،الستكامل متطلبات الحصول عىل الشهادة
الجامعية ،وتتكون من :متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية ،ومتطلبات الكلية
اإلجبارية واالختيارية ،ومتطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية ،واملواد الحرة.
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.6

ما هي امتحانات املستوى؟ (خاصة بطلبة البكالوريوس)
عىل كل طالب مستجد التقدم لثالثة امتحانات مستوى يف السنة األوىل من تاريخ التحاقه
بالجامعة ،يف املواد اآلتية :اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية ،واملهارات الحاسوبية ،لتحديد
مستواه يف هذه املواد ،ويف حال نجاحه ،يتم إعفاؤه من دراسة املواد االستدراكية ،ويف
حال رسوبه فعليه التسجيل لهذه املواد االستدراكية ،ووزن كل منها  3ساعات معتمدة،
وال تحسب ساعات تلك املواد ضمن الخطة الدراسية.

.7

ما هي املواد االستدراكية؟ (خاص بطلبة املاجستري)
هي مواد من مستوى البكالوريوس ،تعطى للطالب املقبول يف برنامج املاجستري ،والحاصل
عىل بكالوريوس يف تخصص غري مناظر لتخصص الربنامج ،يف حال استدعى األمر ذلك،
عىل أال تزيد عن  9ساعات معتمدة ،وال تحسب هذه الساعات ضمن الخطة الدراسية،
وال تدخل عالماتها ضمن املعدل الرتاكمي للطالب ،وعىل الطالب أن ينهي دراسة تلك
املواد بنجاح ،يف موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقه بالربنامج.

 .8ما هي الخدمات اإللكرتونية؟
هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها بصورة إلكرتونية ،من خالل
املوقع اإللكرتوين للجامعة ،بحيث تتيح للطلبة تنفيذ العديد من اإلجراءات بشكل
محوسب �،ومن ضمنها التسجيل اإللكرتوين ،باإلضافة إلمكانية االطالع عىل بياناتهم
األكادميية واملالية (العالمات ،والعقوبات ...إلخ) ،وخدمة التعليم اإللكرتوين ،مثل:
 ( ،)Black Board،Modelوأنظمة الربيد اإللكرتوين للطالب ،واملكتبات اإللكرتونية .كامتتوفر شبكة إنرتنت السلكية يف الجامعة ،وداخل حافالت الجامعة.
 .9كيف أسجل جدويل الدرايس؟
•م��ن خ��الل خدم��ات التس��جيل اإللك��رتوين املتوف��رة بوق��ع الجامع��ة اإللك��رتوين:
 ،www.uop.edu.joحي��ث يقوم الطالب بإدخال رقم��ه الجامعي ،باإلضافة إىل رمز املرور
الخاص به (ميكن الحصول عىل هذا الرمز من مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة).
•الطالب الذي يتعذر تسجيله عن طريق خدمات التسجيل اإللكرتونية ،بسبب تدىن
معدله الرتاكمي ،عليه مراجعة املرشد األكادميي يف كليته ،واستخدام نوذج تسجيل
الجدول الدرايس ،لتدوين املواد التي يرغب يف تسجيلها ،ومن ثم مراجعة عامدة القبول
والتسجيل إلمتام عملية التسجيل.
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 .10من هو املرشد األكادميي؟
هو عضو من الهيئة التدريسية ،يكلف بإرشاد الطالب فيام يتعلق باستكامل متطلبات
خطته ،وتحديد املواد التي عىل الطالب دراستها ،ومتابعته حتى التخرج .ويتوىل املرشد
األكادميي أيضا مساعدة الطلبه املتعثين أكادميياً ،يف اختيار الطريق األمثل لرفع معدالتهم،
لتجنب فصلهم من التخصص.
 .11ما هو الحد األعىل والحد األدىن للتسجيل؟
•طلب��ة برنام��ج البكالوريوس :الحد األع��ىل للعبء الدرايس هو ( )18س��اعة معتمدة
للفص��ل الدرايس االعتي��ادي ،ويجوز أن يرفع الحد األعىل إىل ( )24س��اعة معتمدة يف
فصل التخرج ،بتنسيب من عميد الكلية املعني ،وموافقة مجلس العمداء يف الجامعة.
أم��ا الح��د األدىن للعبء الدرايس للطالب فهو ( )12س��اعة معتم��دة للفصل الدرايس
االعتيادي ،ويجوز إنقاص الحد األدىن يف حاالت مربرة ،يوافق عليها عميد الكلية ،ويعلم
عميد القبول والتس��جيل بذلك خطياً .أما يف الفصل الصيف��ي (اختياري) فليس هناك
حد أدىن للساعات املسجلة ،أما الحد األعىل فهو ( )9ساعات معتمدة ،ويجوز أن يرفع
الحد األعىل إىل ( )15ساعة معتمدة يف فصل التخرج ،بتنسيب من عميد الكلية املعني،
وموافقة مجلس العمداء يف الجامعة.
•طلبة برنامج املاجس��تري :الحد األعىل للعبء الدرايس هو ( )12ساعة معتمدة للفصل
الدرايس االعتيادي ،أما الحد األدىن للعبء الدرايس للطالب فهو ( )6س��اعات معتمدة
للفصل ال��درايس االعتيادي ،ويجوز إنقاص الحد األدىن يف ح��االت مربرة ،يوافق عليها
عميد الكلية املعني .أما يف الفصل الصيفي (اختياري) فليس هناك حد أدىن للس��اعات
املسجلة ،أما الحد األعىل فهو ( )6ساعات معتمدة.
 .12ما هو املتطلب السابق؟
هي املادة املطلوب من الطالب النجاح بها قبل دراسته ملادة ما .مثال :مادة لغة عربية
( )1هي متطلب سابق ملادة لغة عربية (.)2
 .13ماذا يحصل لدى تغيبي عن املحارضات؟
إذا تغيبت عن أكث من  % 15من عدد املحاضات ،دون عذر مقبول ،فإنك ستحرم من التقدم
لالمتحان النهايئ لهذه املادة ،وترصد لك عالمة رسوب بسبب الغياب ( ،)FAأما إذا قدمت عذرا
قهرياً يقبله عميد الكلية ،ففي هذه الحاله تعترب منسحباً من املادة ،وترصد لك عالمه (.)W
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 .14ماذا يحصل عند تغيبي عن االمتحان النهايئ؟
يسجل لك مجموع ما حصلت عليه من عالمات ما قبل االمتحان النهايئ ،ويف حال
تقدمت بعذر يقبله عميد الكلية ،يف ثالثة أيام من موعد االمتحان ،فتسجل لك عالمة
غري مكتمل ( ،)Iوتستطيع التقدم لالمتحان النهايئ من جديد ،بحد أقىص نهاية األسبوع
الثالث من الفصل الذي يليه.
 .15ما هو نظام العالمات يف الجامعة؟
•طلبة برنامج البكالوريوس :تعتمد الجامعة يف عالماتها نظام النقاط ،وهو نظام
يستخدم الحروف ( )F-Aواملراتب الرقمية من ( )0.00-4.00لتقييم تحصيل الطالب،
وأقل عالمة للنجاح باملادة هي ( )Dوتكايفء  1.00نقطة.
•طلبة برنامج املاجستري :تعتمد الجامعة يف عالماتها نظام النقاط ،وهو نظام يستخدم
الحروف ( )c-Aواملراتب الرقمية من ( )2.00-4.00لتقييم تحصيل الطالب ،وأقل
عالمة للنجاح باملادة هي ( )c+وتكايفء  2.50نقطة.
 .16ما هو املعدل الفصيل؟ وكيف أحسبه؟
هو معدل عالماتك يف كل فصل (نجاحا ورسوبا) ،ويحسب كامييل( :مجموع حاصل ضب
الساعات املعتمدة للامدة  Xعدد النقاط) مقسوما عىل مجموع الساعات املعتمدة.
 .17ما هو املعدل الرتاكمي؟ وكيف أحسبه؟
هو معدل عالمات جميع املواد التي درستها حسب خطتك الدراسية (نجاحاً أو رسوباً) ،ويحسب
املعدل الرتاكمي بنفس طريقة حساب املعدل الفصيل ،عدا عن أن الساعات املعادة تدخل مرة
واحدة يف مجموع الساعات املعتمدة ،وتؤخذ أعىل عالمة حصل عليها الطالب يف هذه املادة .ويعد
املعدل الرتاكمي  2.00نقطة فام فوق هو الحد األدىن الالزم لتخرج طلبة برنامج البكالوريوس،
و 3.00نقطة فام فوق هو الحد األدىن الالزم لتخرج طلبة برنامج املاجستري.
 .18كيف يتم إدراج اسمي يف لوائح الرشف؟ (خاص بطلبة البكالوريوس)
•يدرج اسم الطالب يف لوحة رشف الكلية يف أي فصل (عدا الفصل الصيفي) يحصل فيه عىل
معدل فصيل ( )3.67نقطة أو أكث ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي ،رشيطة أال يقل عبؤه
الدرايس عن ( )15ساعة معتمدة لذلك الفصل ،وأال تكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية.
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•يدرج اسم الطالب يف لوحة رشف الجامعة يف أي فصل (عدا الفصل الصيفي) يحصل فيه عىل
معدل فصيل ( )3.89نقطة أو أكث ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي ،رشيطة أال يقل عبؤه
الدرايس عن ( )15ساعة معتمدة لذلك الفصل ،وأن ال تكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية.
 .19هل من املمكن أن يتم فصيل من التخصص؟
•طلبة برنامج البكالوريوس :يف حال تدىن املعدل الرتاكمي بعد الفصل األول لاللتحاق
بالجامعة عن معدل ( )2.00نقطة ،يوضع الطالب عىل قائة اإلنذار ،ويخضع لنص
املادة ( )12من تعليامت منح درجة البكالوريوس ،الخاصة باإلنذارات األكادميية
والدراسة االستدراكية( .يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليامت منح درجة البكالوريوس).
•طلبة برنامج املاجستري :يف حال تدىن املعدل الرتاكمي يف أي فصل من الفصول عن
معدل ( )3.00نقطة ،أو إذا رسب الطالب يف مادة واحدة أو مادتني عىل األكث يف
الفصل الواحد ،يوضع الطالب عىل قائة اإلنذار ،ويخضع لنص املواد ( )30/29/28من
تعليامت منح درجة املاجستري ،الخاصة باإلنذار والفصل( .يرجى مراجعة التفاصيل يف
تعليامت منح درجة املاجستري).
 .20هل ميكن دراسة بعض املواد يف جامعة أخرى؟
•طلبة برنامج البكالوريوس :يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد عىل ( )36ساعة
معتمدة يف جامعة أخرى معرتف بها ،وفقاً للرشوط املذكورة يف املادة ( )16من تعليامت
منح درجة البكالوريوس (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليامت منح درجة البكالوريوس).
•طلبة برنامج املاجستري :يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد عىل ( )6ساعات معتمدة
يف برنامج مامثل يف جامعة أخرى معرتف بها ،وفقاً للرشوط املذكورة يف املادة ( )14من
تعليامت منح درجة املاجستري (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليامت منح درجة املاجستري)
.
 .21هل يجوز تأجيل الدراسة يف الجامعة؟
•طلبة برنامج البكالوريوس :يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة ،ملدة ال تزيد
عىل ستة فصول (وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة ( )14من تعليامت منح درجة
البكالوريوس) سواء كانت متصلة أو متقطعة .وال يسمح للطالب املستجد أو املنتقل
إىل الجامعة بتأجيل دراسته ،إال بعد انقضاء فصل درايس كامل عىل التحاقه بالجامعة
(يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليامت منح درجة البكالوريوس).
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•طلبة برنامج املاجستري :يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة ،ملدة ال تزيد عىل
فصلني دراسيني ،متصلني أو منفصلني (وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة ()25/24
من تعليامت منح درجة املاجستري) ،وال يسمح للطالب املستجد ،أو املنتقل إىل
الجامعة بتأجيل دراسته ،إال بعد انقضاء فصل درايس كامل عىل التحاقه بالجامعة
(يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليامت منح درجة املاجستري).
 .22أين ميكن أن أمارس هوايايت؟
ميكن للطلبة مامرسة هواياتهم الثقافية ،والرياضية ،والفنية من خالل النشاطات التي تنظمها
عامدة شؤون الطلبة؛ كنادي الشطرنج ،وكرة القدم ،وكرة السلة ،والغناء ،والدبكة ،والتمثيل وكورال
الجامعة.
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 - 11/6الهوية الجامعية

تعد الهوية الجامعية وثيقة إثبات شخصية للطالب داخل الحرم الجامعي ،حيث أنها
تستخدم لتلقي العديد من الخدمات يف مرافق الجامعة ،ويتم استصدارها بشكل فصيل
ومجاين ،بعد تسجيل الطالب لجدوله الدرايس ،ويف حال فقدانها يتم استصدارها مقابل
دفع رسوم بدل فاقد.
وهي وثيقة ضورية عند:
 -1الدخول للحرم الجامعي من بوابات الجامعة كافة.
 -2استخدام املختربات الحاسوبية املنترشة يف الجامعة.
 -3استعارة الكتب من مكتبة الجامعة.
 -4مراجعة املركز الصحي.
 -5تقديم االمتحانات ،وخاصة املحوسبة منها.
 -6املشاركة يف االنتخابات الطالبية التحاد الطلبة.
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 - 12/6بيانات إحصائية

شكل رقم ()2
تطور أعداد الطلبة املنتظمني يف الجامعة بدءاً من العام الجامعي
 2005/2004ولغاية 2017/2016

شكل رقم ()3
تطور أعداد خريجي الجامعة بدءاً من العام الجامعي
 2003/2002ولغاية 2017/2016
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 . 7كلي�������ات الج����امع���ة
 - 1/7كلية تكنولوجيا المعلومات
كلية تكنولوجيا املعلومات

قسم علم
الحاسوب

قسم هندسة
الربمجيات

قسم نظم املعلومات
والشبكات الحاسوبية

تخصص نظم
املعلومات الحاسوبية

تخصص الشبكات
الحاسوبية

شكل رقم ()4
أقسام كلية تكنولوجيا املعلومات
الرؤية:
تسعى الكلية ألن تكون يف طليعة الكليات املتميزة يف مجال تكنولوجيا املعلومات محليا
وإقليميا ،عىل املستويني التعليمي والبحثي.
الرسالة:
أن تقوم بدور رئييس يف تطوير تكنولوجيا املعلومات محليا ودوليا ،وذلك بتوفري مستوى عال
من التعليم ،وفق املعايري الدولية ،إلعداد خريجني متميزين ،ومؤهلني للعمل والبحث العلمي
محليا ودوليا ،وقادرين عىل املساهمة اإليجابية يف خدمة املجتمع.
األهداف:
•املستقبل الوظيفي املهني :القدرة عىل الحصول عىل مستقبل وظيفي يف مجال مهنة
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الحوسبة وتكنولوجيا املعلومات ،باالعتامد عىل املعرفة الواسعة املكتسبة يف أساسيات علم
الحاسوب ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
•التعلم املستمر والدراسات العليا :القدرة عىل التكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة،
وآخر املستجدات يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كذلك القدرة عىل متابعة
الدراسات العليا ،واختيار املجاالت البحثية املتقدمة.
•القيادة وخدمة املجتمع :القدرة عىل ترسيخ مهارات االتصال ،والتفكري اإلبداعي والريادي،
باإلضافة إىل املهارات التقنية ،لبناء شخصية مهنية تتحىل باألخالق ،قادرة عىل تقديم
الخدمات ،والدعم املتواصل للمجتمع املحيل واإلقليمي.
ملحة تاريخية :تم استحداث كلية تكنولوجيا املعلومات يف العام الدرايس  ،2004/2003بسبب
تزايد الطلب عىل دراسات تكنولوجيا املعلومات ،بعد أن كانت قسام لعلم الحاسوب ضمن
كلية العلوم منذ عام  ،1991حيث تحولت إىل كلية مستقلة ،ذات خطة اسرتاتيجية متطورة،
وذلك من خالل الرتكيز عىل نوعية الربامج التعليمية والتدريبية ،والزالت الكلية قادرة عىل
خدمة أعداد كبرية من الطلبة ،ضمن مجموعة واسعة من تخصصات تكنولوجيا املعلومات،
تشمل علم الحاسوب ،ونظم املعلومات الحاسوبية ،وهندسة الربمجيات ،وشبكات الحاسوب.
نبذة عن الكلية :كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا حريصة عىل مواكبة التغريات السيعة
وأحدث التطورات يف مجال تكنولوجيا املعلومات ،وبناء عليه تبذل الكلية جهودا مستمرة لتطوير
أعضاء هيئة التدريس ،واملوارد التعليمية ،والبحوث ،واملناهج .وتعمل الكلية بجد لتلبية احتياجات
األسواق املحلية واإلقليمية ،من خالل تخريج الطلبة املؤهلني ،الذين يتم تدريبهم بشكل صحيح
لخدمة مجتمعهم ،وميكن وصف جو الكلية بأنه حيوي ،وتحفيزي ،ومبتكر ،مام يجعلها حاضنة
لكثري من األفكار التي تؤثر يف الجامعة بأكملها ،وكذلك املجتمع املحيل.
تم إنشاء كلية تكنولوجيا املعلومات لتكون نوذجا يحتذى به ،ولتصبح -خالل سنوات من
إنشائها -األوىل ضمن الكليات التي يسعى -بل ويتنافس -الطلبة لاللتحاق بها ،وذلك لتميز
برامجها األكادميية ،وجودة مخرجاتها التعليمية ،وكفاءة أعضائها من الهيئتني التدريسية
والفنية ،حيث تستقطب الكفاءات العلمية ممن يشهد لهم يف هذا املجال ،سواء عىل الصعيد
املهني التدرييس ،أو العلمي البحثي ،أو اإلداري املتميز.
حرصت الكلية ،وللدرجات العلمية التي تقدمها كافة ،االلتزام بعايري االعتامد الخاص التي
وضعها مجلس االعتامد بوزارة التعليم العال والبحث العلمي ،آخذة بعني االعتبار املعايري
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الدولية لتخصصات تكنولوجيا املعلومات ،ومن أهمها االعتامد األمريك  ،ABETحيث تم
مؤخرا ً اعتامد تخصص علم الحاسوب ونظم املعلومات الحاسوبية .وقد تم طرح برامج أكادميية
مختلفة ،تتامىش مع متطلبات سوق العمل ،مع الرتكيز عىل أحدث املستجدات يف هذا املجال،
الذي يتميز بسعة التغري ،آخذة يف االعتبار وضع خطة زمنية ،تنفذ عىل مراحل ،بهدف التوسع
املرسوم واملسيطر عليه ،للوصول إىل نتائج مضمونة ،مراعية نوعية مخرجاتها املتمثلة يف الطلبة.
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية :تجتذب كلية تكنولوجيا املعلومات أعضاء هيئة التدريس
املؤهلني ،والذين ميلكون الخربة يف مجال التدريس والبحث العلمي ،باإلضافة إىل تحمل األعباء
التدريسية ،وإجراء البحوث ،وإرشاد الطلبة ،وتقديم املشورة لهم.
يطلب من كل عضو هيئة تدريس االنضامم إىل لجان الكلية املختلفة ،واملشاركة يف أنشطة الكلية،
وكذلك خدمة املجتمع املحيل ،باإلضافة إىل االنضامم إىل برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس ،كام
يلتزم كل عضو هيئة تدريس بعايري الجودة ،وأن يكون له دور رئييس يف عملية ضامن الجودة.
يتم أيضا اختيار املوظفني يف الكلية بعناية ،ومن ذوي الخربة املناسبة ،وذلك لتقديم أفضل
الخدمات للطلبة وألعضاء هيئة التدريس .هذا ويوجد يف الكلية فريق ممتاز من املوظفني
اإلداريني والفنيني ،با يف ذلك املربمجني ،ومطوري ومديري الشبكات وأمن املعلومات ،ومصممي
املواقع اإللكرتونية ووسائل اإلعالم ،واملتخصصني يف التعليم اإللكرتوين ،ومرشيف املختربات.
املختربات الحاسوبية :توفر كلية تكنولوجيا املعلومات عددا كبريا من أحدث الحاسبات للطلبة،
حيث تزيد نسبة عدد الحاسبات إىل طلبة الكلية عن  1.6 :1حاسبة  /طالب ،وهي نسبة متميزة،
موزعة عىل  15مخترب حاسوب ،مجهزا بأجهز ِة ِ
ربط الشبكات عالية األدا ِء ،ذات املواصفات
القياسية العاملية ،لضامن شبكات محل َّية موثوقة ،واتصال دائم باإلنرتنت .وقد تم تأثيث
املختربات بشكل جيد ،وزودت بأجهزة تكييف لضامن استمرارية عمل الحاسبات ومنظومة
أجهزة الشبكات .وزودت هذه املختربات بنظم التشغيل  windowsو linuxومنظومة أجهزة
الشبكات ،باإلضافة إىل نظم التشغيل املتقدمة التي تخدم مختلف املواد التدريسية ،فضال عن
مخترب لربمجة الوسائط املتعددة ،وثالثة مختربات متطورة ،تخدم برنامج شبكات الحاسوب،
ويتم استخدامها لتعليم دورات السيسكو ( ccnAو ،)ccnPوالسيسكو الالسلكية (ccnP
 ،)wirelessودورات .IP-Telephony
القاعات التدريسية واملرافق :صممت القاعات الدراسية بعناية لتكون مريحة للطلبة واملدرسني،
حيث تم تجهيز القاعات الدراسية بالحاسبات  ،وأجهزة العرض ،والشاشات ،واأللواح البيضاء،
واالتصال باإلنرتنت.
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األنشطة الطالبية :تهتم الكلية باألنشطة املختلفة للطلبة سواء املنهجية ،أو الالمنهجية ،وذلك
من خالل النوادي الخاصة بهذه النشاطات ،ويتم تدريب الطلبة من خالل عدة مراكز ومكاتب
موجودة يف مبنى الكلية ،وتشمل :مركز اإلبداع والريادة ،ومركز التعلم اإللكرتوين ،ومركز
اإلرشاد الطاليب والخربة العملية ،ومركز البحث العلمي ،ومكتب ضامن الجودة ،ونادي األنشطة
الطالبية ( ،)SAcونادي مايكروسوفت ( .)nET clubباإلضافة إىل أنشطة معرض طلبة
تكنولوجيا املعلومات ( ،)ITSAFوأكادميية مايكروسوفت لتكنولوجيا املعلومات ،وأكادميية
سيسكو ،وبرنامج التدريب املوازي (.)PTP
املخرجات :تخصصات الكلية متكن الطالب عند التخرج مام ييل:
 .1تطبيق مفاهيم الحوسبة والرياضيات يف مجال تخصص علم الحاسوب.
 .2القدرة عىل تحليل املسائل ،وإيجاد الحلول املناسبة لحوسبتها.
 .3القدرة عىل تصميم وتطبيق وتقييم األنظمة املحوسبة ومكوناتها كافة بناء عىل املتطلبات.
 .4إمكانية العمل ضمن فريق عمل لتحقيق الهدف املحدد.
 .5فهم املسؤوليات املهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتامعية.
 .6القدرة عىل استخدام مهارات االتصال للتواصل مع اآلخرين.
 .7القدرة عىل تحليل تأثري الحوسبة محلياً وعاملياً عىل األفراد واملؤسسات واملجتمع.
 .8التحيل بالدافع والرغبة يف تطوير النفس ويف التعليم املستمر.
 .9القدرة عىل استخدام التقنيات واألدوات واملهارات يف مهنة الحوسبة.
 .10فهم العمليات التي تساند تسليم وادارة األنظمة الحاسوبية يف املؤسسات.
برامج الكلية :تقدم كلية تكنولوجيا املعلومات أربعة تخصصات متميزة للحصول عىل درجة
البكالوريوس يف أحد مجاالت تكنولوجيا املعلومات ،وهي:
 .1علم الحاسوب :هو الدراسة املمنهجة لطرق الخوارزميات التي تشكل األساس ألمتتة،
ومتثيل ،ومعالجة ،ونقل ،واستخدام البيانات .ويهتم برنامج علم الحاسوب يف جامعة البرتا
بتخريج طلبة مؤهلني جيدا للدراسات العليا ،ولحل املسائل التي تغطي املجاالت النظرية،
والتصميم ،والتطوير ،وتطبيقات الحاسوب ،وأنظمته.
ويتضمن تخصص علم الحاسوب املجاالت املعرفية الرئيسية؛ كلغات الربمجة ،وتراكيب
البيانات والخوارزميات ،ونظم التشغيل ،ومعامرية الحاسوب ،وقواعد البيانات ،ونظريات
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الحوسبة ،حيث أن الربنامج مصمم لتزويد الطلبة بأساسيات هذه املجاالت ،وتفهمها
بعمق ،باإلضافة إىل اكسابهم القدرات واملهارات الرضورية لتطبيق ما يتعلمونه يف تحقيق
أهداف املؤسسة التي سيعملون بها يف املستقبل.
 .2نظم املعلومات الحاسوبية :يعنى هذا التخصص بإنتاج قوى عاملة مؤهلة تأهيال عاليا،
قادرة عىل لعب دور قيادي يف مجتمع املعلوماتية .وتغطي مقررات هذا التخصص مواد
عامة يف إدارة األعامل ،باإلضافة إىل مواد أخرى يف الحاسوب واملعلوماتية واإلدارة ،بهدف
تنمية قدرات الطالب عىل التخطيط والتطوير ،وتصميم نظم املعلومات وإدارتها يف
املنظامت واملؤسسات املختلفة.
تخصص هندسة الربمجيات إىل تزويد الطالب باملعرفة الالزمة
 .3هندسة الربمجيات :يهدف ّ
ملستقبل مهني يف مجاالت هندسة النظم الواقعية ،وإدارة مشاريع الربمجة ،حيثُ يدرس الطالب
يف الكلية كيفية تطوير النظم ودعمها ،ويعد هذا املجال ها ًما وحيوياً لصناعة الربمجيات
املطلوبة يف السوق ،ويتعلم الطالب األساس النظري والعميل لهندسة النظم الواقعية ،وذلك من
خالل منهجيات مختلفة ،مستقاة من حقول املعرفة الخاصة بتكنولوجيا املعلومات.
 .4الشبكات الحاسوبية :وهو من أكث تخصصات تكنولوجيا املعلومات نوا وتطورا ،وقد ازدادت
أهميته مؤخرا بسبب التطورات الحديثة يف مجال اإلنرتنت وتطبيقاته املختلفة ،ويف مجال
االتصاالت السلكية والالسلكية ،ويف مجال الحوسبة النقالة ،وأمن وسية تبادل املعلومات.
تحت مظلّة كل ّية تكنولوجيا املعلومات،
طرح َ
إ َّن ما ُمي ّي ُز تخصص شبكات الحاسوب أنّه يُ ُ
بحيث يبدأ الطالب دراسته باملواد األساسية للكل ّية ،والتي ُص ّممت بعناي ٍة لبناء قاعد ٍة
قويّة عند الطالب ،تشمل :مواد الربمجة وأساسياتها ،وهيكلية وعامرة الحاسوب ،وقواعد
الطالب باتجاه واضح و ُمركَّز يف تخصص
لينطلق بعدها
البيانات ،وهندسة الربمجيات،
َ
ُ
الشبكات واالتصاالت واإلنرتنت .ويُدع ُم هذا التخصص بجموعة منتقاة من املواد االختياريّة،
ومجموعة من املوا ّد العمل ّية ،إضاف ًة إىل مرشوع التخ ُّرج ،وما ّدة التدريب امليدا ّين.
مزايا برامج الكلية:
تختار الكلية خطط املساقات بدقة ،لتلبية معايري اعتامد وزارة التعليم العال ،ومعايري وكالة
الجودة النوعية للتعليم العال يف إنجلرتا ،وكذلك إرشادات جمعية  AcMلتخصص علم
الحاسوب ،باإلضافة إىل تعليامت الجامعة ونظمها الداخلية .وتتوافر ملعظم مساقات الخطط
مختربات مجانية ،لتنفيذ تطبيقات عملية ،ومشاريع للمساقات ،ومشاريع التخرج.
جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

55

األهداف

التخصص

مجاالت العمل للخريجني
مربمج ،محلل نظم ،مدير نظام حاسويب،
مطور نظم ،مدير شبكة حاسوبية،
مصمم قواعد بيانات ،مرشف مخترب
حاسوب ،مساعد باحث ،مطور /مربمج
صفحات مواقع إنرتنت ،معلم أو مدرب
حاسوب.
مصمم قواعد بيان��ات ،معلم أو مدرب
حاسوب ،مدير ش��بكة حاسوبية ،مدير
نظ��م معلوم��ات ،مط��ور تطبيق��ات
برمجية ،مطور صفحات مواقع اإلنرتنت،
مربمج نظم قواعد بيانات ،مصمم نظم
التجارة اإللكرتونية.

علم الحاسوب املستقبل الوظيفي املهني :القدرة عىل
الحصول عىل مستقبل وظيفي يف مجال
مهنة الحوسبة وتكنولوجيا املعلومات،
باالعتامد عىل املعرفة الواسعة املكتسبة
يف أساسيات علم الحاسوب وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
التعلم املستمر والدراسات العليا :القدرة
نظم املعلومات عىل التكيف والتعامل مع التكنولوجيا
الحاسوبية الحديثة ،وآخ��ر املستجدات يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والقدرة
عىل متابعة الدراسات العليا ،واختيار
املجاالت البحثية املتقدمة.
القيادة وخدمة املجتمع :القدرة عىل
ترسيخ مهارات االتصال والتفكري اإلبداعي
والريادي ،باإلضافة إىل املهارات التقنية ،محلل نظم ،مهندس نظم ،مصمم نظم،
هندسة
الربمجيات لبناء شخصية مهنية تتحىل باألخالق ،قادرة
عىل تقديم الخدمات ،والدعم املتواصل مطور ب�رام��ج ،مهندس صيانة برامج،
مساعد باحث ،معلم أو مدرب حاسوب.
للمجتمعني املحيل واإلقليمي.

الشبكات
الحاسوبية
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•توفري املعرفة يف مجال شبكات الحاسوب.
•تس��ليح الطلبة بهارة إيج��اد ،وتقييم،
واستخدام املعلومات.
•تلبي��ة متطلبات س��وق العمل يف مجال
اإلنرتنت وبرمجة الشبكات.
•تعلي��م املفاهي��م األساس��ية لش��بكات
الحاسوب ،باستخدام األدوات الحاسوبية
الصناعية الحديثة.
•تجهيز الطلبة لاللتحاق بالدراسات العليا.
•تجهي��ز الطلبة للعم��ل املهني يف مجال
الشبكات.
•تخري��ج طلب��ة متخصص��ني يف مج��ال
الش��بكات ،قادري��ن ع��ىل التفك��ري،
ومزودين باألخالق املهنية.
•خل��ق بيئ��ة تعليمي��ة لتش��جيع الطلبة عىل
اإلبداع ،والحامس ،والتعلم الذايت ،واإلنتاجية.

دليل الطالب 2018 / 2017

محلل نظم شبكات واتصاالت ،مسؤول
إدارة الشبكات ،مسؤول شبكة اإلنرتنت،
مسؤول نظام الربيد اإللكرتوين ،مربمج
أنظمة شبكات واتصاالت ،مسؤول أمن
وح��امي��ة الشبكات ،مربمج متخصص
بالحوسبة النقالة ،مصمم شبكات ،مربمج
تطبيقات اإلنرتنت والشبكات ،وهي تشمل
العديد من التطبيقات ومنها:

•مربمج إنرتنت ،مربمج إنرتنت متخصص
بجال التعلم اإللكرتوين،

•مربمج إنرتنت متخصص بجال التجارة
اإللكرتونية،

•مربمج تطبيقات حسابات اإلنرتنت،
مطور صفحات اإلن��رتن��ت ،مسؤول
املوقع اإلل��ك��رتوين (،)webmaster
محلل ومصمم مواقع إلكرتونية.

الخطط الدراسية لربامج البكالوريوس الخاصة بكلية تكنولوجيا المعلومات (:)2018/2017
علم الحاسوب
عدد
عنوان املادة
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة
الساعات
(باللغة العربية)
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111/ P.T.
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121 / P.T.
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة (ليس لهذا التخصص)
6
3
 9400151علم البيئة
3
 9500101اإلسعافات األولية (ليس لهذا التخصص)
جامعة البرتا
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9500111
9600102
103101
103250
601111
601212
602104
602302
603391
601221
601241
601242
601281
601322
601325
601331
601400
601441
601451
601460
601499
602211
602311
603392
604261
604360
604361
58

3
الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص) *3+
متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
رياضيات متقطعة ()1
602104
*3+
لغة برمجة ()1
601111
*3+
لغة برمجة ()2
3+
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
9400121+603391
3
كتابة تقنية وأساليب البحث العلمي
601281
3
تحليل األنظمة وتصميمها
متطلبات قسم إجبارية ( 52ساعة)
*601212+103250 3+
تراكيب البيانات
602104
*3+
تصميم منطق الحاسوب
601241
*3+
تنظيم الحاسوب
601212
*3
قواعد البيانات ()1
601221
3
نظرية الحوسبة
601221
3
تصميم وتحليل الخوارزميات
601221
3
نظم التشغيل
Dept. Approval
3
تدريب ميداين
601242
3
معامرية الحاسوب
601325
3
الذكاء االصطناعي
604361
1
األخالقيات املهنية يف تكنولوجيا املعلومات
603392+602302 3+
مرشوع تخرج
601212
*3+
الربمجة املرئية
*602211+9600102 3+
برمجة اإلنرتنت
603391
3
هندسة الربمجيات
9600102+602104
3
مدخل إىل الشبكات وتراسل البيانات
604261
3+
الشبكات الالسلكية
604261
3
أمن املعلومات والشبكات

جامعة البرتا
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52

601324
601381
601408
601431
601458
601471
601472
602371
602380
603393
603407
604365
604367
604433
101101
103102
103211
103253
103331
103342
104107
104108
104118
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
601322
3
تصميم لغات الربمجة
601281
*3+
قواعد البيانات ()2
Dept. Approval
3
مواضيع مختارة يف علم الحاسوب
601322
3
تصميم املرتجامت
601451
3
األنظمة الخبرية
601325
3
الرسم بالحاسوب
601325
3
معالجة الصور
602311
3+
برمجة الوسائط املتعددة
602311
3
املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات
603391
3
تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
603392
3
اإلبداع والريادة يف تكنولوجيا املعلومات
604360
3+
صيانة الحواسيب والشبكات
604360+602311 3+
برمجة التطبيقات الالسلكية
604261+601331 3+
النظم املوزعة
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 25ساعة)
3
كيمياء عامة ()1
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
103102
3
جرب خطي
103250
3
رياضيات متقطعة ()2
103101
3
طرق اإلحصاء ()1
103102
3
تحليل عددي ()1
3
الفيزياء العامة لتكنولوجيا املعلومات
104107
3
فيزياء إلكرتونية
104108
1
مخترب فيزياء إلكرتونية
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

6

25

3
134

* تحتوي املادة عىل مخترب ( )2ساعة عميل باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جدول املواد بواقع صفر ساعة معتمدة ،وتسجل
مع املواد النظریة بالتزامن.
 +تعطى املادة يف املخترب.
(.Placement Test: )P.T.امتحان مستوى

جامعة البرتا
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نظم املعلومات الحاسوبية
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
 9600102مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص) *3+
60
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103101
103250
601111
601212
602104
602302
603391
601221
601241
601281
601325
601331
601460
602181
602211
602281
602311
602385
602389
602400
602482
602486
602487
602489
603392
604261
604360
604361

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
رياضيات متقطعة ()1
602104
*3+
لغة برمجة ()1
601111
*3+
لغة برمجة ()2
*3+
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
9400121+603391
3
كتابة تقنية وأساليب البحث العلمي
601281
3
تحليل األنظمة وتصميمها
متطلبات قسم إجبارية ( 67ساعة)
601212+103250
*3
تراكيب البيانات
602104
*3
تصميم منطق الحاسوب
601212
*3
قواعد البيانات ()1
601221
3
تصميم وتحليل الخوارزميات
601221
3
نظم التشغيل
604361
1
األخالقيات املهنية يف تكنولوجيا املعلومات
9600102
3
نظم املعلومات اإلدارية
601212
*3+
الربمجة املرئية
9600102
3
التجارة اإللكرتونية ()1
*602211+9600102 3+
برمجة اإلنرتنت
601281
*3+
إدارة قواعد البيانات
601281
3+
مستودعات البيانات
Dept. Approval
3
تدريب ميداين
603392
3
إدارة نظم املعلومات
602389
3+
تنقيب البيانات
602486
3+
نظم اسرتجاع املعلومات
603392
3+
تخطيط موارد املؤسسات
603391
3
هندسة الربمجيات
9600102+602104
3
مدخل إىل الشبكات وتراسل البيانات
604261
3+
الشبكات الالسلكية
604261
3
أمن املعلومات والشبكات

21

67
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604369
602499
601381
601451
602371
602380
602381
602408
602481
602483
602485
603393
603407
604367
604469
103331
301101
303101
xxxxxx

604360
3+
إدارة الشبكات
602302+603392 3+
مرشوع تخرج
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
601281
*3+
قواعد البيانات ()2
601325
3
الذكاء االصطناعي
602311
3+
برمجة الوسائط املتعددة
602311
3
املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات
602311+602281 3+
التجارة اإللكرتونية ()2
Dept. Approval
3
مواضيع مختارة يف نظم املعلومات
601281
3
أنظمة دعم القرارات
602486
3
نظم املعلومات الجغرافية
602311
3
تطبيقات التكنولوجيا اإللكرتونية
603391
3
تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
603392
3
اإلبداع والريادة يف تكنولوجيا املعلومات
604360+602311 3+
برمجة التطبيقات الالسلكية
604361
3
أمن املعامالت اإللكرتونية
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
103101
3
طرق اإلحصاء ()1
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء املحاسبة ()1
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

6

9

3
133

* تحتوي املادة عىل مخترب ( )2ساعة عميل باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جدول املواد بواقع صفر ساعة معتمدة ،وتسجل
مع املواد النظریة بالتزامن.
 +تعطى املادة يف املخترب.
(.Placement Test: )P.T.امتحان مستوى
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الشبكات الحاسوبية
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121 / P.T.
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
 9600102مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص) *3+
جامعة البرتا
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103101
103250
601111
601212
602104
602302
603391
601221
601241
601281
601325
601331
601343
602211
602311
603392
604261
604262
604360
604361
604363
604364
604400
604460
604462
604463
604469
604499
64

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
رياضيات متقطعة ()1
602104
*3+
لغة برمجة ()1
601111
*3+
لغة برمجة ()2
3+
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
9400121+603391
3
كتابة تقنية وأساليب البحث العلمي
601281
3
تحليل األنظمة وتصميمها
متطلبات قسم إجبارية ( 63ساعة)
601212+103250
*3
تراكيب البيانات
602104
3
تصميم منطق الحاسوب
601212
*3
قواعد البيانات ()1
601221
3
تصميم وتحليل الخوارزميات
601221
3
نظم التشغيل
601241
3
تنظيم ومعامرية الحاسوب
601212
*3+
الربمجة املرئية
*602211+9600102 3+
برمجة اإلنرتنت
603391
3
هندسة الربمجيات
9600102+602104
3
مدخل إىل الشبكات وتراسل البيانات
604261
*3+
الشبكات املحلية والواسعة
604261
*3
الشبكات الالسلكية
604261
3
أمن املعلومات والشبكات
604262
3
شبكات الوسائط املتعددة
*604262+604360 3+
برمجة الشبكات
Dept. Approval
3
تدريب ميداين
604461
3
مراقبة الشبكات وتوثيقها
604364
3+
تخطيط وإدارة الشبكات
604360
3+
بروتوكوالت اإلنرتنت املتقدمة
604361
3
أمن املعامالت اإللكرتونية
602302+603392 3+
مرشوع تخرج

جامعة البرتا
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601479
602380
602401
602482
602485
603407
604365
604367
604408
604433
604464
604465
604466
604467
604468
103102
103331
103342
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
103331+601221
3
محاكاة الحاسوب
602311
3
املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات
604261
3
مسائل مهنية يف الحوسبة
603391
3
إدارة نظم املعلومات
602311
3
تطبيقات التكنولوجيا اإللكرتونية
603392
3
اإلبداع والريادة يف تكنولوجيا املعلومات
604360
3+
صيانة الحواسيب والشبكات
604360+602311
*3
برمجة التطبيقات الالسلكية
Dept. Approval
3
مواضيع مختارة يف الشبكات
604261+601331 3+
النظم املوزعة
604463
3+
تصميم وإدارة مزود خدمة اإلنرتنت
604463
3+
االتصال الصويت عرب بروتوكول اإلنرتنت
604463
*3
إدارة خوادم وخدمات الشبكات
604361
*3+
برمجة أمن الشبكات
604361
3
تحليل األدلة الجنائية للشبكات
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
103102
3
طرق اإلحصاء ()1
103102
3
تحليل عددي ()1
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

12

9

3
135

* تحتوي املادة عىل مخترب ( )2ساعة عميل باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جدول املواد بواقع صفر ساعة معتمدة ،وتسجل
مع املواد النظریة بالتزامن.
 +تعطى املادة يف املخترب.
(.Placement Test: )P.T.امتحان مستوى
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هندسة الربمجيات
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111/ P.T.
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121 / P.T.
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
 9600102مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص) *3+
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103101
103250
601111
601212
602104
602302
603391
601221
601241
601281
601325
601331
601343
602211
602311
602385
602401
603392
603394
603395
603396
603400
603490
603491
603493
603499
604261

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
رياضيات متقطعة ()1
602104
*3+
لغة برمجة ()1
601111
*3+
لغة برمجة ()2
*3+
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
9400121+603391
3
كتابة تقنية وأساليب البحث العلمي
601281
3
تحليل األنظمة وتصميمها
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
601212+103250
*3
تراكيب البيانات
602104
*3
تصميم منطق الحاسوب
601212
*3
قواعد البيانات ()1
601221
3
تصميم وتحليل الخوارزميات
601221
3
نظم التشغيل
601241
3
تنظيم ومعامرية الحاسوب
601212
*3+
الربمجة املرئية
*602211+9600102 3+
برمجة اإلنرتنت
601281
3+
إدارة قواعد البيانات
604261
3
مسائل مهنية يف الحوسبة
603391
3
هندسة الربمجيات
603392
3
هندسة االحتياجات
603391
3+
فحص الربمجيات
603391
3
إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات
Dept. Approval
3
تدريب ميداين **
603396
3
إدارة الجودة وتطوير العمليات
603392
3
إدارة ناذج الربمجيات
603394
3
منهجيات تصميم الربمجيات
603392+602302 3+
مرشوع تخرج
9600102+602104
3
مدخل إىل الشبكات وتراسل البيانات

21

60
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601381
601451
602181
602281
602371
602380
602481
603311
603393
603407
603408
603492
603496
604361
103102
103331
103342
301101
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
601281
*3+
قواعد البيانات ()2
601325
3
الذكاء االصطناعي
9600102
3
نظم املعلومات اإلدارية
9600102
3
التجارة اإللكرتونية ()1
602311
3+
برمجة الوسائط املتعددة
602311
3
املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات
601281
3
أنظمة دعم القرارات
602311
3+
الربمجة باملكونات
603391
3
تفاعل اإلنسان مع الحاسوب
603392
3
اإلبداع والريادة يف تكنولوجيا املعلومات
Dept. Approval
3+
مواضيع مختارة يف هندسة الربمجيات
603392
3+
هندسة برمجيات متقدمة
603491
3+
أدوات مساعدة يف هندسة الربمجيات
604261
3
أمن املعلومات والشبكات
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 12ساعة)
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
103102
3
طرق اإلحصاء ()1
103102
3
تحليل عددي ()1
3
مبادىء اإلدارة
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

9

12

3
132

* تحتوي املادة عىل مخترب ( )2ساعة عميل باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جدول املواد بواقع صفر ساعة معتمدة ،وتسجل
مع املواد النظریة بالتزامن.
 +تعطى املادة يف املخترب.
(.Placement Test: )P.T.امتحان مستوى

** يجب اجتياز  160ساعة تدريب ميداين ،من ضمنها  20ساعة خدمة مجتمع.
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 - 2/7كلية العلوم اإلدارية والمالية

كلية العلوم اإلدارية واملالية

قسم
التسويق

قسم العلوم
املالية واملرصفية

قسم إدارة
األعامل

قسم نظم
املعلومات اإلدارية

قسم
املحاسبة

قسم األعامل
والتجارة اإللكرتونية

برنامج البكالوريوس
برنام��ج املاجس��تري

شكل رقم ()5
أقسام كلية العلوم اإلدارية واملالية
الرؤية:
أن تكون الكلية املفضّ لة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية عالية ،يف مجاالت األعامل يف
األردن والدول املجاورة.
الرسالة:
تقديم تعليم متميز ،ومعرتف به دولياً ،يتالءم واحتياجات الطلبة ،وأسواق العمل املحلية
واإلقليمية والدولية ،وتطوير برامجها األكادميية ،وقدرات كوادرها باستمرار ،وتشجيع البحث
العلمي لتحافظ عىل موقعها وسمعتها املتمي ّزة يف ميدان التعليم العال.
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نبذة عن الكلية:
تقدم الكلية برامج دراسية متطورة يف ستة تخصصات هي :إدارة األعامل ،والعلوم املالية
واملصفية ،واملحاسبة ،واألعامل والتجارة اإللكرتونية ،ونظم املعلومات اإلدارية ،والتسويق،
وبدأت الكلية بطرح مسار اللغة اإلنجليزية يف تخصص إدارة األعامل واملحاسبة اعتبارا
من الفصل األول من العام الجامعي  ،2018/2017لتعد طلبتها للعمل مستقبالً يف املجاالت
اإلدارية ،والتسويقية ،واملالية ،واملحاسبية ،واملعلوماتية ،يف مؤسسات القطاعني العام والخاص،
أو األعامل الحرة ،أو متابعة الدراسات العليا يف هذه التخصصات ،كام تقدم الكلية برنامج
املاجستري يف إدارة األعامل . MBA
ويجري تزويد الطلبة يف جميع هذه التخصصات باملعرفة العلمية ،والتطبيقات العملية،
مصحوبة بإرشاد مكثف من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ،مع الرتكيز عىل استخدام الحاسوب
وتكنولوجيا املعلومات ،باإلضافة إىل استخدام اللغة اإلنجليزية يف مجاالت الدراسة ،يك تساعد
الطلبة عىل االندماج يف الحياة العملية بسهولة ويس .ويتم تحميل املادة العلمية لجميع املواد
التي تقدمها أقسام الكلية عىل نظام التعلم اإللكرتوين  ، Blackboardكام قامت الكلية بتنظيم
عدد من الندوات واملحاضات العامة ،حيث استضافت نخبة من املختصني إللقاء محاضات
عامة عىل طلبتها ،وشارك عدد من أعضاء الهيئة التدريسية يف عدد من املؤمترات والدورات
التدريبية.
يوجد يف الكلية ( )12مخترب حاسوب ،بطاقة استيعابية تصل إىل حوال ( )346جهاز حاسوب،
باإلضافة إىل ذلك فإن جميع القاعات يف مبنى الكلية مزودة بأجهزة .Data Show
واستمرت الكلية بتنفيذ برنامج مكثف لالبتعاث ،حيث أوفدت خالل السنوات املاضية عددا ً
من حملة درجة املاجستري والبكالوريوس يف مختلف التخصصات ،يف بعثات عىل نفقة الجامعة،
للحصول عىل شهادة الدكتوراه .وقد أكمل تسعة منهم بعثاتهم ،وحصلوا عىل شهادة الدكتوراه،
وبارشوا أعاملهم بالتدريس يف الكلية .وما يزال عدد من املوفدين يف مراحل مختلفة من
دراستهم للدكتوراه يف الجامعات الربيطانية.
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أهداف الكلية:

• تقديم برامج أكادميية ذات مستوى مت ّميز ،مالئة الحتياجات الطلبة وسوق العمل.
• تزويد الطلبة بتعليم عا ٍل مت ّميز يف مجال األعامل.

• تزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متك ّنهم من فهم بيئة األعامل ،والنجاح فيها.
• توفري بيئة عمل مالئة للبحث العلمي والتدريس ،بأحدث األساليب والتجهيزات.

• خدمة املجتمع املحيل من خالل تبادل املعلومات والخربات ،وتقديم االستشارات.
التطلعات :تتطلع الكلية مستقبالً إىل:

•استحداث برامج ماجستري أخرى يف تخصصات الكلية ،حسب حاجة سوق العمل.
•الحصول عىل شهادات اعتامد محلية ،ودولية.

•االستمرار يف تطوير وتحديث أساليب التدريس الجامعي ،وأدواته ،والتحول التدريجي نحو
التعلم اإللكرتوين طبقا الحتياجات معايري الجودة يف التعليم العال.

•تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل البحث العلمي ،واالستفادة من الدعم الذي تقدمه
الجامعة لهذا النشاط.

•االستمرار يف تفعيل نشاطات حاضنة األعامل ،وجعلها مركزا لتحويل ابتكارات الطلبة
وإبداعاتهم إىل مشاريع استثامرية واعدة.

•عقد اتفاقيات علمية مع مؤسسات مرموقة.

•إنشاء رشاكات مع مؤسسات املجتمع املحيل ،با يدعم جس الفجوة بني متطلبات سوق
العمل ومخرجات الكلية.
التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقدم كلية العلوم اإلدارية واملالية مثانية برامج متميزة للحصول عىل درجة البكالوريوس ،باإلضافة
إىل برنامج للامجستري يف تخصص إدارة األعامل ،كام يأيت:
جامعة البرتا
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التخصص

إدارة األعامل
(بكالوريوس باللغة
العربية ،بكالوريوس
باللغة اإلنجليزية،
ماجستري )MBA

العلوم املالية
واملصفية

املحاسبة
(بكالوريوس باللغة
العربية ،بكالوريوس
باللغة اإلنجليزية)
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األهداف
•تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة ،وتنمية معارفهم ،وتعزيز
فرص نجاحهم يف سوق العمل.
•تقديم مستوى مناسب من الربامج التعليمية ،يلبي حاجات الطلبة،
ويتالءم مع معايري التميز ،ومتطلبات سوق العمل.
•تزويد الطلبة باملهارات املطلوبة ،التي تساعدهم عىل فهم أفضل
لبيئة األعامل ،وتعزيز استعدادهم للريادة يف األعامل.
•تزويد الطلبة بالقدرات العلمية واملعرفية واملهنية ،واملهارات يف صنع
القرار ،وحل املشكالت يف مجال اإلدارة.
•تعيني الكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس ،وتوفري البيئة
األكادميية املالئة التي تشجع البحث والتطوير.
•تقديم االستشارات والخدمات املجتمعية ،عن طريق تبادل املعارف
والخربات مع املجتمع املحيل وأطراف التعامل األخرى.
•تحقيق التطور املستقبيل يف بيئة العمل.
•إعداد خريجني ذوي كفاءة عالية قادرين عىل منافسة طلبة الجامعات
األخرى ،وقادرين عىل مواصلة الدراسات العليا ،ودخول سوق العمل بسهولة.
•مواكبة التطورات العاملية واملحلية يف مجال املالية.
•زيادة القدرة عىل التفكري واإلبداع لطلبة القسم.
•تنمية مهارات الطالب التكنولوجية ،املرتبطة باالستثامر واألسواق املالية.
•تزويد الطلبة باملعارف الحديثة ،يف حقول املحاسبة املرتبطة بالبيئة املحلية والعاملية.
•تنمية كفاءات الخريجني ،لتلبية احتياجات مختلف القطاعات يف مجال املحاسبة.
•ربط الطلبة مبارشة مع سوق العمل ،من خالل التطبيقات العملية يف
املواد التي يتم تدريسها ،والتدريب امليداين.
•تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم عىل إعداد البحوث العلمية ،ودراسات
تقييم املشاريع يف مجال املحاسبة.
•إكساب الطلبة املهارات والقدرات الالزمة الستخدامات تكنولوجيا
األعامل يف املواقف املختلفة.
•تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم يف التحليل ،والتفكري اإلبداعي ،وحل املشكالت،
وبناء الذات.
•تنمية مهارات وقدرات الطلبة عىل استخدام األساليب اإلحصائية
والكمية ذات العالقة باتخاذ القرارات.
•تنمية قدرات الطلبة يف الوصول إىل املعلومة واالرتقاء بوعي الطلبة
للتجاوب مع التغريات البيئية املختلفة.
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•تزويد الطلبة بالعلوم الحديثة واملتعلقة يف املجاالت اإلدارية ،لفهم
بنية وعمليات منظامت األعامل ،وبيئة عملها.
•تعريف الطلبة بآخر املستجدات يف تكنولوجيا املعلومات ،وتطبيقاتها
املختلفة.
نظم املعلومات •تقديم املعارف وبناء املهارات ،التي متكن الطلبة من تجسري
الفجوة بني احتياجات بيئة األعامل والفرص التي توفرها تكنولوجيا
اإلدارية
املعلومات.
• توفري بيئة مناسبة لقيام أعضاء الهيئة التدريسية ،وطلبة السنوات
األخرية يف القسم ،إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية.
• تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمجتمع املحيل.
•تزويد الطلبة باملهارات واملعارف املطلوبة ،الالزمة لتفهم النظريات
املتعلقة بجاالت التسويق املختلفة.
•متكني الطلبة من تطوير مجموعة واسعة من املهارات العملية يف
مجال التسويق.
•تخريج طلبة مؤهلني تقنيا وفكريا ،لبناء حياة عملية متميزة يف مجال
التسويق
التسويق.
• تأهيل الطلبة للتعامل مع القضايا التسويقية ،ذات العالقة بسوق
العمل الحقيقي.
•تحفيز الطلبة عىل العمل الدؤوب ،والدوافع الذاتية ،والرغبة يف
التفوق ،بشكل ميكنهم من تحقيق التطور املستقبيل يف بيئة العمل.
•رفد سوق العمل بخريجني قادرين عىل بناء تطبيقات األعامل
اإللكرتونية ،با يتواءم مع التغريات التكنولوجية.
األعامل والتجارة •اإلسهام يف إنشاء أعامل ريادية تخدم املجتمع.
•القيام باألبحاث والدراسات املتقدمة يف قطاع األعامل اإللكرتونية.
اإللكرتونية
•اإلسهام يف تنمية استخدامات األعامل والتجارة اإللكرتونية يف
القطاعات املختلفة.
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الخط��ط الدراس��ية لربام��ج البكالوري��وس الخاص��ة بكلية العل��وم اإلداري��ة والمالية
(:)2018/2017
بكالوريوس إدارة األعامل (باللغة العربية)
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
3
 9400151علم البيئة
3
 9500101اإلسعافات األولية
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9500111
9600101
301101
305201
302101
304101
302111
303101
306101
301212
301213
301214
301217
301311
301316
301331
301332
301333
301334
301372
301401
301423
301445
301447
301448
301498
302213

3
الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
3
مبادىء اإلحصاء
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
302110
3
إدارة العمليات واإلنتاج
301101
3
نظرية املنظمة
301101
3
إدارة سلسة التوريد
301101
3
املسؤولية االجتامعية وأخالقيات األعامل
301101
3
إدارة املوارد البرشية
301101
3
إدارة املستشفيات واملؤسسات الصحية
301213
3
السلوك التنظيمي
301212
3
بحوث العمليات يف اإلدارة ()1
301212
3
إدارة وتخطيط املشاريع
9600101+301212
3
تطبيقات الحاسوب يف إدارة األعامل
301101+9400121
3
االتصاالت اإلدارية
301213
3
اإلدارة االسرتاتيجية
301401
3
إدارة األعامل الدولية
301331
3
إدارة التغيري
hours 90
3
الريادة وإدارة األعامل الصغرية
hours 90
3
قضايا معاصة يف اإلدارة
301447+ 90 hours 3
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين
302101
3
اإلدارة املالية

21

60
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303102
306309
301215
301222
301244
301315
301319
301343
301103
301221
302110
302102
302221
303301
304304
305307
306201
xxxxxx

3
مبادىء املحاسبة ()2
3
إدارة املبيعات
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
301214
3
إدارة الجودة الشاملة
301221
3
ترشيعات تجارية ()2
301101
3
التنظيم واألساليب
301101
3
القيادة واإلرشاف اإلداري
301101
3
اإلدارة العامة
301332
3
بحوث العمليات يف اإلدارة ()2
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
302101
3
مبادىء االقتصاد الكيل
302101
3
نقود وبنوك
303102
3
املحاسبة اإلدارية
304101
3
ناذج وعمليات األعامل اإللكرتونية
305201
3
إدارة املعرفة
306101
3
إدارة التسويق
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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303101
306101

60

6

9

6

3
132

بكالوريوس إدارة األعامل (باللغة اإلنجليزية)
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
جامعة البرتا
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311101
312101
312111
313101
314101
315201
316101
311212
311213
311214
311217
311311
311316
311331
311332
311333
311334
311372
311401
311423
311445
311447
311448
311498
312213
313102
316309
78

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة ()E
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ ()E
3
مبادىء اإلحصاء ()E
3
مبادىء املحاسبة ()E( )1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية ()E
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية ()E
3
مبادىء التسويق ()E
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
312110
3
إدارة العمليات واإلنتاج ()E
311101
3
نظرية املنظمة ()E
311101
3
إدارة سلسة التوريد ()E
311101
3
املسؤولية االجتامعية وأخالقيات األعامل ()E
311101
3
إدارة املوارد البرشية ()E
311101
3
إدارة املستشفيات واملؤسسات الصحية ()E
311213
3
السلوك التنظيمي ()E
311212
3
بحوث العمليات يف اإلدارة ()E( )1
311212
3
إدارة وتخطيط املشاريع ()E
9600101+311212
3
تطبيقات الحاسوب يف إدارة األعامل ()E
311101+9400121
3
االتصاالت اإلدارية ()E
311213
3
اإلدارة االسرتاتيجية ()E
311401
3
إدارة األعامل الدولية ()E
311331
3
إدارة التغيري ()E
hours 90
3
الريادة وإدارة األعامل الصغرية ()E
hours 90
3
قضايا معاصة يف اإلدارة ()E
311447+ 90 hours
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين ()E
313102
3
اإلدارة املالية ()E
313101
3
مبادىء املحاسبة ()E( )2
316101
3
إدارة املبيعات ()E
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21

60

311215
311222
311244
311315
311319
311343
311103
311221
312110
312102
312221
313301
314304
315307
316201
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
311214
3
إدارة الجودة الشاملة ()E
311221
3
ترشيعات تجارية ()E( )2
311101
3
التنظيم واألساليب ()E
311101
3
القيادة واإلرشاف اإلداري ()E
311101
3
اإلدارة العامة ()E
311332
3
بحوث العمليات يف اإلدارة ()E( )2
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
312111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي ()E
311101
3
ترشيعات تجارية ()E( )1
3
رياضيات للعلوم اإلدارية ()E
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
312101
3
مبادىء االقتصاد الكيل ()E
312101
3
نقود وبنوك ()E
313102
3
املحاسبة اإلدارية ()E
314101
3
ناذج وعمليات األعامل اإللكرتونية ()E
315201
3
إدارة املعرفة ()E
316101
3
إدارة التسويق ()E
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

6

9

6

3
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العلوم املالية واملرصفية
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
80
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301101
302101
302111
303101
304101
305201
306101
301212
302102
302213
302215
302221
302303
302321
302351
302352
302354
302401
302411
302414
302422
302431
302441
302452
302498
303102
303205

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مبادىء اإلحصاء
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
302110
3
إدارة العمليات واإلنتاج
302101
3
مبادىء االقتصاد الكيل
303102
3
اإلدارة املالية
302213
3
إدارة االستثامر
302102
3
نقود وبنوك
302110
3
إدارة التأمني
302102
3
مالية دولية
302213 + 302110
3
الرياضيات املالية
302215
3
التمويل واالستثامر العقاري
302221
3
إدارة املؤسسات املالية
9600101+302351
3
تطبيقات الحاسوب يف املالية وآليات التداول
302215
3
دراسة الجدوى وتقييم املرشوعات
302213
3
اإلدارة املالية للرشكات املساهمة
302215
3
األسواق املالية والنقدية
302221
3
البنوك اإلسالمية
302422
3
إدارة محافظ االستثامر
302215
3
إدارة املخاطر املالية
90 hours
3
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين
303101
3
مبادىء املحاسبة ()2
303102
3
محاسبة املنشآت املالية
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21

60
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302324
302353
302403
302450
302455
302457
301103
301221
302110
301311
303305
303310
304411
305320
306310
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
302102
3
املالية العامة
302303
3
التأمني عىل الحياة
302102
3
االقتصاد اإلداري
302221
3
إدارة العمليات املصفية
302213
3
دراسات مالية باللغة اإلنجليزية
302452
3
املشتقات املالية
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
301101
3
إدارة املوارد البرشية
303102
3
تحليل القوائم املالية
303102+9600101
3
نظم املعلومات املحاسبية
302213
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع
305201
3
التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين
306101
3
تسويق الخدمات املالية
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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املحاسبة (باللغة العربية)
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
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83

301101
302101
302111
303101
304101
305201
306101
301212
302213
303102
303201
303205
303210
303218
303220
303301
303305
303310
303315
303325
303330
303335
303410
303415
303420
303425
303498
84

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مبادىء اإلحصاء
21
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
302110
3
إدارة العمليات واإلنتاج
303102
3
اإلدارة املالية
303101
3
مبادىء املحاسبة ()2
303102
3
محاسبة الرشكات (أشخاص وأموال)
303102
3
محاسبة املنشآت املالية
303102
3
محاسبة التكاليف ()1
303102
3
املحاسبة املتوسطة ()1
303218
3
املحاسبة املتوسطة ()2
303102
3
املحاسبة اإلدارية
303201
3
تحليل القوائم املالية
60
9600101+303102
3
نظم املعلومات املحاسبية
303102
3
املحاسبة الحكومية
303218
3
النظرية املحاسبية
303201
3
تدقيق الحسابات
303102
3
املحاسبة اإلسالمية
303201
3
املحاسبة املتقدمة
303218
3
املحاسبة الرضيبية
303218
3
معايري املحاسبة الدولية
303330
3
معايري التدقيق الدولية
301103+90 hours
3
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين
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303320
303400
303405
303430
303435
303445
301103
302102
302110
301217
301221
304411
305320
306309
306311
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
12 303102
3
املحاسبة الخاصة
303330
3
التدقيق الداخيل
9600101+303102
3
تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب
12
303210
3
محاسبة التكاليف ()2
303102
3
دراسات محاسبية باللغة اإلنجليزية
303218+303330
3
موضوعات خاصة يف املحاسبة والتدقيق
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
9
302101
3
مباديء االقتصاد الكيل
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى (6ساعات)
301101
3
املسؤولية االجتامعية وأخالقيات األعامل
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
90 hours +301101
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع
6
305201+304101
3
التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين
306101
3
إدارة املبيعات
306101
3
سلوك املستهلك
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
3
مجموع الساعات 132
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املحاسبة (باللغة اإلنجليزية)
عدد
رقم
املجموع
املتطلب السابق
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املادة
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
86
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311101
312101
312111
313101
314101
315201
316101
311212
312213
313102
313201
313205
313210
313218
313220
313301
313305
313310
313315
313325
313330
313335
313410
313415
313420
313425
313498

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة ()E
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ ()E
3
مبادىء اإلحصاء ()E
3
مبادىء املحاسبة ()E( )1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية ()E
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية ()E
3
مبادىء التسويق ()E
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
312110
3
إدارة العمليات واإلنتاج ()E
313102
3
اإلدارة املالية ()E
313101
3
مبادىء املحاسبة ()E( )2
313102
3
محاسبة الرشكات (أشخاص وأموال) ()E
313102
3
محاسبة املنشآت املالية ()E
313102
3
محاسبة التكاليف ()E( )1
313102
3
املحاسبة املتوسطة ()E( )1
313218
3
املحاسبة املتوسطة ()E( )2
303102
3
املحاسبة اإلدارية ()E
313201
3
تحليل القوائم املالية ()E
9600101+313102
3
نظم املعلومات املحاسبية ()E
313102
3
املحاسبة الحكومية ()E
313218
3
النظرية املحاسبية ()E
313201
3
تدقيق الحسابات ()E
313102
3
املحاسبة اإلسالمية ()E
313201
3
املحاسبة املتقدمة ()E
313218
3
املحاسبة الرضيبية ()E
313218
3
معايري املحاسبة الدولية ()E
313330
3
معايري التدقيق الدولية ()E
311103+90 hours
3
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين ()E
جامعة البرتا
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313320
313400
313405
313430
313435
313445
311103
312102
312110
311217
311221
314411
315320
316309
316311
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
313102
3
املحاسبة الخاصة ()E
313330
3
التدقيق الداخيل ()E
9600101+313102
3
تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب ()E
313210
3
محاسبة التكاليف ()E( )2
313102
3
دراسات محاسبية باللغة اإلنجليزية ()E
موضوعات خاصة يف
313218+313330
3
املحاسبة والتدقيق ()E
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
312111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي ()E
312101
3
مباديء االقتصاد الكيل ()E
3
رياضيات للعلوم اإلدارية ()E
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى (6ساعات)
املسؤولية االجتامعية
311101
3
وأخالقيات األعامل ()E
311101
3
ترشيعات تجارية ()E( )1
311101+ 90 hours
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع ()E
315201+314101
3
التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين ()E
316101
3
إدارة املبيعات ()E
316101
3
سلوك املستهلك ()E
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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نظم املعلومات اإلدارية
عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
املتطلب السابق املجموع
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
جامعة البرتا
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301101
302101
302111
303101
304101
305201
306101
301212
301221
301311
304311
304401
304402
304411
305203
305204
305301
305302
305305
305306
305307
305309
305320
305402
305403
305406
305498
90

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مبادىء اإلحصاء
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
302110
3
إدارة العمليات واإلنتاج
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
301101
3
إدارة املوارد البرشية
إدارة شبكات التواصل االجتامعي
304101
3
والعالقة اإللكرتونية مع الزبائن
304101+305201
3
اإلدارة اإللكرتونية لسلسلة التزويد
305302
3
أنظمة األعامل الذكية
305302
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع
9600101
3
أساسيات الربمجة
305203
3
لغة برمجة
305201
3
نظم مساندة القرارات
305201+305203
3
قواعد البيانات
305302
3
تحليل وتصميم نظم املعلومات
305201
3
شبكات الحواسيب
305201
3
إدارة املعرفة
305201
3
تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
305201
3
التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين
305302
3
أمن وترشيعات املعلومات
305309
3
نظم وتطبيقات الوسائط املتعددة
305305
3
إدارة مشاريع أنظمة املعلومات
305305+304411+
3
مرشوع تخرج /تدريب ميداين
90 hours
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305303
305304
305308
305404
305407
305410
301103
302110
303102
301401
302102
303310
304309
306314
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
305302
3
قواعد البيانات املتقدمة
305203
3
الربمجة املرئية املتقدمة
305201
3
نظم التشغيل
305302
3
نظم تخطيط موارد املؤسسات
305201
3
موضوعات خاصة يف نظم املعلومات
305201
3
إدارة مصادر املعلومات
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
303101
3
مبادئ املحاسبة ()2
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
301101
3
اإلدارة االسرتاتيجية
302101
3
مبادىء االقتصاد الكيل
305201+303102
3
نظم املعلومات املحاسبية
304101
3
التجارة اإللكرتونية املتنقلة
305201
3
التسويق اإللكرتوين
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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التسويق
عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)

املتطلب السابق املجموع
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301101
302101
302111
303101
304101
305201
306101
301212
304411
306201
306204
306205
306223
306309
306310
306311
306312
306313
306314
306321
306323
306420
306421
306422
306426
306428
306498

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مبادىء اإلحصاء
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
302110
3
إدارة العمليات واإلنتاج
306312
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع
306101
3
إدارة التسويق
306101
3
تسويق الخدمات
306101
3
االتصاالت التسويقية املتكاملة
306204
3
التسويق السياحي
306101
3
إدارة املبيعات
306204
3
تسويق الخدمات املالية
306101
3
سلوك املستهلك
301103
3
األساليب الكمية يف التسويق
306201
3
إدارة املنتجات الجديدة
306101
3
التسويق اإللكرتوين
306101
3
التسويق االجتامعي وغري الربحي
306313
3
إدارة العالمات التجارية
306201
3
االسرتاتيجيات التسويقية
306201
3
التسويق الدول
306312
3
بحوث التسويق
90 hours
3
قضايا تسويقية معاصة
306201
3
التسويق ملؤسسات األعامل
3
مرشوع تخرج /تدريب ميداين
306312+90 hours
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306206
306207
306210
306324
306404
306405
301103
302110
304311
301221
302213
303301
305309
305403
xxxxxx

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
306201
3
قنوات التوزيع وعمليات التجزئة
306101
3
العالقات العامة
302110
3
إدارة املواد
306204
3
تسويق خدمات الرعاية الصحية
306204
3
إدارة عالقات الزبائن
306309
3
مهارات البيع الشخص
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
إدارة شبكات التواصل االجتامعي
304101
3
والعالقة اإللكرتونية مع الزبائن
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
303101
3
اإلدارة املالية
303101
3
املحاسبة اإلدارية
305201
3
تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
9600101
3
نظم وتطبيقات الوسائط املتعددة
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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األعامل والتجارة اإللكرتونية
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099 / P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099 / P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادئ االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادئ االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا )لغري طلبة التغذية)
9601099 / P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
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301101
302101
302111
303101
304101
305201
306101
301221
304100
304201
304203
304208
304301
304304
304305
304311
304401
304402
304403
304405
304411
304412
304498
305309
305320
305403
305406
96

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
مبادىء اإلدارة
3
مبادىء االقتصاد الجزيئ
3
مبادىء اإلحصاء
3
مبادىء املحاسبة ()1
3
مقدمة يف األعامل اإللكرتونية
9600101
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
مبادىء التسويق
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
301101
3
ترشيعات تجارية ()1
9600101
3
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
304101
3
تقنيات األعامل اإللكرتونية
304101
3
اسرتاتيجيات األعامل اإللكرتونية
304100
3
برمجة تطبيقات األعامل اإللكرتونية
304208
3
قواعد البيانات لألعامل اإللكرتونية
304203
3
ناذج وعمليات األعامل اإللكرتونية
304301
3
أمن نظم مواقع الشبكة املعلوماتية
إدارة شبكات التواصل االجتامعي
304201
3
والعالقة اإللكرتونية مع الزبائن
304304
3
اإلدارة اإللكرتونية لسلسلة التزويد
304301
3
أنظمة األعامل الذكية
304301
3
تطوير نظم األعامل اإللكرتونية
301221+304101
3
القضايا القانونية واألخالقية يف األعامل اإللكرتونية
304304
3
الريادة وبناء خطة عمل املرشوع
304208
3
أدوات وتطبيقات األعامل اإللكرتونية
3
مرشوع تخرج  /تدريب ميداين
hours 90+304411+304403
305201
3
تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت
305201
3
التجارة اإللكرتونية والدفع اإللكرتوين
305309
3
نظم وتطبيقات الوسائط املتعددة
304301
3
إدارة مشاريع أنظمة املعلومات
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301103
301311
302110
304307
304309
304312
304313
304407
301372
302303
303102
305307
305404
306314
xxxxxx

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
302111
3
مقدمة يف مناهج البحث العلمي
301101
3
إدارة املوارد البرشية
302110
3
رياضيات للعلوم اإلدارية
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
304201
3
التعليم اإللكرتوين
304208
3
التجارة اإللكرتونية املتنقلة
304201
3
الحكومة اإللكرتونية وإدارة التغيري
304208
3
برمجة تطبيقات األعامل اإللكرتونية املتقدمة
304304
3
موضوعات متقدمة يف األعامل اإللكرتونية
متطلبات قسم اختيارية من أقسام أخرى ( 6ساعات)
301101
3
االتصاالت اإلدارية
302110
3
إدارة التأمني
303101
3
مبادىء املحاسبة ()2
305201
3
إدارة املعرفة
304304
3
نظم تخطيط موارد املؤسسات
305201
3
التسويق اإللكرتوين
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

9

6

6

3
132
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الخطة الدراسية لربنامج ماجستري إدارة األعمال (:)2018/2017( )MBA
رقم
املادة
301711
301712
301721
302741
305731
306721
301713
301714
301715
301716
301717
301722
301723
302744
302745
303743
304732
305719
301799

98

مسار الرسالة
عدد
املتطلب السابق املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 18ساعة)
3
إدارة املوارد البرشية
3
اإلدارة االسرتاتيجية
3
منهجية البحث العلمي
18
3
اإلدارة املالية
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
إدارة التسويق
املواد االختيارية ( 6ساعات)
3
السلوك التنظيمي
3
نظرية املنظمة
3
إدارة األعامل الدولية
3
إدارة التغيري
3
محاضات املديرين التنفيذيني
3
التحليل الك ّمي
6
3
إدارة العمليات واإلنتاج
3
االقتصاد اإلداري
3
إدارة املحافظ االستثامرية
3
املحاسبة اإلدارية
3
إدارة األعامل اإللكرتونية
3
إدارة املعرفة
الرسالة ( 9ساعات)
9
9
رسالة
مجموع الساعات 33
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رقم
املادة
301711
301712
301718
301721
302741
303743
305731
306721
301713
301714
301715
301716
301717
301722
301723
302744
302745
302746
304732
305719
301798

مسار االمتحان الشامل
عدد
املتطلب السابق املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 24ساعة)
3
إدارة املوارد البرشية
3
اإلدارة االسرتاتيجية
3
التخطيط والرقابة اإلدارية
3
منهجية البحث العلمي
24
3
اإلدارة املالية
3
املحاسبة اإلدارية
3
نظم املعلومات اإلدارية
3
إدارة التسويق
املواد االختيارية ( 9ساعات)
3
السلوك التنظيمي
3
نظرية املنظمة
3
إدارة األعامل الدولية
3
إدارة التغيري
3
محاضات املديرين التنفيذيني
3
التحليل الك ّمي
9
3
إدارة العمليات واإلنتاج
3
االقتصاد اإلداري
3
إدارة املحافظ االستثامرية
3
األسواق املالية والنقدية
3
إدارة األعامل اإللكرتونية
3
إدارة املعرفة
االمتحان الشامل ( 0ساعة)
0
0
امتحان شامل
مجموع الساعات 33
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 - 3/7كلية اآلداب والعلوم

برنامج البكالوريوس

تخ�ص�ص
الريا�صيات

برنام��ج املاجس��تري

تخ�ص�ص

تخ�ص�ص اللغة
الفرن�صية واللغة
الإجنليزية واآدابهما

تخ�ص�ص

تخ�ص�ص

تخ�ص�ص

برنامج البكالوريوس
برنام��ج املاجس��تري

شكل رقم ()6
أقسام كلية اآلداب والعلوم
100
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الرؤية:
تسعى كلية اآلداب والعلوم إىل تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة لتخريج طلبة قد
اكتسبوا -عىل اختالف تخصصاتهم -املعرفة الشمولية ،واملهارات املهنية املمتازة ،التي تؤهلهم
للمنافسة باقتدار يف سوق العمل ،وتعزز لديهم الكفاية العالية التي تقودهم إىل النجاح يف
مستقبلهم العميل ،وتجعل منهم أعضاء نافعني يف مجتمعهم ،ولديهم القدرة عىل تطويره،
واالستعداد للتعامل مع تحديات العامل الحديث ،ومتغرياته املتسارعة ،كام تسعى يف الوقت
نفسه إىل التميز بكونها مركزا ً بحثيا متقدما ،با ينفذه األكادمييون فيها من بحوث ودراسات
تغني املعرفة اإلنسانية ،وتسهم يف تطوير املجتمع املحيل.
الرسالة:
•تقديم برامج عالية الج ْودة يف مختلف التخصصات.

•توجيه الطاقات العقلية والنفسية نحو اإلبداع ،واالبتكار ،والتفكري املستقل.
•تقييم متواصل للعملية التعليمية ،بشقيها النظري والعميل.

•حفز الطلبة عىل التعلم الذايت ،واكتساب املعرفة بعد التخرج.
•استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.

•توفري أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.
نبذة عن الكلية:
أنشئت منذ أن تأسست الجامعة يف عام  1991كليّتان؛ إحداهام لآلداب ،واألخرى للعلوم ،ثم
دمجت الكليتان معا يف العام الجامعي  2004/2003باسم كلية اآلداب والعلوم .ويسهم أعضاء
هيئة التدريس يف الكلية  -إىل جانب املواد التي يدرسونها يف مجاالت تخصصاتهم املختلفة -
بتدريس املتطلبات الجامعية (اإلجبارية ،واالختيارية ،والحرة).
وتهيئ الكلية  -إىل جانب مهامت التدريس -البيئة العلمية املناسبة ألعضاء هيئاتها األكادميية
لالشتغال بالبحث العلمي والتأليف ،بحيث أصبحت الكلية مركزا للبحث ،عىل قدر متساو مع
كونها مؤسسة للتدريس الجامعي .ومتنح الكلية الفرص الكاملة ألعضائها للمشاركة يف املؤمترات
والندوات العلمية داخل األردن ،وعىل الصعيدين العريب والعاملي ،كام توفر جميع اإلمكانات
العلمية ،واملادية ،واإلدارية لعقد مثل هذه املؤمترات والندوات ،ببادرة من أقسامها املختلفة.
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األهداف:

•تزويد الطلبة باملعرفة الرضورية ملجابهة مشكالت العص وتحدياته.
•تقديم خطط دراسية عالية الجودة ملختلف التخصصات.

•بناء ثقافة متكاملة تجمع بني العلوم واآلداب.

•االهتامم بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء املكتبة العربية بنرش ذخائرها.

•املساهمة يف خدمة املجتمع املحيل وتطويره نحو األفضل.
•تقديم دراسات عليا يف التخصصات اإلنسانية والعلمية.
ولتحقيق رؤية الكلية فإنها:

•تقدم لطلبتها برامج تعليمية عالية الجودة ،وذات مستوى عاملي يف مختلف التخصصات
التي تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة ،بهدف تطويرها نحو األفضل.

•توج��ه الطاقات العقلية والنفس��ية لدى لطلبتها نح��و الخلق واالبت��كار والنقد ،والتفكري
املس��تقل ،وفضول االطالع املعريف ،والبحث العلمي ،والتعلم الذايت ،واالستمرار يف اكتساب
املعرف��ة حتى بعد التخ��رج ،والقدرة عىل التواصل مع اآلخرين ،واالس��تعداد الكفء لحل
املشكالت.

•تُق ّيم العملية التعليمية لديها عىل أساسني متكاملني :إكساب الطالب املعرفة النظرية
الكاملة يف مجال تخصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية يف هذا التخصص.

• تستقطب الكلية خرية الكفاءات من األساتذة املتخصصني ،والباحثني املتميزين ،والفنيني
املهرة ،وتوفر يف أقسامها املختلفة املختربات املجهزة بأحدث املعدات التقنية ،وتحرص
باستمرار عىل تنمية مقتنيات مكتبة الجامعة من املصادر واملراجع التي تخدم أساتذتها
وطلبتها عىل السواء ،يف اختصاصات الكلية املختلفة.

102
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التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقدم كلية اآلداب والعلوم سبعة برامج متميزة للحصول عىل درجة البكالوريوس ،باإلضافة إىل
برنامجني للامجستري يف تخصص اللغة العربية وآدابها ،واللغة اإلنجليزية  /الرتجمة ،كام يتبني
من الجدول اآليت:
التخصص

األهداف
•تخريج طلبة متخصصني يف اللغة العربية وآدابها بنوعية جيدةُ ،مزودين
بالقدرة عىل الدخول يف مجال العمل ،فضالً عن االلتحاق بربامج الدراسات
العليا ،وذلك بتحقيق مطالب معرفية ،ومهارية ،وأدائية ،وتربوية يف مجال
التخصص ،فضالً عن املراجعة الدورية املنتظمة لخطة القسم الدراسية،
وإضافة ما يلزم إليها.
•تزويد الطلبة من مختلف التخصصات يف الجامعة باملهارات اللغوية التي
تخدم دراستهم الجامعية ،وذلك من خالل ما يدرسونه يف متطلبات الجامعة
اإلجبارية ،وتحسني مستوى هذه املقررات باستمرار با يتالءم مع التعليم
املهاري؛ إضافة إىل مقررات الكلية اإلجبارية واالختيارية التي يطرحها القسم.

اللغة
العربية
وآدابها

•املشاركة الفاعلة يف تحسني نوعية الحياة األكادميية يف الكلية والجامعة،
وذلك باملشاركة يف األنشطة ،واللجان الثقافية ،واألكادميية املتعددة.
•تحسني عالقات القسم /الجامعة باملجتمع املحيل ،وذلك باملشاركة يف
الفعاليات والندوات ،واملؤمترات ،والعضوية يف املؤسسات الثقافية والفكرية
عىل وجه الخصوص؛ فضالً عن عقد الندوات واملؤمترات يف رحاب الجامعة،
بشاركة متخصصني من الجامعة ومن خارجها أيضاً.
•العمل عىل رفع املستوى األكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف القسم ،وذلك
عن طريق خلق روح املنافسة العلمية اإليجابية؛ بالبحث والنرش والتحقيق
والتأليف ،سواء ما كان يف مشاريع مشرتكة ،أو بحوث فردية.
•التواصل املستمر مع إدارة مكتبة الجامعة ،من أجل تشجيع الطلبة عىل
إنجاز البحوث ،أو كتابة التقارير ،وكذلك استعراض إمكانية تطوير املجموعة
الخاصة بكتب اللغة العربية وآدابها يف املكتبة.
جامعة البرتا
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اللغة
اإلنجليزية

104

• اتساق أهداف القسم العلمي مع أهداف الجامعة ،وانسجامها مع معايري االعتامد والبحث العلمي.
• تحقيق التوازن بني الجوانب العلمية والعملية يف بناء شخصية الطالب ،ومساعدته عىل
النمو الشامل املتكامل روحيا ،وخلقيا ،وفكريا ،واجتامعيا ،وثقافيا ،وفنيا إىل أقىص ما تسمح
به استعداداته وإمكاناته.
• تبني سياسة التخصص العريض يف مجاالت الدراسة ،مع الرتكيز عىل عمق ونوعية املعرفة ،من
خالل إعداد الطالب ،ومساعدته عىل تشكيل قاعدة عريضة من املعارف واملهارات.
• توفري نوعيات من املدرسني ذوي كفاءة رفيعة املستوى :أكادمييا ،ومهنيا ،وثقافيا ،وأخالقيا،
قادرين عىل تبني أساليب التدريس الحديثة ،واستخدام التكنولوجيا ،وتشجيع الطلبة عىل
التفكري املتشعب ،وحل املشكالت ،والبحث ،واستثامر قدراتهم يف تنمية مهارات التعلم الذايت.
• تطوير املناهج التعليمية ،والكتب التخصصية ،واملراجع والدوريات املصاحبة لها ،بحيث ال
ينظر إىل املناهج بفهومها التقليدي (املقرر الدرايس ،واملحتوى) ،بل إىل املناهج بفهومها
الحديث ،عىل أنها جميع الخربات الالزمة ملساعدة الطلبة عىل الوصول بنتاجاتهم التعليمية
إىل أفضل ما تستطيعه قدراتهم.
• تحقيق التفاعل الوثيق بني املعرفة واملامرسة التطبيقية من خالل - :تقديم برامج دراسية تؤدي إىل
مستويات تطبيقية مختلفة ،ووضع برامج تنفيذية للتدريب امليداين يف عدد من املؤسسات املحلية
واإلقليمية ،بحيث تنمي يف الطلبة خربة ومهارات العاملني يف سوق العمل ،ومتابعة مناهج التدريب
امليداين ،وتقوميها ،وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع نوعية الخريج املطلوب لسوق العمل.
• تطوير املستوى العلمي للطلبة ،ومهاراتهم اللغوية ،باستخدام املختربات اللغوية ،وما
يتوفر من تقنيات حديثة.
• تنشيط وسائل االتصال بني أطراف العملية التعليمية يف القسم ،وبينه والبيئة املحيطة به،
با يكفل توثيق العالقات اإلنسانية بني اإلدارة واألساتذة والطلبة.
• رفع كفاءة األداء املهني للمدرسني ،من خالل نشاطاتهم البحثية ،واستثامرها يف النواحي
العملية ،وحصولهم عىل الخربات الدولية يف املؤمترات ،والندوات العلمية ،والبعثات الخارجية.
• تعامل القسم مع املؤسسات التعليمية واألكادميية املامثلة عىل املستوى املحيل ،واإلقليمي ،والدول.
• تقوية وسائل االتصال بني القسم العلمي ،وجهات العمل.
• توفري املناخ الدميقراطي ،والعالقات اإلنسانية ،وتنمية الشعور بالرضا لدى العاملني بالقسم،
وتقوية رغبتهم بالعمل بروح الفريق.
•عالنية األهداف لعناص العملية التعليمية من طلبة ،ومدرسني .
•االرتقاء باألداء العام واملخرجات ،عن طريق نظام التقييم املتواصل ملدخالت القسم ومخرجاته.

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

تربية
الطفل

معلم
صف

•اإلملام بالفلسفة املهنية املبنية عىل النظريات الحديثة ،والبحوث الخاصة
بنمو األطفال ،ونظريات التعلم.
•الكفاءة يف استخدام مهارات املالحظة ،وأدوات التقييم ،وتقنيات التوثيق ،يف
تقويم نو األطفال وتطورهم.
•القدرة عىل حفز األطفال ومساعدتهم عىل النمو يف املجاالت كافة (املعرفية،
واالجتامعية ،واالنفعالية ،والحركية ،والبيئية  ...إلخ).
•النمو املهني يف إعداد النشاطات املناسبة لتطوير األطفال وتصميمها ،يف
النواحي املنهجية كافة.
• الكفاءة يف تصميم البيئة واملواد املالئة لألطفال ،واختيار األدوات املناسبة.
• العمل بفعالية مع األطراف ذات العالقة (أولياء األمور ،واملعلامت ،واملهنيني
اآلخرين).
•إجراء البحوث التي تساهم يف تطوير وتنمية مجاالت الطفولة والعاملني.
•توفري فرص التعليم لخريجي برامج الطفولة املبكرة.

•إعداد الطلبة املعلمني وذلك بالتدريب املستمر ،من خالل املساقات املختلفة،
والتدريب امليداين.
•التطوير املستمر للمساقات التي يقدمها الربنامج ،با يواكب أحدث
االتجاهات العاملية الرتبوية.
• النظرة املستقبلية لتقديم مساقات املقررات يف صورة إلكرتونية.
• إجراء أعضاء هيئة التدريس للبحوث النظرية وامليدانية ،لتطوير خرباتهم
البحثية من جهة ،وتطوير الخطط وطرق التدريس من جهة أخرى.
• اإلسهام يف خدمة املجتمع باملشاركة يف األنشطة الرتبوية للمدارس واملؤسسات
التعليمية.
• التعاون بني القسم واألقسام األخرى املناظرة عىل املستوى املحيل ،وتبادل
الخربات الرتبوية عىل املستويني العريب والعاملي.
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اللغات
الحديثة
(اللغة
الفرنسية
واللغة
اإلنجليزية
وآدابهام)

الكيمياء

الرياضيات

106

• تزويد الطلبة باملهارات اللغوية األساسية يف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية ،من
حيث :االستامع ،والقراءة ،واملحادثة ،والكتابة.
• تطوير املهارات اللغوية الالزمة يف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية؛ لتمكني الطلبة
من االتصال باآلخرين بشكل ف ّعال ،والتعبري عن آرائهم وأفكارهم بطالقة.
• تخريج طلبة مؤهلني تأهيالً عالياً ،قادرين عىل استخدام اللغتني الفرنسية
واإلنجليزية ،عىل ن ْحو منافس يف سوق العمل ،با يلبي احتياجات املجتمع املحيل،
والدول.
• تطوير قدرات الطلبة يف اللغات األجنبية إىل مستويات قريبة من املعايري املعتمدة
عاملياً ،باستخدام تقنيات وأساليب تدريس حديثة تتوافق ومتطلبات العص.
•تقديم برامج دراسية بجودة عالية ،تحقق التكامل بني جميع مكونات العملية
التعليمية ،وأنشطتها.
•مساعدة الطلبة عىل اكتساب املعارف الكيميائية واستخدامها.
•تدريب الطلبة عىل فهم طبيعة تخصص الكيمياء وعملية التعلم.
•تعميق اإلحساس لدى الطالب بسؤولية الكيميايئ ،وأهمية عمله.
•توسيع حدود املعرفة يف مجال الكيمياء ،من خالل برامج أبحاث يف مختلف
مجاالت املعرفة الكيميائية.

• تزويد الطلبة بتعليم حديث وذي كفاءة عالية يف الرياضيات ،يتسق مع أعىل
املعايري العاملية.
• تعزيز قدرات الطلبة عىل التفكري املجرد والناقد ،وحل املسائل بطريقة منطقية،
وتركيب وكتابة الرباهني بطريقة منظمة.
•متكني الطلبة من التمتع بالعلوم الرياضية ،وتعلم أهميتها وضورتها يف الحياة.
•تزويد طلبة التخصصات األخرى باملعلومات الرياضية والفيزيائية الالزمة والكافية
يف تخصصاتهم.
•تنوير الطلبة بأهمية البحث العلمي يف تطوير مجتمعاتهم املحلية واإلنسانية
بشكل عام.
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الخطط الدراسية لربامج البكالوريوس الخاصة بكلية اآلداب والعلوم (:)2018/2017
اللغة العربية وآدابها
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
جامعة البرتا
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
401211
401212
401213
401215
401216
401218
401240
401320
401322
401323
401325
108

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
3
فن الكتابة والتعبري
3
تعليم التفكري
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية
3
لغة إنجليزية  -كتابة الفقرة
3
لغة إنجليزية  -قواعد أساسية
3
اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
3
الشعر الجاهيل
3
علم النحو ()1
3
الشعر اإلسالمي واألموي
3
العروض واإليقاع الشعري
3
علم الصف
3
الشعر يف العص العبايس
3
ال ّنث العريب القديم
3
علم املعاجم
3
علم النحو ()2
3
النقد القديم
3
أساليب تدريس اللغة العربية
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401103
405108
406103

9

9400122
9400121
12

401211
401213

401212

66

401326
401327
401350
401440
401441
401442
401443
401444
401446
401465
401470
401110
401330
401445
401447
401448
401450
401451
401452
401460
401461
401464
401467
401468
401469
401115
401462

3
األدب األندليس
3
علم النحو ()3
3
علم البالغة واألسلوبية
3
منهج البحث يف اللغة واألدب
401218
3
األدب الحديث (( )1شعر)
3
والصوتيات
اللسانيات ّ
401323
3
النقد الحديث
401323
3
األدب املقارن
401240
3
األدب الحديث (( )2رواية)
401218
3
أدب العصور املتتابعة
3
املصادر األدبية واللغوية
متطلبات قسم اختيارية ( 15ساعة)
3
مق ّدمة يف اللغة العربية
3
اللسانيات التطبيقية
401327
3
علم النحو ()4
3
فقه اللغة
3
التّحرير والتّدقيق اللغويّان
401218
3
األدب الحديث (( )3دراما)
3
علم اللغة النفيس واالجتامعي
3
لغة األطفال وأدبهم
401443
3
قراءة النص
3
إعجاز القرآن
3
الحركة األدبية املعاصة يف األردن وفلسطني
401218
3
أدب عريب حديث
401240
3
العربية كتابة ومشافهة
3
كتابة إبداع ّية باللغة العربية
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 6ساعات)
3
التّاريخ القديم والتّاريخ الحديث
3
الفلسفة اإلسالمية
مجموع الساعات
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اللغة اإلنجليزية وآدابها
املتطلب
عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
رقم املادة
املجموع
السابق
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية (( )2إجباري لهذا التخصص)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم
3
9300112
اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
402204
402205
402220
402221
402222
402223
402230
402231
402305
402324
402332
402334
402335

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
3
فن الكتابة والتعبري
3
تعليم التفكري
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية
3
لغة إنجليزية -كتابة الفقرة (إجباري لهذا التخصص)
3
لغة إنجليزية -قواعد أساسية (إجباري لهذا التخصص)
3
اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية ( 75ساعة)
3
االستيعاب السمعي
3
قراءة وتلخيص
3
مدخل إىل األدب اإلنجليزي
3
مدخل إىل الرواية
3
مدخل إىل الشعر اإلنجليزي
3
مدخل إىل املسحية اإلنجليزية
3
مدخل إىل علم اللسانيات
3
صوتيات اللغة اإلنجليزية
3
قراءة متقدمة ()1
3
قواعد متقدمة
3
علم النحو ()1
3
كتابة املقالة
3
علم اللغة النفيس واالجتامعي

9

9400122
9400121
12

402104
9400122
9400122
402220
402220
402220
9400122
9400122
402205
402230
402230
402103
402230
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402405
402420
402424
402431
402432
402435
402461
402464
402466
403333
403428
403470
402224
402322
402326
402327
402473
402474
403232
403337
403429
403434
403439
403458
402109
402225
xxxxxx

402305
402223
402220
402231
402335
402332
402424
402335
402464
402230
402334
402464

3
قراءة متقدمة ()2
3
شكسبري وعصه
3
األدب يف القرنني التاسع عرش والعرشين
3
علم األصوات الوظيفي
3
علم اللغة التطبيقي
3
علم النحو ()2
3
النقد األديب ومدارسه (القدمية والحديثة)
3
تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وألغراض خاصة ()1
3
تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وألغراض خاصة ()2
3
علم الداللة
3
كتابة التقارير
3
تدريب ميداين
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
402220
3
القصة القصرية
402220
3
األدب العاملي
402223
3
الدراما يف عص النهضة
402220
3
األدب األمريك
402230
3
موضوعات خاصة يف اللغويات /األدب /النظام الصويت
402405
3
تحليل ونقد أفالم
402103
3
ترجمة تحريرية (إ/ع)
402230
3
تحليل خطاب ونصوص
403232
3
ترجمة تحريرية (ع/إ)
402332
3
تحليل تقابيل عميل (إنجليزي/عريب)
402230
3
األسلوبية يف اللغة اإلنجليزية
9400121
3
النحو العريب ألغراض الرتجمة
متطلبات قسم مساندة اختيارية ( 3ساعات)
3
اللغة اإلسبانية
402220
3
األدب املقارن
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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اللغة اإلنجليزية  /الرتجمة
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية (( )2إجباري لهذا التخصص)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
402204
402205
402220
402221
402224
402230
402231
402305
402332
402334
402335
403232
403333
114

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
3
فن الكتابة والتعبري
3
تعليم التفكري
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية
3
لغة إنجليزية -كتابة الفقرة (إجباري لهذا التخصص)
3
لغة إنجليزية -قواعد أساسية (إجباري لهذا التخصص)
3
اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية ( 75ساعة)
3
االستيعاب السمعي
3
قراءة وتلخيص
3
مدخل إىل األدب اإلنجليزي
3
مدخل إىل الرواية
3
القصة القصرية
3
مدخل إىل علم اللسانيات
3
صوتيات اللغة اإلنجليزية
3
قراءة متقدمة ()1
3
علم النحو ()1
3
كتابة املقالة
3
علم اللغة النفيس واالجتامعي
3
ترجمة تحريرية (إ/ع)
3
علم الداللة
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9

9400122
9400121
12

402104
9400122
9400122
402220
402220
9400122
9400122
402205
402230
402103
402230
402103
402230

75

403428
403429
403444
403445
403446
403447
403451
403453
403454
403455
403456
403457
402324
402405
402464
402466
402474
403337
403434
403439
403448
403458
403470
402109
402225
xxxxxx

3
كتابة التقارير
3
ترجمة تحريرية (ع/إ)
3
ترجمة شفهية تتابعية (إ/ع/إ)
3
ترجمة نصوص سياسية/صحفية
3
نظريات الرتجمة
3
حلقة بحث يف الرتجمة
3
تدريب ميداين يف الرتجمة
3
ترجمة نصوص علمية  /أدبية
3
ترجمة نصوص اقتصادية
3
ترجمة نصوص قانونية
3
ترجمة فورية (إ/ع/إ)
3
علم املعاجم
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
402205
3
قواعد متقدمة
402305
3
قراءة متقدمة ()2
402335
3
تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وألغراض خاصة ()1
402464
3
تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية وألغراض خاصة ()2
402405
3
تحليل ونقد أفالم
402230
3
تحليل خطاب ونصوص
402332
3
تحليل تقابيل عميل (إ/ع)
402230
3
األسلوبية يف اللغة اإلنجليزية
403456
3
ترجمة مؤمترات (ع/إ)
9400121
3
النحو العريب ألغراض الرتجمة
402464
3
تدريب ميداين
متطلبات قسم مساندة اختيارية ( 3ساعات)
3
اللغة اإلسبانية
402220
3
األدب املقارن
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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402334
403232
403429
403429
403445
403446
403446
403429
403429
403429
403444
402333

6
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تربية الطفل
املتطلب
عدد
املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
السابق
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
3
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
116
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
401219
405103
405105
405111
405113
405212
405213
405216
405219
405309
405310
405315

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
3
فن الكتابة والتعبري
3
تعليم التفكري
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية (إجباري لهذا التخصص)
3
لغة إنجليزية  -كتابة الفقرة
3
لغة إنجليزية  -قواعد أساسية
3
اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل علم النفس (إجباري لهذا التخصص)
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية (إجباري لهذا التخصص)
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية ( 75ساعة)
3
أدب األطفال
3
مدخل إىل تربية الطفل
3
صحة الطفل وتغذيته
3
علم نفس اللعب
3
التفكري واإلبداع يف الطفولة
3
النمو االنفعال واالجتامعي والخلقي
3
النمو املعريف واللغوي
3
مناهج رياض األطفال وطرائق التعليم فيها
3
املوسيقى والدراما يف التعليم
3
مشكالت الطفل وتعديل السلوك
3
قضايا واتجاهات معاصة يف الطفولة املبكرة
3
تنمية مفاهيم الرياضيات والعلوم

9

9400122
9400121
12

405101
406101
405101
75

405101
405216
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405319
405321
405322
405406
405407
405411
406215
406220
406222
406323
405308
405311
405316
405318
405320
405408
406104
406112
xxxxxx

3
الرتبية الحركية
3
الرعاية الوالدية
3
التنشئة االجتامعية للطفل
405216
3
تعليم القراءة والكتابة
3
التقييم النفيس والرتبوي يف الطفولة املبكرة
12
التدريب امليداين (تربية الطفل)
3
نصوص نفسية وتربوية باإلنجليزية
405101
3
مبادىء الصحة النفسية
3
الرتبية الفنية واألشغال اليدوية
3
تقنيات التعليم
متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
3
األطفال ذوو الحاجات الخاصة
3
مباديء التوجيه واإلرشاد
3
إساءة معاملة الطفل
3
برامج الطفولة املبكرة
3
إدارة صف الروضة
3
املامرسات النامئية يف الطفولة املبكرة
3
تطور الفكر الرتبوي
3
علم النفس الرتبوي
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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405216
405101

9

3
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معلم صف
املتطلب
السابق

عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
3
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية

املجموع
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
401210
401219
406102
406112
406211
406214
406215
406216
406217
406222
406223
406224
406225
120

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
3
فن الكتابة والتعبري
3
تعليم التفكري
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية (إجباري لهذا التخصص)
3
لغة إنجليزية  -كتابة الفقرة
3
لغة إنجليزية  -قواعد أساسية
3
اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل علم النفس (إجباري لهذا التخصص)
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية (إجباري لهذا التخصص)
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية ( 75ساعة)
3
مبادىء النحو
3
أدب األطفال
3
مقدمة يف املناهج وأساليب التدريس
3
علم النفس الرتبوي
3
علوم طبيعية
3
مفاهيم أساسية يف الرياضيات
3
نصوص نفسية وتربوية باإلنجليزية
3
اإلدارة الصفية
3
مبادىء التالوة والتجويد
3
الرتبية الفنية واألشغال اليدوية
3
دراسات اجتامعية
3
تصميم التدريس
3
الرتبية اإلسالمية
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9

9400122
9400121
12

406101
405101
75

406316
406317
406318
406322
406323
406404
406405
406407
406411
405111
405219
405308
405309
405311
405319
406104
406220
406320
406406
xxxxxx

406102
406102
406102

3
مناهج وأساليب تدريس الرتبية اإلسالمية
3
مناهج وأساليب تدريس الرياضيات
3
مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية
3
علوم حياتية
3
تقنيات التعليم
406102
3
مناهج وأساليب تدريس الدراسات االجتامعية
406102
3
مناهج وأساليب تدريس العلوم
3
القياس والتقويم الرتبوي
12
التدريب امليداين (معلم صف)
متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
3
علم نفس اللعب
3
املوسيقى والدراما يف التعليم
3
األطفال ذوو الحاجات الخاصة
3
مشكالت الطفل وتعديل السلوك
3
مبادىء التوجيه واإلرشاد
3
الرتبية الحركية
3
تطور الفكر الرتبوي
405101
3
مبادىء الصحة النفسية
3
مفاهيم أساسية يف الهندسة
3
الرتبية املهنية
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

9

3
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اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهام
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية (( )2إجباري لهذا التخصص)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
122
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401103
405108
406103
401104
401203
402103
402104
402108
405101
405109
406101
406218
409103
409205
408155
408156
408158
408159
408255
408256
408258
408259
408355
408356

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103
3
فن الكتابة والتعبري
405108
3
تعليم التفكري
406103
3
أساليب البحث العلمي
متطلبات كلية اختيارية ( 12ساعة)
3
قضايا اللغة العربية يف العص الحديث
3
تذوق الفنون األدبية
لغة إنجليزية  -كتابة الفقرة
9400122
3
(إجباري لهذا التخصص)
لغة إنجليزية  -قواعد أساسية
9400121
3
(إجباري لهذا التخصص)
3
اللغة الفرنسية (لغري هذا التخصص)
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
3
مبادىء الرتبية
3
تاريخ الفكر العريب
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
متطلبات قسم إجبارية (فرنيس) ( 42ساعة)
3
مدخل إىل اللغة الفرنسية
3
مدخل إىل قواعد اللغة الفرنسية
408155
3
اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
408156
3
قواعد اللغة الفرنسية (مستوى متوسط)
408159
3
مهارات االستيعاب الشفوي يف اللغة الفرنسية
408159
3
قواعد فرنسية متقدمة
408256
3
مهارات االستيعاب الكتايب يف اللغة الفرنسية ()1
408258
3
مهارات االستيعاب الكتايب يف اللغة الفرنسية ()2
408259
3
صوتيات اللغة الفرنسية
408256
3
لغويات اللغة الفرنسية
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9

12

42

123

408358
408359
408455
408456
402204
402205
402220
402224
402230
402231
402327
402334
408360
408362
408364
408460
408462
408464
402223
402305
402324
402424
402461
403232
403337
124

نصوص نثية يف الرواية والقصة
القصرية باللغة الفرنسية
408358
3
األدب الفرنيس عرب التاريخ
408358
3
تحليل نصوص أدبية مختارة باللغة الفرنسية
408359
3
نصوص شعرية يف اللغة الفرنسية
متطلبات قسم إجبارية (إنجليزي) ( 24ساعة)
402104
3
االستيعاب السمعي
9400122
3
قراءة وتلخيص
9400122
3
مدخل إىل األدب اإلنجليزي
402220
3
القصة القصرية
9400122
3
مدخل إىل علم اللسانيات
9400122
3
صوتيات اللغة اإلنجليزية
402220
3
األدب األمريك
402103
3
كتابة املقالة
متطلبات قسم اختيارية (فرنيس) ( 9ساعات)
408256
3
ترجمة :فرنيس /عريب – عريب  /فرنيس
408256
3
مناظرة وحوار باللغة الفرنسية
408256
3
الحضارة والثقافة الفرنسية
408259
3
الفرنسية يف مجال السياحة
408259
3
الفرنسية كلغة أعامل
أساليب تدريس اللغة الفرنسية لغري
408356
3
الناطقني بها
متطلبات قسم اختيارية (إنجليزي) ( 6ساعات)
402220
3
مدخل إىل املسحية باللغة اإلنجليزية
402205
3
قراءة متقدمة ()1
402230
3
قواعد متقدمة
402220
3
األدب يف القرنني التاسع عرش والعرشين
402424
3
النقد األديب ومدارسه (القدمية والحديثة)
402103
3
ترجمة تحريرية (إ/ع)
402230
3
تحليل خطاب ونصوص
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3

408256

24

9

6

متطلبات قسم مساندة اختيارية ( 3ساعات)
3
 402109اللغة اإلسبانية
3
 402110اللغة األملانية
402220
3
 402225األدب املقارن
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
xxxxxx
مجموع الساعات

3

3
135
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الكيمياء
رقم املادة
9400100
9400109
9400111
9400121

عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
الرتبية الوطنية
3
العلوم العسكرية
9401099/P.T.
3
لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)

املتطلب السابق املجموع

12

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
126
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101101
101106
101102
101107
103101
103102
104101
104102
104106
101211
101212
101213
101231
101232
101241
101243
101311
101312
101313
101321
101322
101323
101331
101343
101344
101345
101348
101349

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
كيمياء عامة ()1
1
مخترب كيمياء عامة ()1
concurrent/101101
101101
3
كيمياء عامة ()2
concurrent/101102
1
مخترب كيمياء عامة ()2
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
3
فيزياء عامة ()1
104101
3
فيزياء عامة ()2
1
مخترب فيزياء عامة
concurrent/104102
متطلبات قسم إجبارية ( 57ساعة)
101102
3
كيمياء عضوية ()1
101211
3
كيمياء عضوية ()2
101211
2
كيمياء عضوية عميل ()1
101102
3
كيمياء غري عضوية ()1
101231
3
كيمياء غري عضوية ()2
101102
3
كيمياء تحليلية
1
مخترب كيمياء تحليلية
concurrent/101241
101212
3
كيمياء عضوية ()3
101213
2
كيمياء عضوية عميل ()2
101212, 503101
3
كيمياء حيوية
101102 ,103102
3
كيمياء فيزيائية ()1
101321
3
كيمياء فيزيائية ()2
101321
2
كيمياء فيزيائية عميل ()1
101232
3
كيمياء غري عضوية ()3
101243
3
طرق التحليل اآلل
1
مخترب طرق التحليل اآلل
concurrent/101343
101241
3
الكيمياء الكهروتحليلية
101241
2
تحليل املنتجات الكيميائية وتصنيعها
concurrent/101348
1
مخترب تحليل املنتجات الكيميائية وتصنيعها
جامعة البرتا
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101421
101422
101433
101445
101448
101413
101425
101435
101441
101442
101443
101447
101451
101452
101453
101454
101455
101456
101457
101458
103222
103231
503101
xxxxxx
xxxxxx

103222 ,101322
3
كيمياء فيزيائية ()3
101323
2
كيمياء فيزيائية عميل ()2
101232
2
كيمياء غري عضوية عميل
موافقة القسم
1
ندوة
موافقة القسم
2
مرشوع بحث
متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
101212
3
الكيمياء الحلقية غري املتجانسة
101322
3
كيمياء السطوح والغرويات
101232
3
مواضيع خاصة يف الكيمياء
101241
3
كيمياء البيئة
101421
3
فيزياء كيميائية
101311
3
كيمياء عضوية فيزيائية
101231
3
ضبط الجودة
101241
3
الكيمياء النووية
101102
3
التلوث البيئي
101212
3
كيمياء البرتول
101212
3
الصناعات العضوية ()1
101232
3
الصناعات الالعضوية
101321
3
حوسبة الكيمياء ()1
101321
3
حوسبة الكيمياء ()2
101212
3
الصناعات العضوية ()2
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 9ساعات)
103102
3
معادالت تفاضلية
103101
3
مباديء اإلحصاء
3
علوم الحياة ()1
متطلبات حرة ( 6ساعات)
3
3
مجموع الساعات
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12

9

6
132

الرياضيات
املتطلب
السابق

عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ( -)2إجباري لهذا التخصص
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري هذا التخصص)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية  -إجباري لهذا التخصص

املجموع
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101103
103101
103102
103231
104101
104102
104111
104112
103201
103212
103222
103241
103242
103251
103262
103313
103314
103322
103332
103344
103365
103373
103381
103414
103431
103433
103443
103445
130

متطلبات كلية إجبارية ( 20ساعة)
3
كيمياء عامة
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
103101
3
مباديء اإلحصاء
3
فيزياء عامة ()1
104101
3
فيزياء عامة ()2
concurrent/104101
1
مخترب فيزياء عامة ()1
concurrent/104102
1
مخترب فيزياء عامة ()2
متطلبات قسم إجبارية ( 67ساعة)
103102
3
تفاضل وتكامل ()3
103201
3
مقدمة يف التحليل الحقيقي
103102
3
معادالت تفاضلية
103102
3
جرب خطي ()1
103251
3
جرب مجرد ()1
103102
3
أسس الرياضيات
103201
3
الهندسة اإلقليدية
103212
3
تحليل حقيقي ()1
103313
3
تحليل حقيقي ()2
103222
3
معادالت تفاضلية جزئية
103201
3
نظرية االحتامالت
103251
3
نظرية األعداد
103251
3
التبولوجيا العامة
103102
3
تحليل عددي ()1
103241
3
الربمجة الخطية
103313
3
التحليل املركب
103332
3
إحصاء ريايض ()1
103431
3
اإلحصاء التطبيقي
103241
3
جرب خطي ()2
103241
3
نظرية املصفوفات
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20

67

103472
103479
103498
103376
103401
103402
103413
103422
103432
103442
103451
103470
103474
103481
103482
103483
103492
602104
xxxxxx

103201
3
رياضيات تطبيقية
103241
3
النمذجة الرياضية
Fourth year
1
ندوة
متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
103241
3
نظرية البيان
Fourth year
3
تاريخ الرياضيات
Fourth year
3
تدريس الرياضيات
103314
3
نظرية االقرتانات الخاصة
103222
3
معادالت تفاضلية متقدمة
103431
3
إحصاء ريايض ()2
103242
3
جرب مجرد ()2
103251
3
نظرية املجموعات
9600101
3
رزم برمجية يف الرياضيات
103373
3
تحليل عددي ()2
103381
3
الربمجة غري الخطية
103201
3
حساب التغاير
103222
3
نظرية التحكم األفضل
Fourth year
3
موضوعات خاصة يف الرياضيات
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
3
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

12

3
3
132
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الخطة الدراسية لربنامج الماجستري يف اللغة اإلنجلزيية  /الرتجمة (:)2018/2017
مسار الرسالة
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية) عدد الساعات
403701
403702
403703
403705
403707
403712
403704
403706
403711
403713
403714
403715
403716
403719
403720
403721
403799

املتطلب
السابق

املواد اإلجبارية ( 18ساعة)
3
ترجمة تحريرية إىل العربية
3
ترجمة تحريرية إىل اإلنجليزية
3
علم اللغة املقارن
3
نظريات الرتجمة
3
طرق بحث يف الرتجمة
3
ترجمة أدبية
املواد االختيارية ( 6ساعات)
3
ترجمة فورية
3
تحليل ونقد نصوص مرتجمة
3
ترجمة علمية وتقنية
3
ترجمة اقتصادية وتجارية
3
ترجمة مؤمترات (تدريب ميداين)
3
علم املفردات واملعاجم
3
علم الداللة والرباغامتيات
3
ترجمة آلية
3
ترجمة قانونية وترجمة محاكم
3
ترجمة سياسية وصحفية
الرسالة ( 9ساعات)
9
رسالة

18

6

مجموع الساعات
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املجموع

9
33

رقم املادة
403701
403702
403703
403705
403706
403707
403712
403716
403704
403711
403713
403714
403715
403719
403720
403721
403798

مسار االمتحان الشامل
عدد
املتطلب السابق املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 24ساعة)
3
ترجمة تحريرية إىل العربية
3
ترجمة تحريرية إىل اإلنجليزية
3
علم اللغة املقارن
3
نظريات الرتجمة
24
3
تحليل ونقد نصوص مرتجمة
3
طرق بحث يف الرتجمة
3
ترجمة أدبية
3
علم الداللة والرباغامتيات
املواد االختيارية ( 9ساعات)
3
ترجمة فورية
3
ترجمة علمية وتقنية
3
ترجمة اقتصادية وتجارية
3
ترجمة مؤمترات (تدريب ميداين)
9
3
علم املفردات واملعاجم
3
ترجمة آلية
3
ترجمة قانونية وترجمة محاكم
3
ترجمة سياسية وصحفية
االمتحان الشامل ( 0ساعة)
0
0
امتحان شامل
مجموع الساعات 33

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

133

الخطة الدراسية لربنامج الماجستري يف اللغة العربية (:)2018/2017
مسار الرسالة
رقم املادة
401721
401731
401741
401751
401761
401711
401712
401722
401732
401733
401734
401735
401736
401742
401743
401762
401799

134

عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 15ساعة)
3
اتجاهات الشعر العريب الحديث واملعاص
3
العربية يف ضوء اللسانيات الحديثة
3
قضايا النقد األديب القديم
3
البالغة واألسلوبية
3
مناهج البحث يف اللغة واألدب
املواد االختيارية ( 6ساعات)
3
دراسات يف األدب العريب القديم
3
نصوص سدية عربية قدمية
3
قضايا السد العريب الحديث وظواهره الفنية
3
نحو النص وتحليل الخطاب
3
دراسات يف قضايا اللغة العربية املعاصة
401731
3
دراسات يف اللسانيات العربية التطبيقية
3
املدارس النحوية
401761
3
حلقة بحث يف اللغة والنحو
3
مناهج النقد األديب الحديث
3
حلقة بحث يف األدب والنقد
3
تحقيق النصوص ونرشها
الرسالة ( 9ساعات)
9
رسالة
مجموع الساعات
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املتطلب
السابق

املجموع

15

6

9
33

رقم املادة
401711
401721
401722
401731
401732
401741
401761
401797
401712
401733
401734
401735
401736
401742
401743
401751
401762
401798

مسار االمتحان الشامل
عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 24ساعة)
3
دراسات يف األدب العريب القديم
3
اتجاهات الشعر العريب الحديث واملعاص
3
قضايا السد العريب الحديث وظواهره الفنية
3
العربية يف ضوء اللسانيات الحديثة
3
نحو النص وتحليل الخطاب
3
قضايا النقد األديب القديم
3
مناهج البحث يف اللغة واألدب
3
بحث علمي
املواد االختيارية ( 9ساعات)
3
نصوص سدية عربية قدمية
3
دراسات يف قضايا اللغة العربية املعاصة
3
دراسات يف اللسانيات العربية التطبيقية
3
املدارس النحوية
3
حلقة بحث يف اللغة والنحو
3
مناهج النقد األديب الحديث
3
حلقة بحث يف األدب والنقد
3
البالغة واألسلوبية
3
تحقيق النصوص ونرشها
االمتحان الشامل ( 0ساعة)
0
امتحان شامل

املتطلب
السابق

املجموع

24

401731
401761

مجموع الساعات

9

0
33
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 - 4/7كلية العمارة والتصميم

قسم التحريك
والوسائط املتعددة

شكل رقم ()7
أقسام كلية العامرة والتصميم
الرؤية:
النهوض املتميز بالعامرة والتصميم يف البيئة املحلية واإلقليمية ،با يواكب أحدث املنجزات
يف الحضارة اإلنسانية.
الرسالة:
ملا كان للعامرة والتصميم دور أسايس يف توفري بيئة منسجمة مع قيم أصحابها الجاملية
والروحية ،با يعني عىل االرتقاء باإلنتاج املعنوي واملادي ،فإن الكلية تهدف إىل إعداد
رشائح متميزة من أهل التخصص ،بقدرات خالقة ،وإبداعٍ ،وابتكارٍ ،يَ ِس َامن املنجز املعامري
والتصميم بأنواعه.
نبذة عن الكلية:
تأسست كلية العامرة والتصميم يف جامعة البرتا بقسمني هام :هندسة العامرة ،والتصميم
الداخيل عام  .1991والتحق بهام قسم التصميم الجرافيك عام  .2003وحرصاً عىل مواكبة
التطورات التقنية والفنية يف صناعة أفالم الرسوم املتحركة ،وتصميم الوسائط املتعددة
واأللعاب الرقمية ،والحاجة إىل إعداد خريجني مؤهلني أكادميياً ومهنياً يف هذه املجاالت،
136
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فقد استحدثت جامعة البرتا يف العام الجامعي  2017 / 2016تخصص التحريك والوسائط
املتعددة ( )Multimedia & Animationلتلبية احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً
لهذا التخصص ،يف ظل شعبية الرسوم املتحركة والوسائط الرقمية ،سوا ًء عند األطفال أو
العائلة ،وعرب مجموعة من املنصات؛ كاألفالم السينامئية ،والتلفاز ،إىل شبكة اإلنرتنت،
ومواقع التواصل االجتامعي.
وتقوم الدراسة يف الكلية عىل نظام الساعات املعتمدة ،والفصول الدراسية ،وهي متنح حالياً
الدرجة الجامعية األوىل (البكالوريوس) يف هذه التخصصات األربعة.
ونظرا ً لألهمية البالغة للبنية التحتية ،والتجهيزات ،يف تدريس متطلبات التخصصات األربعة،
النظريّة والعمل ّية ،فقد وفَّرت الكلية العديد من قاعات الرسم ،واملختربات الحاسوبية ،ومختربات
لإلضاءة والصوتيات ،ومختربات للشاشة الحريرية ،وألعامل الخزف ،وللتصوير الضويئ ،ومختربات
إلعداد النامذج املعامرية ،باإلضافة إىل مرسم للفنون الجميلة ،وورشة للنجارة والحدادة ،وقاعة
عرض دائم ألعامل الطلبة ،ومشغالً للمجسامت ،وقاعة كربى للمعارض ،واملناقشات.
وتتبع الكلية سياسة اإليفاد إىل أفضل الجامعات األجنبية التي تتوافر فيها التخصصات
األربعة :هندسة العامرة ،والتصميم الداخيل ،والتصميم الجرافيك ،والتحريك والوسائط
املتعددة ،ويُختار املرشحون بدقة وعدالة ،وعىل أسس تنافسية مدروسة.
كام توفِّر الكلية كل ما يلزم لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية عىل البحث العلمي ،مثلِ
دعم حضورهم املؤمترات العاملية داخل اململكة وخارجها ،وتهيئة املصادر واملراجع الالزمة،
وأجهزة الحاسوب ،وتأمني املخصصات املالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي ،ونرش
ثقافته ،وتشجيع مساهامتهم يف املسابقات واملعارض العاملية.
وعطفا عىل ذلك ،فالكلية بأقسامها األربعة منفتحة عىل املجتمع املحيل ،من خالل مشاريع
للطلبة متصلة بالواقع ،وموجهة لتلبي حاجات هذا املجتمع ،وطموحاته.
وتستقطب الكلية للتدريس شخصيات بارزة يف تخصصها ،وتدعو شخصيات أخرى مهمة
إللقاء محاضات علمية متخصصة ،كام تشكل لجان تحكيم – من داخل الكلية وخارجها  -من
مامرسني متميزين يف املهنة ،لتقييم مرشوعات الطلبة األكادميية ،لتحقيق ٍ
مزيد من االنفتاح عىل
املجتمع املحيل ،واالستفادة من طاقاته ،حرصاً عىل املوضوعية والنزاهة يف الحكم.
كام تحرص الكلية عىل املشاركة املستمرة يف املسابقات املتخصصة من خالل مشاريع طلبتها،
وقد حازت الكلية عىل العديد من الجوائز.
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وإلثراء تجارب الطلبة العامة والخاصة ،فإن الكلية تعد مسابقات فنية ،وتلبي دعوات
للمشاركة يف أخرى تقيمها مؤسسات محلية ودولية ،باإلضافة إىل رحالت ميدانية علمية
هادفة ،داخل اململكة وخارجها.
كام تول الرياضة اهتاممها بإقامة مباريات تعزز روح التنافس الرشيف ،وتنشط القدرات البدنية
والذهنية للطلبة .أما املعارض الفنية التي تقام ،فليست وقفاً عىل الطلبة فحسب ،بل كثريا ً ما
ينظمها أعضاء من الهيئة التدريسية ،با يعكس تنوع توجهاتهم ،واملدارس الفنية التي ينتمون
إليها ،األمر الذي يقدم صور ًة جلية للتن ُّوع الثقايف ،والزخم الفني الذين تزخر بهام الكلية.
إن سوق العمل املحيل واإلقليمي يحتاج إىل النوعية املتميزة التي ترفده بها كلية العامرة
والتصميم يف جامعة البرتا ،عىل اختالف التخصصات .ولذا ،فإن اإلقبال شديد عىل خريجي
الكلية ،للسمعة الطيبة ،والكفاءة العلمية التي تتصل بجوهر التنمية املستدمية ،وتلبية
الحاجات املتجددة لهذا السوق.
وحرصاً من الكلية عىل استقطاب نوعية جيدة من الطلبة ،فإنها تشرتط اجتياز امتحان
للقدرات يقيس اإلدراك البصي للطالب ،وإحساسه بالكتلة وتشكيالتها ،ومهاراته الفنية يف
رسم األشياء من حوله ،وذلك إىل جانب الرشوط العامة التي تضعها الجامعة وفقاً ملعايري
االعتامد والقبول فيها.
األهداف:
اكتساب مهارات التصميم املختلفة ،واحرتام التنوع ،والتعددية ،والرأي اآلخر ،والعمل ضمن
فريق ،وتقدير اإلبداع واإلنجازات ،وحامية الحرية الفكرية ،وتطوير الفكر اإلبداعي املستقل.
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التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقدم كلية العامرة والتصميم أربعة برامج متميزة للحصول عىل درجة البكالوريوس ،وهي:
األهداف
التخصص
إعداد معامريي املستقبل الذين سيعملون عىل تحسني البيئة اإلنسانية
العمرانية ،والثقافية بدءا ً من البيئة املبنية املحلية وصوالً إىل العاملية ،واالستخدام
هندسة العقالين للموارد من خالل إيجاد الحلول الخالقة للمشكالت ،والقدرة عىل إدارة
املشاريع املعامرية وتنفيذها.
العامرة وتلبي دراسة مواد التخصص حاجة املجتمع وطموحه لتكامل البيئة العمرانية.
وتعنى مواد التصميم املعامري بالتنمية املستدامة ،وت ُح ِّرض عىل اإلبداع يف
تناول حاجات املجتمع املادية والجاملية.
•بناء اسرتاتيجية علمية لتطوير واقع التصميم الداخيل.
•إعداد كوادر متميزة قادرة عىل رفد سوق العمل بحاجته من الخريجني املؤهلني.
•مساعدة الطلبة عىل إعداد البحوث والدراسات التي متكنهم من مواصلة
دراساتهم العليا.
•إعداد خطط دراسية تتالءم مع احتياجات السوق.
التصميم •متابعة التطورات العلمية والفنية والبحوث العلمية التي تؤدي إىل تطوير
تخصص التصميم الداخيل.
الداخيل
•عقد املؤمترات العلمية املتخصصة ،واالستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة
التي ترتبط بتخصص التصميم الداخيل.
•متابعة جميع التطورات العلمية بالتعلم الذايت يف أثناء دراسة الطالب،
وبعد تخرجه من الجامعة.
وتلبي مواد التصميم الداخيل حاجة املجتمع إىل وعي بيئي وصحي وجامل،
من خالل عناص للتصميم مبتكرة وهادفة.
إعداد مصممي املستقبل ليكونوا يف طليعة التفكري الحدايث ،مع تطوير مهاراتهم
ومامرساتهم ،وتكريسها لدعم الصناعة اإلبداعية.

التصميم
التخصص الحاجة املتجددة إىل دور جوهري للتصميم
الجرافيك وتلبي مواد هذا
ُّ
يل والدو ّل ،ويف حقل الدعاية واإلعالن ،با ينسجم
الجرافيك يف االقتصاد املح ّ
مع متطلبات العص وثقافته.
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•تزويد الطلبة بربنامج ذي جودة عالية ،وتشجيعهم عىل تطوير قدراتهم
اإلبداعية الخاصة عىل مستوى متقدم يف الرسوم املتحركة املعاصة ،وتصميم
الوسائط الرقمية.

التحريك
والوسائط
املتعددة

•بناء الثقة اإلبداعية لدى الطلبة ،لتعزيز فرصهم يف العمل يف أسواق الرسوم
املتحركة املحلية واإلقليمية.
•صقل مهارات الطلبة من النواحي العملية والنظرية ،بتزويدهم باملهارات
التقنية واملعرفة باألساليب املستخدمة يف إنتاج الرسوم املتحركة والوسائط
الرقمية.
•إعداد الطلبة لتصدير هويتهم وثقافتهم العربية عن طريق أفالم الرسوم
املتحركة.
•حضور الفعاليات الدولية املتعلقة بصناعة الرسوم املتحركة وتصميم
الوسائط الرقمية ،من أجل توسعة قاعدة املعرفه لدى الطلبة ،ومواكبة آخر
التطورات يف مجال الرسوم املتحركة وتصميم الوسائط الرقمية ،باإلضافة إىل
التفاعل املبارش مع فناين ومخرجي الرسوم املتحركة من جنسيات مختلفة.
•إنشاء أرشيف ومكتبة رسمية ألفالم الرسوم املتحركة العربية ،تكون مصدرا ً
مفتوحاً ومتاحاً للطلبة واملهنيني والباحثني.
•تحفيز الطلبة عىل التعامل مع العمالء بشكل مبارش ،وذلك بإعطائهم مهام
واقعية.
•توفري ورش عمل تعاونية مع ص ّناع األفالم العربية والدولية ،من أجل إنتاج
أفالم رسوم متحركة قصرية كل عام ،والتأكيد عىل وضع اسم الطالب يف
األفالم املنتجة ،لدعمه يف سوق العمل بعد التخرج.
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الخطط الدراسية لربامج البكالوريوس الخاصة بكلية العمارة والتصميم (:)2018/2017

رقم املادة
9400100
9400109
9400111
9400121

هندسة العامرة
عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
املتطلب السابق
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
الرتبية الوطنية
3
العلوم العسكرية
9401099/P.T.
3
لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)

املجموع

12

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
9300112
3
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
3
 9400151علم البيئة
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9500101
9500111
9600101
201133
201134
201234
202103
202213
203107
203221
201432
201465
202208
202255
203208
203422
201113
201152
201171
201172
201173
201211
201212
201235
201251
201254
142

اإلسعافات األولية
الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري
3
طلبة التغذية)
9601099
3
مهارات حاسوبية
متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة القديم
201133
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة الوسيط
201134
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة اإلسالمي
3
أساسيات التصميم
3
مهارات البحث
3
رسم حر
3
علم الجامل والتذوق الفني
متطلبات كلية اختيارية ( 6ساعات)
3
العامرة املحلية واإلقليمية
3
التوثيق والحفاظ عىل الرتاث املعامري
3
تصوير  /رسم
3
الكتيب الفني والورش
3
التصميم والفنون الجرافيكية
3
النظرية السيميائية يف التصميم
متطلبات قسم إجبارية ( 90ساعة)
202103
3
مبادىء التصميم املعامري
1
مشاغل
3
رسم معامري ثنايئ األبعاد
201171
2
رسم معامري ثاليث األبعاد
1
التصوير الضويئ للعامرة
201172- 201113
4
تصميم معامري ()1
201211
4
تصميم معامري ()2
201134
3
عامرة حديثة ومعاصة
201171
3
إنشاء املباين ()1
201251
3
إنشاء املباين ()2
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6

90

201273
201274
201313
201314
201315
201316
201334
201357
201361
201381
201415
201416
201421
201424
201431
201461
201533
201548
201562
201593
201272
201513
201532
201563
201565

201171
2
التصميم املعامري بالحاسوب ()1
201273
2
التصميم املعامري بالحاسوب ()2
201212
4
تصميم معامري ()3
201313
4
تصميم معامري ()4
201357
2
رسومات تنفيذية معامرية
201273- 201212
2
التصميم املعامري بالحاسوب ()3
201212
3
بيئة وسلوك
201254
2
إنشاء املباين ()3
201212
2
اإلسكان
اجتياز  90ساعة معتمدة
6
التدريب العميل للتخصص
201314
4
تصميم معامري ()5
201415- 201461
4
تصميم معامري ()6
201313
3
ترشيعات املباين واملامرسة املهنية
201315
3
إدارة مشاريع
201334-201235
3
التحليل والنقد يف العامرة
201212-201347
3
هندسة وتنسيق املواقع
202213-201416
2
بحث مرشوع التخرج للعامرة
201445-201243
2
التصميم البيئي للعامرة
201416
4
تخطيط وتصميم عمراين
201381-201533
6
مرشوع التخرج للعامرة
متطلبات قسم اختيارية ( 3ساعات)
201172-201273
3
اإلظهار املعامري
201212
3
العامرة الداخلية
201212
3
مواضيع خاصة يف العامرة
201347 - 201273
3
نظم املعلومات الجغرافية  /العامرة
201313
3
تخطيط عمراين

3
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103101
104101
201243
201345
201346
201347
201445

متطلبات قسم مساندة ( 18ساعة)
3
تفاضل وتكامل ()1
3
فيزياء عامة ()1
104101 - 103101 2
إضاءة وصوتيات للعامرة
104101 - 103101 3
اإلنشاءات ()1
201345
3
اإلنشاءات ()2
201171 - 103101 2
املساحة
201243
2
أنظمة ميكانيكية وصحية للعامرة
مجموع الساعات
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التصميم الداخيل
عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
املتطلب السابق املجموع
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099
3
 9600101مهارات حاسوبية
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201133
201134
201234
202103
202213
203107
203221
201432
201465
202208
202255
203208
203422
202111
202113
202114
202115
202214
202224
202225
202231
202232
202317
202325
202327
202328
202331
146

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة القديم
201133
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة الوسيط
201134
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة اإلسالمي
3
أساسيات التصميم
3
مهارات البحث
3
رسم حر
3
علم الجامل والتذوق الفني
متطلبات كلية اختيارية ( 6ساعات)
3
العامرة املحلية واإلقليمية
3
التوثيق والحفاظ عىل الرتاث املعامري
3
تصوير  /رسم
3
الكتيب الفني والورش
3
التصميم والفنون الجرافيكية
3
النظرية السيميائية يف التصميم
متطلبات قسم إجبارية ( 79ساعة)
3
رسم معامري للتصميم الداخيل
202103
3
مباديء التصميم الداخيل
3
نظرية اللون
202111
2
املنظور والظالل
202115
2
أساليب اإلظهار واإلخراج
201134
3
تاريخ عامرة وتصميم داخيل حديث
202111
3
التصميم بالحاسوب ()1
202111-202113
4
التصميم الداخيل ()1
202231
4
التصميم الداخيل ()2
202231
2
سوسيولوجيا وسيكولوجيا التصميم الداخيل
202225
3
التصميم بالحاسوب ()2
202257
3
املخططات التفصيلية
202231-202257
2
إضاءة وصوتيات للتصميم الداخيل
202232-202325
4
التصميم الداخيل ()3
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202332
202333
202334
202335
202372
202412
202422
202423
202430

التصميم الداخيل ()4
نسيج ومفروشات
تصميم األثاث ()1
تصميم األثاث ()2
التدريب العميل للتخصص
بحث مرشوع التخرج للتصميم الداخيل
التحليل والنقد يف التصميم الداخيل
املواصفات والكميات واملامرسة املهنية
تصميم حدائق

4
2
3
3
6
2
3
3
2

 202437التصميم الداخيل ()5

4

 202462مرشوع التخرج للتصميم الداخيل

6

202424
202429
202439
202454
201349
202256
202257

202331
202334
اجتياز  80ساعة معتمدة
202213-202332
202224-202317
202327
202232
202372 - 202332
202224202412-202437

متطلبات قسم اختيارية ( 3ساعات)
202232
3
الزخرفة يف التصميم الداخيل
202224
3
مواضيع خاصة يف التصميم الداخيل
202332
3
تصميم األثاث املتخصص
202327
3
تفاصيل تنفيذية متقدمة
متطلبات قسم مساندة ( 7ساعات)
202331
3
التجهيزات الفنية للمباين
202111
2
مواد وتقنيات اإلنشاء ()1
202256
2
مواد وتقنيات اإلنشاء ()2
مجموع الساعات

3

7
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التصميم الجرافييك
عدد
املتطلب السابق املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
رقم املادة
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099
3
 9600101مهارات حاسوبية
148

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

201133
201134
201234
202103
202213
203107
203221
201432
201465
202208
202255
203208
203422
203105
203108
203111
203122
203141
203205
203222
203223
203232
203233
203251
203252
203280
203306

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة القديم
201133
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة الوسيط
201134
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة اإلسالمي
3
أساسيات التصميم
3
مهارات البحث
3
رسم حر
3
علم الجامل والتذوق الفني
متطلبات كلية اختيارية ( 3ساعات)
3
العامرة املحلية واإلقليمية
3
التوثيق والحفاظ عىل الرتاث املعامري
3
تصوير  /رسم
3
الكتيب الفني والورش
3
التصميم والفنون الجرافيكية
3
النظرية السيميائية يف التصميم
متطلبات قسم إجبارية ( 80ساعة)
3
الرسم التقني واملنظور
202103
3
أساسيات التصميم ثاليث األبعاد
203105
3
مبادىء التصميم الجرافيك
3
نظرية اللون وتطبيقاتها
3
تطبيقات الحاسوب يف التصميم الجرافيك
203107-203111
3
الرسوم التوضيحية التقليدية والرقمية
3
نظريات االتصال البصي
203122-203111
3
تقنيات وخامات وأدوات التصميم الجرافيك
3
تاريخ التصميم الجرافيك
201134
3
تاريخ ونظريات الفن الحديث واملعاص
203107
3
تقنيات الطباعة
3
التصوير الرقمي الدعايئ
203141
3
التايبوغرايف
203205
3
الرسوم املتحركة ()1
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203315
203317
203321
203341
203354
203358
203398
203410
203440
203493
203494
203281
203301
203303
203316
203356
203417
203425
205221

3
تصميم الدعاية واإلعالن
3
تصميم املواقع اإللكرتونية ()1
3
سيكولوجيا التصميم ومنهجيته
203306
3
الرسوم املتحركة ()2
203280
3
التصميم والنرش التقليدي واإللكرتوين
203223
3
تصميم التغليف
6
التدريب العميل للتصميم الجرافيك
اجتياز  80ساعة معتمدة
203341-203317
3
تصميم الوسائط املتعددة
3
تاريخ التصميم ونظرياته
203321-202213
2
بحث مرشوع التخرج للتصميم الجرافيك
203398-203493
6
مرشوع التخرج للتصميم الجرافيك
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
203111
3
خط عريب وزخرفة
3
خزف
3
إظهار جرافيك
203223
3
تصميم املعارض الثابتة واملتحركة
3
تقنيات تصميم وطباعة النسيج
203317
3
تصميم املواقع اإللكرتونية ()2
203321
3
التسويق وسيكولوجية املستهلك
203141
3
معالجة الصور
مجموع الساعات
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203223
203315

80

6
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رقم املادة
9400100
9400109
9400111
9400121

التحريك والوسائط املتعددة
عدد
املتطلب السابق املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
الرتبية الوطنية
3
العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لهذا التخصص)
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201133
201134
201234
202103
202213
203107
203221
201432
201465
202208
202255
203208
203422
203122
203141
203280
203321
203425
203440
205121
205221
205222
205223
205231
205241
205309

152

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة القديم
201133
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة الوسيط
201134
3
تاريخ ونظريات الفن والعامرة اإلسالمي
3
أساسيات التصميم
3
مهارات البحث
3
رسم حر
3
علم الجامل والتذوق الفني
متطلبات كلية اختيارية ( 3ساعات)
3
العامرة املحلية واإلقليمية
3
التوثيق والحفاظ عىل الرتاث املعامري
3
تصوير  /رسم
3
الكتيب الفني والورش
3
التصميم والفنون الجرافيكية
3
النظرية السيميائية يف التصميم
متطلبات قسم إجبارية ( 74ساعة)
3
نظرية اللون وتطبيقاتها
3
تطبيقات الحاسوب يف التصميم الجرافيك
203141
3
التايبوغرايف
3
سيكولوجيا التصميم ومنهجيته
203321
3
التسويق وسيكولوجية املستهلك
3
تاريخ التصميم ونظرياته
203107
3
رسم ترشيحي
203141
3
معالجة الصور
205121
3
مباديء التحريك والوسائط املتعددة
205221
1
التصوير الرقمي
205222-203141
3
الرسوم املتحركة ثنائية األبعاد
203141
3
تصميم واجهات التطبيق
التدريب امليداين
 6اجتياز  80ساعة معتمدة
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205331
205332
205333
205334
205335
205341
205342
205441
205442
205498
205499
203222
203233
203316
205336
205431
602104
xxxxxx

كتابة وإنتاج الرسوم املتحركة
السينامئية والتلفزيونية
205222
3
تصميم الشخصيات والخلفيات
205231
3
تصميم املجسامت ثالثية األبعاد
205333
3
الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد
205332
2
تصميم لوحات السد
205231
3
تصميم وسائط اإلعالن املريئ
205241
3
تصميم املواقع اإللكرتونية
205334
3
فنون املؤثرات البصية والصوتية
205241
3
تصميم األلعاب الرقمية
205309
2
بحث مرشوع التخرج
205498
6
مرشوع التخرج
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
3
نظريات االتصال البصي
201134
3
تاريخ ونظريات الفن الحديث واملعاص
205341
3
تصميم املعارض الثابتة واملتحركة
205332
3
تحريك املجسامت والصور الثابتة
205334
3
الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد املتقدمة
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
3
أساسيات تكنولوجيا املعلومات
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
3

205222

6

3
3
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 - 5/7كلية الصيدلة والعلوم الطبية

برنامج
البكالوريوس

برنامج
املاجستري

شكل رقم ()8
أقسام كلية الصيدلة والعلوم الطبية
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الرؤية:
أن تكون قبلة للعلامء واملتعلمني يف األردن واملنطقة ،وأن تقدم التعليم املتميز يف العلوم
الصيدالنية .ويسعى برنامج التغذية يف جامعة البرتا ألن يحتل مكانة مرموقة عىل الصعيدين
املحيل والدول ،وأن يكون رائدا ً يف تطوير مجاالت البحث األمثل .

الرسالة:

•تزويد الخريجني باملعرفة املتوازنة املدروسة ،وتعليمهم تحمل املسؤولية األخالقية ،يف
املهن املتعلقة بالعناية الصحية.

•توفري املعلومات واملهارات التقنية ،لتلبية االحتياجات الدوائية والغذائية املتنوعة يف
القطاعني العام والخاص.

•أن تصبح الكلية مركزا ً تعليميا يستند إىل البحث ،ويركز عىل التعاون بني العلوم
الصيدالنية والصناعة الدوائية.

•تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة يف سوق العمل وخدمة
املجتمع.
نبذة عن الكلية:

•تأسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية يف جامعة البرتا بعامن  -األردن  -عام .1991

•تقدم الكلية برنامج البكالوريوس يف الصيدلة ،والبكالوريوس يف التغذية ،وبرنامج
املاجستري يف العلوم الصيدالنية.

•مدة برنامج البكالوريوس يف الصيدلة هي  5سنوات ( 165ساعة معتمدة) ،بينام يتكون
برنامج املاجستري يف العلوم الصيدالنية من  33ساعة معتمدة ،من ضمنها  9ساعات
معتمدة ،مخصصة ألطروحة بحث .أما برنامج البكالوريوس يف التغذية السيرية
والحميات فهو ملدة  4سنوات ( 136ساعة معتمدة).
جامعة البرتا
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نبذة عن القسم
أقسام الكلية
يقدم القسم العديد من املواد األساسية واالختيارية لكل من الدراسات العليا
الصيدالنيات
والبكالوريوس ومن بينها :الصيدلة الفيزيائية ،واألشكال الصيدالنية ،والصيدلة
والصيدلة
الحيوية ،وحركية الدواء ،واألحياء الدقيقة الصيدالنية ،والصيدلة الصناعية.
التقنية
ويتعاون القسم مع الصناعة الدوائية فيام يخص أبحاث طلبة املاجستري.
يطرح القسم املفاهيم األساسية للخواص الكيميائية والفيزيائية للدواء،
الكيمياء الطبية ويبحث أيضا يف فهم الرتكيب الكيميايئ للدواء ،وكيفية تطوره ،من خالل تغري
الصيدالنية املجاميع الكياموية ،وتأثري ذلك عىل فاعلية وسمية وميكانيكية الدواء .ويؤكد
والعقاقري القسم عىل أهمية النبات كمصدر لألدوية ،وذلك من خالل التعريف بالرتكيب
الكيميايئ املستخرج من النبات ،وكيفية عزله ،ومجال فاعليته.
يسعى القسم إىل توحيد وتكامل العلوم الصيدالنية مع العلوم الطبية
األساسية ،ألجل خلق برنامج ناجح للطالب ،وجعله مقتدرا ومؤهال علميا
األدوية والعلوم عند تخرجه .ويقوم القسم بتدريس عدة مواد صيدالنية وطبية حيوية،
الطبية الحيوية منها :علم الترشيح ،وعلم الفسلجة ،وعلم املناعة ،وعلم األحياء الدقيقة،
والكيمياء الحيوية األساسية والسيرية ،إضافة إىل علم األدوية ،وعلم
السموم ،والصيدلة السيرية ،والعناية الصيدالنية.

التغذية
السيرية
والحميات

156

مستوى عا ٍل من الكفاءة يف مجال
يهدف القسم إىل تخريج مهنيني ،عىل
ً
الرعاية الصحية التغذوية ،قادرين عىل توفري رعاية صحية عالية الجودة،
لتلبية احتياجات التطوير املستمر يف التغذية ،ليكونوا قادرين عىل إيصال
املعلومات الغذائية إىل املجتمع ،وااللتزام بالتعلم مدى الحياة ،لتمكني
الخريجني من املنافسة يف سوق العمل .ولتحقيق ذلك يسعى القسم إىل:
• إيجاد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة بالتغذية مثل:
العلوم الحيوية ،والفيزيائية ،والسلوكية ،والتعليم ،والبحث ،والتقنية،
واالتصال ،واإلدارة ،واملواضيع املتعلقة بتعلم وتطبيق أساليب التغذية.
• توفري أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية والسيرية
العامة ،وتوفري التوعية واالستشارات يف مجاالت التغذية ،والعلوم
الغذائية ،واإلدارة الغذائية.
• تشجيع تطوير حل املشكالت املتعلقة باملوضوع ،وتحفيز مهارات
التفكري النقدي.
• تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
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الخطط الدراسية لربامج البكالوريوس الخاصة بكلية الصيدلة والعلوم الطبية (:)2018/2017

رقم املادة
9400100
9400109
9400111
9400121

الصيدلة
عدد
املتطلب السابق
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
الرتبية الوطنية
3
العلوم العسكرية
9401099/P.T.
3
لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 12ساعة)

املجموع

12

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 3ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
3
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتامعية واالقتصادية ) ( 3ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

157

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
متطلبات كلية إجبارية ( 27ساعة)
3
 101103كيمياء عامة
 101103أو متزامن
1
 101108مخترب كيمياء عامة
101103
3
 101115كيمياء عضوية للعلوم الطبية
3
 103101تفاضل وتكامل ()1
103101
2
 103333إحصاء حيوي
3
 104103فيزياء عامة للعلوم الطبية
27
501214+501213
2
 501243كيمياء تحليلية للعلوم الطبية
 501243أو متزامن
1
 501244كيمياء تحليلية للعلوم الطبية  -عميل
101115
3
 502211كيمياء حيوية ()1
2
 503107علم األحياء
 503107أو متزامن
1
 503108مخترب علم األحياء
503107+503108
3
 503109علم أحياء اإلنسان
متطلبات قسم إجبارية ( 103ساعة)
101115
3
 501213كيمياء عضوية صيدالنية
1
 501214كيمياء عضوية صيدالنية  -عميل
 501213أو متزامن
101115
2
 501242صيدلة فيزيائية ()1
503109
2
 501256علم العقاقري
501213+501214
3
 501311كيمياء طبية ()1
501311
3
 501312كيمياء طبية ()2
501256+501213
2
 501317كيمياء النواتج الطبيعية ()1
اجتياز  30ساعة معتمدة
2
 501321أخالقيات وقوانني الصيدلة
501242
2
 501347صيدلة فيزيائية ()2
 501347أو متزامن
1
 501348صيدلة فيزيائية  -عميل
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501351
501352
501353
501354
501415
501417
501418
501419
501420
501442
501443

علم األدوية ()1
علم األدوية ()2
حسابات وتركيب األشكال الصيدالنية
حسابات وتركيب األشكال الصيدالنية  -عميل
كيمياء طبية ()3
طرق التحليل اآلل
طرق التحليل اآلل  -عميل
كيمياء النواتج الطبيعية ()2
كيمياء النواتج الطبيعية  -عميل
صيدلة حيوية
حركية الدواء

3
3
3
1
3
2
1
2
1
2
3

 501444األحياء الدقيقة الصيدالنية

3

 501445أدوية بدون وصفة طبية

3

 501452علم األدوية ()3

2

 501498التدريب الصيدالين امليداين

2

 501514التسويق الصيدالين واقتصاديات الدواء

3

 501525نظم إيصال الدواء

2

501526
501527
501529
501530
501531

صيدلة سيرية ()1
صيدلة سيرية ()2
املامرسة الصيدالنية
مامرسة صيدالنية متكاملة
علم السموم

 501533صيدلة صناعية
501534
501599
502215
502216

صيدلة صناعية  -عميل
مرشوع تخرج
كيمياء حيوية ()2
كيمياء حيوية  -عميل

3
3
3
3
2
3
1
2
2
1

502238+502239
501351
501347+501348
 501353أو متزامن
501312
501243+501244
 501417أو متزامن
501317
 501419أو متزامن
501353+501354
501442
502226+501354
502227+501353
501354+501353
501352+
501352
501527+501445
+اجتياز  120ساعة
معتمدة
اجتياز  120ساعة معتمدة
501354+501353
501443+
501352
501526
501527
501529
501452
501354+501353
501443+
 501533أو متزامن
اجتياز  135ساعة معتمدة
502211
 502215أو متزامن
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502226
502227
502237
502238
502239
502240
502318
502436
502445
501560
501561
501562
501563
501569
501570
501584
501585
501586
501591
501592
501593
501594
501595
501596
xxxxx

502445
3
علم األحياء الدقيقة
 502226أو متزامن
1
علم األحياء الدقيقة  -عميل
503109
3
علم وظائف األعضاء ()1
502237+502240
2
علم وظائف األعضاء ()2
 502238أو متزامن
1
علم وظائف األعضاء  -عميل
503109
2
علم الترشيح واألنسجة
502238+502239
3
علم اعتالل وظائف األعضاء
502318+502215
3
الكيمياء الحيوية السيرية
502216+
502238+502239
2
علم األمراض واملناعة
متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
3
موضوعات مختارة يف علم األدوية
3
حركية الدواء السيرية
3
نظم املعلومات الدوائية
3
ضامن جودة األدوية
3
تجميل
اجتياز  100ساعة معتمدة
3
أعشاب طبية
3
طرق التصميم الدوايئ
3
تحاليل صيدالنية متقدمة
3
موضوعات مختارة يف الصيدلة
3
التقانة الحيوية
اجتياز  30ساعة معتمدة
3
طرق البحث العلمي ومهاراته
3
عالج بروتيني وجيني
3
تقنية صيدالنية متقدمة
اجتياز  100ساعة معتمدة
3
صيدلة نووية وتكنولوجيا اإلشعاع
3
مهارات االتصال يف الصيدلة
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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9

9

3
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التغذية الرسيرية والحميات
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتامعية واالقتصادية ) ( 3ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
3
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 6ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
6
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري هذا التخصص)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
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101103
101108
103101
104103
501241
503101
503105
503102
503106
503209
503210
503225
503308
503309
503310
503313
503317
503319
503320
503323
503332
503391
503392
503423
503426
503427
503429
503430
162

متطلبات كلية إجبارية ( 21ساعة)
3
كيمياء عامة
1
مخترب كيمياء عامة
101103أو متزامن
3
تفاضل وتكامل ()1
3
فيزياء عامة للعلوم الطبية
101103
3
كيمياء تحليلية للعلوم الطبية (نظري  +عميل)
3
علوم الحياة ()1
1
مخترب علوم الحياة ()1
 503101أو متزامن
503101
3
علوم الحياة ()2
 503102أو متزامن
1
مخترب علوم الحياة ()2
متطلبات قسم إجبارية ( 70ساعة)
503102
3
مقدمة يف علم الغذاء
503209
3
مقدمة يف علم التغذية
503102
3
أساسيات األحياء الدقيقة
503209+503210
3
تخطيط وجبات الطعام (نظري  +عميل)
503210
3
تغذية اإلنسان
503209+501241
3
كيمياء وتحليل األغذية (نظري  +عميل)
503209
3
تحضري األغذية (نظري  +عميل)
503225
3
األحياء الدقيقة يف األغذية (نظري  +عميل)
503225+503310
3
تكنولوجيا األغذية (نظري  +عميل)
 503314أو متزامن
4
التغذية العالجية (( )1نظري  +عميل)
503320
4
التغذية العالجية (( )2نظري  +عميل)
503309
3
التثقيف واإلرشاد التغذوي
503323
6
تدريب يف التغذية العالجية والتغذية السيرية
 503391أو متزامن
3
تدريب يف خدمات الطعام
503210
3
التغذية خالل مراحل الحياة
مستوى سنة رابعة
2
ندوة وبحث
503210
3
إدارة النظم التغذوية
503309
3
تغذية املجتمع
503310
3
ضبط ومراقبة جودة الغذاء
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21

70

503431
503432
503440
405105
406220
501570
503305
503315
503325
503329
503424
101115
101117
103333
503213
503214
xxxxx

3
3

503317
503309

صحة وسالمة األغذية
تقييم الحالة التغذوية (نظري  +عميل)
التغذية السيرية واالضطرابات
503323
3
األيضية (نظري  +عميل)
متطلبات قسم اختيارية ( 3ساعات)
3
صحة الطفل وتغذيته
3
مبادىء الصحة النفسية
3
أعشاب طبية
503309
3
التغذية واللياقة البدنية
502225
3
علم الفايروسات وعلم املناعة
مستوى سنة ثالثة
3
مواضيع خاصة يف التغذية والحمية
502225
3
التقانات الحيوية لألغذية
9600101
3
نظم املعلومات التغذوية
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 12ساعة)
101103
3
الكيمياء العضوية للعلوم الطبية
 101115أو متزامن
1
مخترب الكيمياء العضوية للعلوم الطبية
103101
2
إحصاء حيوي
503102
3
علم وظائف األعضاء (نظري  +عميل)
101115
3
الكيمياء الحيوية يف الغذاء والتغذية
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات

3

12

3
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الخطط الدراسية لربنامج الماجستري يف العلوم الصيدالنية (:)2018/2017
مسار الرسالة
عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 18ساعة)
3
 501706الجرع الدوائية
3
 501721أحياء دقيقة صيدالنية
3
 501722التحاليل التقنية وضبط الجودة
3
 501723علم األدوية
3
 501725كيمياء طبية
3
 501727صيدلة حيوية وحركية الدواء
املواد االختيارية ( 6ساعات)
2
 501710صناعة الدواء الجديد وأسس اعتامده
2
 501712أنظمة توصيل الدواء
2
 501713دراسات ما قبل تصنيع الدواء
2
 501715التقنيات الحيوية الصيدالنية
2
 501716موضوعات مختارة يف علم األدوية
2
 501717تصميم الدواء
2
 501718تطوير أدوية األعشاب
2
 501719الصيدلة السيرية
3
 501720تصميم التجارب وتحليل النتائج
3
 501724كيمياء النواتج الطبيعية
2
 501731حركية الدواء ومراقبته العالجية
1
 501777ندوة
الرسالة ( 9ساعات)
9
 501799رسالة

املتطلب
السابق

18

6

مجموع الساعات
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املجموع

9
33

مسار االمتحان الشامل
عدد
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 24ساعة)
3
 501706الجرع الدوائية
3
 501720تصميم التجارب وتحليل النتائج
3
 501721أحياء دقيقة صيدالنية
3
 501722التحاليل التقنية وضبط الجودة
3
 501723علم األدوية
3
 501724كيمياء النواتج الطبيعية
3
 501725كيمياء طبية
3
 501727صيدلة حيوية وحركية الدواء
املواد االختيارية ( 9ساعات)
2
 501710صناعة الدواء الجديد وأسس اعتامده
2
 501712أنظمة توصيل الدواء
2
 501713دراسات ما قبل تصنيع الدواء
2
 501715التقنيات الحيوية الصيدالنية
2
 501716موضوعات مختارة يف علم األدوية
2
 501717تصميم الدواء
2
 501718تطوير أدوية األعشاب
2
 501719الصيدلة السيرية
2
 501731حركية الدواء ومراقبته العالجية
1
 501777ندوة
االمتحان الشامل ( 0ساعة)
0
 501798امتحان شامل

املتطلب السابق املجموع

24

9

مجموع الساعات

0
33
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 - 6/7كلية الحقوق

شكل رقم ()9
أقسام كلية الحقوق
الرؤية:
أن تكون كلية الحقوق يف جامعة البرتا صحاً علمياً لإلبداع والتم ّيز ،عىل املستوى الوطني،
واإلقليمي ،والدول.
الرسالة:
•تحقيق الربط الف ّعال بني النظرية والتطبيق ،من خالل املامرسات التعليمية الشاملة.
•توفري املعرفة القانونية النظرية ،والعملية التي يحتاجها املحامون والقضاة.
•ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف جميع حقولها.
•رفد املجتمع املحيل بالكفاءات العلمية القادرة عىل االرتقاء بستوى مهنة القانون.
•بناء الشخصية الجامعية بالتحفيز اإلبداعي املتواصل للطلبة جميعهم.
نبذة عن الكلية:
تسعى جامعة البرتا إىل تقديم املعرفة املتميزة والحديثة لطلبتها ،كام توضح ذلك بجالء
رسالة الجامعة .وانسجاما مع هذه الرسالة ،تسعى كلية الحقوق -التي هي إحدى دعائم
166

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

الجامعة -ومنذ انطالقتها يف عام  ،2011إىل إعداد قانونيني متميزين ،وقادرين عىل الوقوف
عىل آخر املستجدات يف العلوم القانونية .والكلية ملتزمة بقيم االنفتاح ،واالحرتام املتبادل،
وبثقافة قبول اآلخر ،والحوار البناء ،كام أنها ملتزمة كذلك بخلق بيئة مؤاتية الستغالل طاقة
الطلبة الشابة ،وحسن استثامرها ،وتوجيهها إىل ما يخدمهم شخصيا ،وبا يعود بالنفع العام
عىل مجتمعاتهم.
وبالنظر إىل أهمية متكني طالب القانون من لغة أجنبية عىل األقل ،تحرص الكلية عىل تدريس
بعض املواد باللغة اإلنجليزية.
وتبذل الكلية جهودا مضنية لتعريف طالب الكلية بأسلوب البحث يف املسائل القانونية،
وهي تؤمن أن من حق الطالب أن يسعى إىل الحصول عىل الشهادة الجامعية ،وعىل الظفر بها
بعد اجتياز متطلبات الحصول عليها ،إال أنها تؤمن أيضا أن من حقه أن يجري إعداده للحياة
املهنية فيام بعد الشهادة ،فهذا الهدف األخري أكث أهمية من األول ،والكلية تعمل دون كلل
لتحقيق هذه الغاية ،التي سيكون لها أكرب األثر يف نجاحها .
وال تنظر الكلية إىل نفسها كربج عاجي ،بل ترى يف نفسها مختربا للمجتمع ،فالتدريس
فيها غري منفصل عن الواقع والحياة ،وهو ال يعتمد عىل الذاكرة والحفظ والتلقني ،بل عىل
التحليل واالبتكار واإلبداع .ومن هنا قامت الكلية بإنشاء “برنامج العيادة القانونية” كنشاط
ال منهجي ،متهيدا لتجربتها ،وتعريف الطلبة بها ،قبل البحث يف إمكانية إضافتها إىل الخطة
الدراسية للكلية.
األهداف:
.1

إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية يف مختلف فروع القانون.

.2

إعداد الكوادر القانونية املتمي ّزة القادرة عىل املنافسة واملساهمة يف عملية التنمية.

.3

تطوير األداء األكادميي با يتناسب واملعايري املحلية والعاملية.

.4

نرش ثقافة املعرفة ،والجودة ،والتم ّيز يف حقول العلوم القانونية كافة.

.5

توفري مصادر املعلومات العلمية املتط ّورة لألغراض التعليمية والبحثية.
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الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس الخاص بكلية الحقوق (:)2018/2017
الحقوق
عدد
رقم
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املادة
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتامعية واالقتصادية ) ( 6ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
3
 9400151علم البيئة
املتطلب السابق
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املجموع

9500101
9500111
9600101
701111
701112
701131
702121
702151
702161
702171
702222
701213
701232
701314
701315
701316
701333
701417
701341
701418
701434
701435
701436
701437
701442
701443
702223

3
اإلسعافات األولية
3
الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
مهارات حاسوبية
متطلبات كلية إجبارية ( 24ساعة)
3
مدخل إىل علم القانون
701111
3
مصادر االلتزام
701111
3
مبادىء القانون التجاري
701111
3
القانون اإلداري ()1
3
النظم السياسية والقانون الدستوري
3
القانون الدول العام ()1
701111
3
قانون العقوبات  /القسم العام
702121
3
املالية العامة والرضائب
متطلبات قسم إجبارية ( 69ساعة)
701112
3
أحكام االلتزام
701131
3
الرشكات واإلفالس
701213
3
العقود املسامة
701213
3
قانون العمل والضامن االجتامعي
701213
3
عقود التأمني
701131
3
األوراق التجارية والعمليات املصفية
701213
3
قانون أصول املحاكامت املدنية
701314
3
الحقوق العينية
701213
3
القانون الدول الخاص
701131
3
قانون النقل
701232
3
العقود التجارية
701131
3
حقوق امللكية الفكرية
701131
3
قوانني التجارة اإللكرتونية
701213
3
قوانني البينات والتنفيذ
اجتياز  100ساعة معتمدة
3
مرشوع بحث
702121
3
القانون اإلداري ()2

24
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702224
702252
702272
702273
702325
702362
702474
701419
701453
702354
702364
702365
702366
702367
702463
702475
702476
702477
701291
701441
702375
702481
702482

3
القضاء اإلداري
3
النظام الدستوري األردين
3
الجرائم الواقعة عىل األشخاص
3
الجرائم الواقعة عىل األموال
3
ترشيعات اإلدارة اإللكرتونية
3
قانون التنظيم الدول
3
قانون أصول املحاكامت الجزائية
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
قانون التحكيم والحلول البديلة
701417
3
لفض املنازعات
701111
3
قانون الجنسية واألجانب
702151
3
الحقوق والحريات العامة
702161
3
القانون الدول اإلنساين
702161
3
القانون الدبلومايس والقنصيل
702161
3
القانون البيئي
702161
3
القانون الدول العام ()2
702362
3
القانون الدول لحقوق اإلنسان
702171
3
الجرائم الخاصة
702272
3
الطب الرشعي لطلبة الحقوق
702171
3
علم اإلجرام والعقاب
متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 15ساعة)
نصوص ودراسات قانونية
701111
3
باإلنجليزية أو بالفرنسية
701341
3
تطبيقات قضائية
702273
3
جرائم تكنولوجيا املعلومات
701111
3
فقه أحوال شخصية ( .. )1زواج وطالق
702481
3
فقه أحوال شخصية ( .. )2وصايا ومواريث
مجموع الساعات
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702121
702151
702171
702171
702121
702161
702273

6

15

141

 - 7/7كلية اإلعالم

برنامج البكالوريوس
برنام��ج املاجس��تري

شكل رقم ()10
كلية اإلعالم
تأسست كلية اإلعالم كقسم للصحافة واإلعالم يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة البرتا،
عام 1991مع بداية تأسيس الجامعة ،ليكون القسم األول يف هذا التخصص يف الجامعات
األردنية الخاصة .وقد خرجت الكلية منذ أن كانت قسامً وحتى اآلن مئات الخريجني ،يعمل
الكثري منهم يف الوقت الحاض يف مؤسسات إعالمية أردنية ،وعربية ،ودولية مرموقة.
ويقدم القسم ضمن خطته العامة مواد دراسية شاملة ،لتخصص اإلعالم العام ،با يؤهل الطالب
أكادميياً وعملياً من خالل التدريب يف املختربات واالستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية املتطورة
التي وفرتها الجامعة لرفع املهارات العملية للطلبة ،وتأهيلهم للعمل يف ميادين العمل اإلعالمي
بفروعه كافة (املطبوع ،واملريئ ،واملسموع ،والرقمي) بعد التخرج.
الرؤية:
تسعى كلية اإلعالم ألن تكون الخيار األفضل للراغبني يف دراسة تخصص اإلعالم يف األردن واملنطقة.
الرسالة:
القيام بدور فاعل يف نرش املعرفة ،وإعداد خريجني يف تخصص اإلعالم قادرين عىل املساهمة
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اإليجابية يف خدمة اإلعالم األردين والعريب ،وخلق بيئة علمية وثقافية واجتامعية متميزة ،تسهم
يف تأهيل الطلبة يف مجاالت اإلعالم ،وإعداد خريجني ميتلكون قدرات وكفاءات عالية ،للتنافس
يف سوق العمل.
القيم:

•الريادة.
•التميز.

•اإلبداع.

•املهنية العالية.

•التطوير املستمر.
األهداف:

•توفري املعرفة العلمية ،والتطبيقات العملية الالزمة للطلبة ،لجعلهم متميزين ومنافسني يف
سوق العمل.

•توفري فرص التعليم املستمر ،ودراسة اإلعالم ،والتطبيق اإلعالمي للطلبة األردنيني والعرب،
وذلك يف مجاالت اإلعالم املتخصص بأشكاله كافة.

•التطوير املستمر للربامج الدراسية ،با يواكب التطورات السيعة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصال ،وتأمني استخدام أفضل الوسائل التعليمية ،وتكنولوجيا االتصال ،لخدمة املهنة يف
املجتمعات املحلية.
•تأمني الدراسات الالزمة والكفاءات ،لتطوير قطاع اإلعالم الوطني ،وشؤون املهنة.

•تطوير العالقة االتصالية مع املجتمع املحيل ،وتقديم الخدمات املمكنة يف مجال التنمية
املجتمعية ،با ميكن من إحداث تأثري عىل الحياة اليومية ألفراد املجتمع ،وذلك برفع كفاءة
الفاعلية التعليمية ،والبحوث العلمية ،وربطها بأولويات خدمة املجتمع.

•توثيق أواص التعاون مع الجامعات األردنية ،والجامعات العربية الرسمية والخاصة ،لتطوير
التعليم والتدريب لإلعالميني ،با يخدم ثوابت الدولة والقضايا العربية.
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•تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عىل استخدام وسائل التعليم اإللكرتوين.
•تأصيل علوم اإلعالم ،لالرتقاء بستوى اإلعالمي ،امللتزم بالشفافية ،واملصداقية ،واملوضوعية،
وأخالقيات املهنة.
األقسام والتخصصات التي تطرحها الكلية:
أ -قسم الصحافة واإلعالم
يهدف قسم الصحافة واإلعالم بشكل رئيس إىل تخريج متخصصني متميزين يف الصحافة،
مزودين با ييل:
•املعرفة العلمية والعملية يف مجال الصحافة.
•املهارات الالزمة للكتابة والتحرير الصحفي.

•األدوات واألساليب املستخدمة يف مجال الصحافة الرقمية التفاعلية.
اآلفاق املستقبلية لخريجي القسم ومجاالت العمل:
•الصحافة املكتوبة :التحرير ،واإلخراج الصحفي.
•الصحف اليومية واألسبوعية.
•املجالت العامة واملتخصصة.

•أقسام العالقات العامة يف املؤسسات الصحفية.
ب -قسم اإلذاعة والتلفزيون
يهدف قسم اإلذاعة والتلفزيون إىل ما يأيت:

• توفري بيئة دراسية وعملية متميزة ألعضاء الهيئة التدريسية ،والطلبة ،والكادرين الفني واإلداري.

•اعتامد خطة دراسية معاصة ومطورة باستمرار ،تهدف إىل تزويد الطلبة با يحتاجون إليه
من ثقافة ومهارات إعالمية ،يك يكونوا من أكث خريجي كليات اإلعالم تأهيالً لاللتحاق
بسوق العمل.
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•توفري مرافق إذاعية وتلفزيونية تدريبية ،مواكبة ألحدث التطورات يف حقول اإلنتاج اإلذاعي
والتلفزيوين.

•إقامة عالقات تعاون مع نخبة من املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية لتدريب الطلبة ،وإتاحة
فرص أمامهم إلثراء معرفتهم بتطلبات العمل اإلعالمي.

•مساعدة خريجي القسم يف الحصول عىل فرص مجدية للعمل.

•وضع برنامج لالبتعاث إىل عدد من خرية كليات اإلعالم العاملية ،لدعم الهيئة التدريسية
باحتياجاتها املستقبلية من طاقات عالية التأهيل والكفاءة.
اآلفاق املستقبلية لخريجي القسم ومجاالت العمل:
•اإلذاعة والتلفزيون :اإلعداد الربامجي.
•مذيعون ومراسلون.
•التحرير اإلخباري.
•اإلعالم الرتبوي.

•اإلعالم التنموي املتخصص.

174

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

الخطط الدراسية لربنامج البكالوريوس الخاص بكلية اإلعالم (:)2018/2017
الصحافة واإلعالم
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
3
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
3
 9400151علم البيئة
3
 9500101اإلسعافات األولية
جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

175

9500111
9600101
809101
809104
809105
809108
809109
802213
802303
809401
809405
809103
809107
809205
809214
809217
809223
809301
802102
809102
809110
809111
809206
809208
809212
809231
176

3
الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
مهارات حاسوبية
متطلبات كلية إجبارية ( 15ساعة)
3
مدخل إىل االتصال
3
اإلعالم األردين
3
وسائل االتصال :نشأتها وتطورها
809101
3
مناهج البحث اإلعالمي
9400121
3
مهارات إعالمية باللغة اإلنجليزية
متطلبات كلية اختيارية ( 9ساعات)
3
التصميم الجرافيك لإلعالم
809109
3
الرتجمة اإلعالمية
3
إدارة املؤسسات اإلعالمية
3
االتصال الدول
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
3
قضايا إعالمية
3
األخالقيات والترشيعات اإلعالمية
3
الرأي العام والدعاية
3
العالقات العامة
3
اإلعالم والتنمية
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
3
مدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون
3
مدخل إىل الصحافة
3
مبادئ الكتابة الصحفية
809110
3
الخرب والتقرير الصحفي
809110
3
التصوير الصحفي
809110
3
اإلعالم الرقمي
809111
3
املقابلة والتحقيق الصحفي
3
مدخل إىل العالقات العامة
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15

9

60

809302
809310
809321
809322
809323
809332
809341
809342
809351
809498
809499
809222
809225
809240
809252
809306
809308
809312
809328
809331
809333
809335
809403
809411
809413
809424
203252
302111

809212

3
اإلخراج الصحفي وإنتاج املطبوعات
3
اإلعالن
809111-802102
3
الربامج اإلخبارية يف اإلذاعة والتلفزيون
809101
3
نظريات االتصال
802102
3
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين
809111
3
املقال والتحليل الصحفي
3
الرأي العام
3
الدعاية
809212
3
الصحافة االستقصائية
اجتياز  80ساعة معتمدة
3
تدريب ميداين
اجتياز  99ساعة معتمدة
3
مرشوع تخرج
متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
3
النظم اإلذاعية العربية
9400121
3
مهارات صحفية باللغة اإلنجليزية
802102
3
املهارات الفنية يف اإلذاعة والتلفزيون
3
وكاالت األنباء
809206
3
التقرير الصحفي املصور
809202
3
اإللقاء اإلذاعي
809208
3
تطبيقات يف اإلعالم الرقمي
809208
3
تصميم املواقع الرقمية
809223
3
العالقات العامة يف املؤسسات والرشكات
809223
3
اسرتاتيجيات العالقات العامة
809223
3
حمالت العالقات العامة
809302
3
إنتاج صحفي
3
املجالت والصحافة املتخصصة
802102
3
إعداد وإنتاج الفيلم الوثائقي
3
موضوع خاص يف االتصال
متطلبات مساندة اختيارية ( 9ساعات)
3
التصوير الرقمي الدعايئ
3
مبادئ اإلحصاء

12
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302325
401205
401212
405101
405109
xxxxxx

3
التنمية االقتصادية
3
مهارات كتابية باللغة العربية
3
علم النحو ()1
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3

9

مجموع الساعات
(.Placement Test : )P.T.امتحان مستوى
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3
135

اإلذاعة والتلفزيون
عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
رقم املادة
املتطلب السابق املجموع
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية
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809101
809104
809105
809108
809109
802213
802303
802401
802405
809103
809107
809205
809214
809217
809223
809301
802102
802106
802108
802110
802202
802204
802206
802208
802210
802302
802304

180

متطلبات كلية إجبارية ( 15ساعة)
3
مدخل إىل االتصال
3
اإلعالم األردين
3
وسائل االتصال :نشأتها وتطورها
3
مناهج البحث اإلعالمي
3
مهارات إعالمية باللغة اإلنجليزية
متطلبات كلية اختيارية ( 9ساعات)
3
التصميم الجرافيك لإلعالم
3
الرتجمة اإلعالمية
3
إدارة املؤسسات اإلعالمية
3
االتصال الدول
3
االتصال واملجتمع
3
اإلعالم العريب املعاص
3
قضايا إعالمية
3
األخالقيات والترشيعات اإلعالمية
3
الرأي العام والدعاية
3
العالقات العامة
3
اإلعالم والتنمية
متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
3
مدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون
3
الكتابة لإلذاعة والتلفزيون
3
اإلعالم الرقمي
3
مهارات فنية يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين ()1
3
املقابلة اإلذاعية والتلفزيونية
3
التغطية اإلخبارية لإلذاعة والتلفزيون
3
التحقيق اإلذاعي والتلفزيوين
3
الربامج اإلذاعية اإلخبارية
3
الربامج التلفزيونية اإلخبارية
3
الربامج اإلذاعية والتلفزيونية
3
الفيلم الوثائقي
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809101
9400121

15

809109

9

802102
802106
802106
802106
802106
802204
802204
802204
802106
802206

60

802308
802310
802322
802328
802404
802436
802498
802499
802316
802402
802406
802408
802410
802412
802416
802420
802424
809225
809252
809312
203252
302111
302325
401205
401212
405101
405109
xxxxxx

802106
3
اإللقاء اإلذاعي والتلفزيوين
802106
3
اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين
809101
3
نظريات االتصال
802110
3
مهارات فنية يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين ()2
802304
3
تطبيقات يف إنتاج الفيلم الوثائقي
802302
3
اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين
6
تدريب ميداين
اجتياز  80ساعة معتمدة
اجتياز  99ساعة معتمدة
3
مرشوع تخرج
متطلبات قسم اختيارية ( 12ساعة)
802210
3
تطبيقات يف إنتاج الربامج التلفزيونية اإلخبارية
802106
3
كتابة السيناريو
802102
3
الدراما اإلذاعية والتلفزيونية
802302
3
برامج األطفال يف اإلذاعة والتلفزيون
802302
3
برامج الرياضة يف اإلذاعة والتلفزيون
3
النقد السيناميئ والتلفزيوين
809101
3
اإلذاعات املجتمعية
802206
3
تطبيقات يف التحقيق اإلذاعي والتلفزيوين
3
موضوع خاص يف اإلذاعة والتلفزيون
9400121
3
مهارات صحفية باللغة اإلنجليزية
3
وكاالت األنباء
802108
3
تطبيقات يف اإلعالم الرقمي
متطلبات قسم مساندة اختيارية ( 9ساعات)
3
التصوير الرقمي الدعايئ
3
مبادئ اإلحصاء
3
التنمية االقتصادية
3
مهارات كتابية باللغة العربية
3
علم النحو ()1
3
مدخل إىل علم النفس
3
مهارات التواصل بني األشخاص
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3
مجموع الساعات
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9

3
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الخطة الدراسية لربنامج الماجستري يف الصحافة واإلعالم (:)2018/2017
مسار الرسالة
رقم املادة
409742
409743
409744
409745
409747
409712
409713
409714
409715
409721
409722
409723
409731
409732
409733
409734
409740
409741
409746
409799
182

عدد
عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
املواد اإلجبارية ( 15ساعة)
3
دراسات متقدمة يف نظريات االتصال
3
حلقة دراسية يف مناهج بحوث اإلعالم
3
قضايا معاصة يف اإلعالم
3
موضوعات إعالمية باللغة اإلنجليزية
3
الرأي العام والدعاية
املواد االختيارية ( 9ساعات)
3
تطبيقات يف التحرير الصحفي اإلخباري
3
تطبيقات يف التحقيق الصحفي
3
تحرير املجالت وإنتاجها
3
الكتابة لإلعالم اإللكرتوين
3
الكتابة املتقدمة لإلذاعة والتلفزيون
3
تطبيقات يف الفنون اإلذاعية والتلفزيونية
3
إعداد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وإنتاجها
3
تطبيقات يف العالقات العامة
3
العالقات العامة وإدارة األزمات
3
اسرتاتيجيات الحمالت اإلعالنية
3
إدارة املؤسسات اإلعالمية
3
تطبيقات إحصائية يف اإلعالم
3
أخالقيات اإلعالم وترشيعاته
3
االتصال عرب الثقافات
الرسالة ( 9ساعات)
9
رسالة
مجموع الساعات
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املتطلب
السابق

املجموع

15

9

9
33

رقم
املادة
409712
409721
409732
409741
409742
409743
409744
409745
409713
409714
409715
409722
409723
409731
409733
409734
409740
409746
409747
409798

مسار االمتحان الشامل
املتطلب
عدد
املجموع
عنوان املادة (باللغة العربية)
السابق
الساعات
املواد اإلجبارية ( 24ساعة)
3
تطبيقات يف التحرير الصحفي اإلخباري
3
الكتابة املتقدمة لإلذاعة والتلفزيون
3
العالقات العامة وإدارة األزمات
3
أخالقيات اإلعالم وترشيعاته
24
3
دراسات متقدمة يف نظريات االتصال
3
حلقة دراسية يف مناهج بحوث اإلعالم
3
قضايا معاصة يف اإلعالم
3
موضوعات إعالمية باللغة اإلنجليزية
املواد االختيارية ( 9ساعات)
3
تطبيقات يف التحقيق الصحفي
3
تحرير املجالت وإنتاجها
3
الكتابة لإلعالم اإللكرتوين
3
تطبيقات يف الفنون اإلذاعية والتلفزيونية
إعداد الربامج اإلذاعية
3
والتلفزيونية وإنتاجها
9
3
تطبيقات يف العالقات العامة
3
اسرتاتيجيات الحمالت اإلعالنية
3
إدارة املؤسسات اإلعالمية
3
تطبيقات إحصائية يف اإلعالم
3
االتصال عرب الثقافات
3
الرأي العام والدعاية
االمتحان الشامل ( 0ساعة)
0
0
امتحان شامل
33
مجموع الساعات
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 - 8/7كلية الهندسة

cلية الهند�صة

�bصم الهند�صة
املدنية

شكل رقم ()11
كلية الهندسة
الرؤية:
تسعى كلية الهندسة إىل إعداد خريجني من املهندسني املحرتفني ،وعىل مستوى عا ٍل من
الكفاءة ،قادرين عىل تلبية احتياجات مجتمعهم ،والعامل من حولهم ،وأن تصبح الكلية مركزا ً
لتطوير األبحاث العلمية ،عىل املستويني املحيل والدول.
الرسالة:
تهدف كلية الهندسة إىل تزويد طلبتها باملعرفة الهندسية املتوازنة ،ذات املستوى العال،
ليصبحوا مهندسني محرتفني ،وعىل درجة عالية من الكفاءة ،وقادرين عىل تلبية احتياجات
مجتمعهم محلياً وإقليمياً ،كام تطمح الكلية إىل توفري بيئة تعليمية متطورة ،تشجع الطلبة عىل
التميز واالبتكار ،وتحمل املسؤولية األخالقية واملهنية ،أثناء مامرسة عملهم ،وخدمة مجتمعهم.
األهداف:
•إتقان طلبة الكلية ملبادئ املعرفة األساسية ،ومهارات حل املشكالت ،إضافة إىل تطوير
قدراتهم الهندسية التصميمية والتطبيقية.
•إعداد الخريجني املتمكنني من املعرفة واملهارات الالزمة ،إلدراك البدائل الهندسية التصميمية،
184
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وتقييم تأثرياتها االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،وتلك املرتبطة بالسالمة العامة.
•إعداد خريجني يتمتعون بهارات التواصل الشفوية واملكتوبة ،الالزمة لنجاحهم املهني.
•إعداد الطلبة ليكونوا أعضاء فاعلني ،قادرين عىل العمل ضمن الفريق الواحد.
•إعداد الطلبة للتعامل بفاعلية مع جميع القضايا األخالقية واملهنية املتعلقة بتخصصاتهم،
ومتكينهم من املعرفة الخاصة بالحصول عىل الرخص املهنية ،وتشجيع املهارات القيادية
لديهم ،وتحفيز الرغبة يف التعلم مدى الحياة.
نبذة عن الكلية :تأسست كلية الهندسة يف جامعة البرتا يف شهر أيلول  ،2016مبتدئة بقسم
الهندسة املدنية ،ضمن برنامج البكالوريوس ،وبنظام الفصول الدراسية ،والساعات املعتمدة،
ويجري التخطيط واإلعداد لتأسيس املزيد من األقسام مستقبال.
ويف سبيل مواكبة التطور ،ورفع مستوى التعليم ،ومخرجاته ،ستقوم الكلية بتقديم بعثات
دراسية للطلبة املتميزين ،الستكامل دراساتهم العليا يف تخصصصات نوعية ومتعددة ،ويف
جامعات عاملية مرموقة ،كام ستوفر كلية الهندسة جميع احتياجات أعضاء هيئة التدريس؛
لتشجيعهم عىل إجراء أبحاث علمية ،واملشاركة يف املؤمترات العلمية املحلية والدولية،
وستتواصل كلية الهندسة بجميع كفاءاتها مع املجتمع املحيل ،وقطاع الصناعة.
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الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس الخاص بكلية الهندسة (:)2018/2017
الهندسة املدنية
عدد
املتطلب السابق املجموع
رقم املادة عنوان املادة (باللغة العربية)
الساعات
متطلبات جامعة إجبارية ( 12ساعة)
3
 9400100الرتبية الوطنية
3
 9400109العلوم العسكرية
12
9401099/P.T.
3
 9400111لغة عربية ()1
9402099/P.T.
3
 9400121لغة إنجليزية ()1
متطلبات جامعة اختيارية ( 15ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
3
 9400101حضارة عربية إسالمية
3
 9400102حضارة وفكر
9400111
3
 9400112لغة عربية ()2
6
9400121
3
 9400122لغة إنجليزية ()2
3
 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة الحقوق)
3
 9400191مبادىء االتصال (لغري طلبة اإلعالم)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتامعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
3
 9300112مبادىء االقتصاد (لغري طلبة العلوم اإلدارية واملالية)
3
 9400104علوم سياسية
6
3
 9400105قضايا معاصة
3
 9400131القضية الفلسطينية
3
 9400171مدخل إىل علم االجتامع
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3
 9100101العلم والحياة
3
 9400140الرياضة والصحة
3
 9400151علم البيئة
3
3
 9500101اإلسعافات األولية
3
 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغري طلبة التغذية)
9601099/P.T.
3
 9600101مهارات حاسوبية (إجباري لطلبة هذا التخصص)
186
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101103
101108
103101
103102
103201
104101
104102
104106
601115
901101
901102
901200
901203
901373
103231
103241
103373
901211
901221
901232
901233
901241
901261
901262
901313
901323
901326
901331

متطلبات كلية إجبارية ( 34ساعة)
3
كيمياء عامة
 101103أو متزامن
1
مخترب كيمياء عامة
3
تفاضل وتكامل ()1
103101
3
تفاضل وتكامل ()2
103102
3
تفاضل وتكامل ()3
3
فيزياء عامة ()1
104101
3
فيزياء عامة ()2
1
مخترب فيزياء عامة
 104102أو متزامن
9600101
3
الربمجة للمهندسني
1
املشاغل الهندسية
9600101
3
الرسم الهنديس بالحاسوب
103102
3
رياضيات هندسية
1
أخالقيات مهنة الهندسة
103102
3
اإلدارة واالقتصاد الهنديس
متطلبات قسم إجبارية ( 90ساعة)
103101
3
مبادىء اإلحصاء
103101
3
جرب خطي ()1
103201
3
تحليل عددي ()1
103102+104101
3
استاتيكا
101103
3
جيولوجيا هندسية
901211
3
مقاومة املواد
901232
1
مخترب مقاومة املواد
901261
3
هندسة الطرق
103101
3
هندسة املساحة
 901261أو متزامن
1
مخترب هندسة املساحة
901200
3
ميكانيكا املوائع
901221
3
الهندسة الجيوتقنية
 901323أو متزامن
1
مخترب الهندسة الجيوتقنية
101103
3
مواد إنشائية
جامعة البرتا
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34

90

187

901332
901333
901353
901354
901400
901424
901433
901435
901437
901442
901443
901445
901453
901454
901455
901456
901471
901537
901543
901571
901597
901598
901599
901501
901532
901533
901534
901535
901536
188

901331
1
مخترب مواد إنشائية
901232
3
تحليل إنشايئ ()1
901313
3
هيدروليكا
 901353أو متزامن
1
مخترب هيدروليكا
9400121
2
كتابة تقنية**
901323
3
تصميم أساسات
901333
3
تحليل إنشايئ ()2
901331+901333
3
خرسانة مسلحة ()1
901435
3
خرسانة مسلحة ()2
901332
3
تصميم رصفات
1
مخترب مواد رصفات الطرق
 901442أو متزامن
103231
3
هندسة النقل واملرور
901353
3
هندسة معالجة املياه
1
مخترب هندسة معالجة املياه
 901453أو متزامن
901313
3
هيدرولوجيا
101103
3
هندسة البيئة
901373
3
إدارة مشاريع إنشائية
901433
3
منشآت فوالذية
901241
2
هندسة السكك الحديدية واملطارات
901435
3
املواصفات والعقود وحساب الكميات
0
التدريب الهنديس امليداين*
اجتياز  90ساعة معتمدة
اجتياز  120ساعة معتمدة
1
مرشوع تخرج (***)1
901598
3
مرشوع تخرج ()2
متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
موافقة القسم
3
تطبيقات الحاسوب يف الهندسة املدنية
901437
3
خرسانة مسلحة ()3
901537
3
منشآت فوالذية متقدمة
901437
3
خرسانة مسبقة اإلجهاد
901424
3
منشآت مساندة للرتبة
3
تصميم جسور
901537+901437
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901544
901549
901551
901552
901559
901561
901562
901572
901581
901582
xxxxxx

3
تخطيط النقل يف املناطق الحرضية
3
موضوعات متقدمة يف املواصالت واملرور
3
تقييم األثر البيئي
3
هندسة معالجة املياه املتقدمة
3
موضوعات متقدمة يف هندسة البيئة
3
هندسة املساحة املتقدمة
3
تقنيات مساحية حديثة
3
تخطيط وجدولة املشاريع اإلنشائية
3
موضوعات خاصة يف الهندسة املدنية ()1
3
موضوعات خاصة يف الهندسة املدنية ()2
متطلبات حرة ( 3ساعات)
3

901445
901241+901445
901456
901453
901551
901261
901261
901471
موافقة القسم
موافقة القسم

مجموع الساعات

6

3
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*
** يشرتط إمتام  70ساعة معتمدة.
*** تشرتط إضافة إلمتام  120ساعة معتمدة ،إمتام  5مساقات تخصص عملية من متطلبات القسم اإلجبارية ،وإمتام مساق الكتابة
التدريب الهنديس بواقع  8أسابيع بدوام كامل ،ما مجموعه  320ساعة عمل.

التقنية (.)901400

(.Placement Test : )P.T.امتحان مستوى
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 .8العم���ادات يف الجامع��ة
 - 1/8عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
يع ّد البحث العلمي والدراسات العليا ركيزتني أساسيتني من ركائز النشاط األكادميي يف جامعة
البرتا ،ويتوىل عميد البحث العلمي والدراسات العليا اإلرشاف عىل هذه األنشطة البحثية يف
الجامعة.
ويتوىل«مجلس البحث العلمي» دعم األنشطة البحثية يف الجامعة ،وينظر يف دعم مشاريع
األبحاث واملؤلفات ،وطلبات حضور املؤمترات العلمية املحلية واإلقليمية والدولية ،إضافة لدعم
الندوات واملؤمترات العلمية يف الجامعة.
ويرشف «مجلس الدراسات العليا» عىل برامج الدراسات العليا يف الجامعة ،وينسب ملجلس
العمداء بنح الدرجات العلمية بعد استكامل متطلباتها.
مهام العامدة يف مجال الدراسات العليا :تتمثل الدراسات العليا يف جامعة البرتا يف ستة برامج،
وهي :املاجستري يف العلوم الصيدالنية ،واملاجستري يف اللغة اإلنجليزية /الرتجمة ،واملاجستري يف
اللغة العربية وآدابها ،واملاجستري يف الصحافة واإلعالم ،واملاجستري يف إدارة األعامل ،واملاجستري
يف التسويق.
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- 2/8عمادة شؤون الطلبة
FQي�ص اجلاeعة
Yميد Tص�ؤون الطلبة

ال�صكرتريI

�eصاYد العميد
�bصم الأeن
اجلاeعي
�bصم
الن�صاط
الريا�صي

�bصم
اخلدeات
الطالبية

�bصم Tص�ؤون
ال�اaدين

eكتب الإTQصاد ال�Xيفي
وeتابعة اخلريجني U /صندوق
امللك Yبداهلل الثاين للتنمية

�bصم الن�صاط الثقايف
والفني والLتماYي
�صكن
الطالبات

شكل رقم ()12
الهيكل التنظيمي لعامدة شؤون الطلبة
الرؤية:
أن تكون العامدة رائدةً ،ومبدع ًة عىل املستويني املحيل واإلقليمي يف مجال األنشطة الطالبية
املنوعة ،والخدمات الطالبية املميزة.
الرسالة:
بناء جيل من الطلبة يتمتعون بالصحة النفسية والجسدية والعقلية ،من خالل تنمية قدراتهم،
وحفز طاقاتهم ،وتعزيز القيم اإليجابية عندهم ،وتوفري متطلبات النجاح والتفوق ،والبيئة
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الجامعية الداعمة اآلمنة ،ملامرسة النشاطات الرياضية ،والفنية ،واالجتامعية كافة؛ ليساهموا
بفاعلية يف خدمة وطنهم وأمتهم.
القيم:
•الطالب هو محور اهتاممنا ،ومركز عملنا.
•الريادة واإلبداع يف تقديم الخدمات واألنشطة الطالبية كافة.
•الرتكيز عىل االلتزام بالقيم واألخالق الحميدة.
•توفري البيئة الصحية واآلمنة للطلبة.
•غرس ثقافة الحوار اإليجايب ،واحرتام الرأي ،والرأي اآلخر.
•االلتزام باملسؤولية األخالقية واالجتامعية.
األهداف:
•توفري الربامج واألنشطة الرياضية ،وتنمية املواهب الرياضية املختلفة لدى الطلبة وصقلها،
وتعزيز مفهوم املنافسة الرشيفة بينهم.
•رفع مستوى الوعي الثقايف واالجتامعي لدى الطلبة ،وتحقيق التواصل مع قضايا األمة ،من
خالل الربامج الثقافية ،واالجتامعية ،والفنية.
•تنمية روح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة ،وإذكاء روح املنافسة اإليجابية لديهم.
•رعاية الطلبة املتميزين واملتفوقني ،وصقل مواهبهم ،ودعمهم مادياً ومعنوياً.
•إدامة االتصال والتواصل مع الخريجني ،والعمل عىل تعزيز عالقتهم بالجامعة ،ومتابعة
إنجازاتهم.
•صقل شخصية الطالب ،وتنمية مهاراته الحياتية ،بتقديم العديد من الدراسات ،وورش
العمل النوعية ،بالتعاون مع خربات خارجية متخصصة.
•تشجيع الطلبة عىل العمل التطوعي ،خدم ًة ألستهم الجامعية ،ومجتمعهم املحيل.
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خدمات عامدة شؤون الطلبة وأنشطتها:
تقوم عامدة شؤون الطلبة بتقديم خدماتها لطلبة الجامعة واملجتمع املحيل؛ من خالل الدوائر
واألقسام اآلتية:
أ .قسم الخدمات الطالبية:
يتوىل قسم الخدمات الطالبية تحديد احتياجات الطلبة من الخدمات املختلفة ،وتلبيتها ،كام
يرشف عىل عملية إجراء االنتخابات للجمعيات (العلمية) الطالبية ،ومجلس اتحاد الطلبة،
واألندية الطالبية ،وباإلضافة لذلك ،يرشف القسم عىل تنظيم الرحالت الطالبية ،واملرافق التي
ت ُع َنى بتقديم خدمات الطعام ،والرشاب ،والرتفيه للطلبة؛ للتأكد من مطابقتها ملعايري الصحة
والسالمة العامة؛ لتوفري البيئة الصحية ،والداعمة ،واآلمنة ،التي تساعد عىل إطالق ال َعنان
إلبداعات الطلبة.
ب .قسم النشاط الفني والثقايف واالجتامعي:
يتيح قسم النشاط الفني والثقايف الفرصة أمام الطلبة ملامرسة هواياتهم وتنميتها ،ورفع مستوى
الوعي الثقايف لديهم ،وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة يف الفعاليات الثقافية واالجتامعية والفنية.
وتنظم العامدة االحتفاالت واملهرجانات والندوات املختلفة؛ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم يف
الغناء ،والعزف ،والرقص الفلكلوري ،واملسح ،وطلبة الخدمة العامة ،باإلضافة إىل التخطيط
ألعامل الطلبة التطوعية ،وتنفيذها ،كام تقوم العامدة بتابعة طلبة ِم َنح التفوق الفني ،ومتابعة
إصدار الكتاب السنوي للخريجني.
ج .قسم النشاط الريايض:
يساهم قسم النشاط الريايض يف رعاية املواهب الرياضية لدى الطلبة ،وصقلها ،خاصة وأن الرياضة
هي إحدى طرق التواصل بني شعوب العامل؛ ألنها ال تقتص عىل التدريب الجسمي فقط ،بل تشمل
التهذيب الخلقي واالجتامعي ،وتكوين الشخصية .ويهتم النشاط الريايض باستقطاب الطلبة من
الجنسني ،للمشاركة يف األنشطة الرياضية الجامعية والفردية ،وعقد الدورات التدريبية ،وتنظيم
البطوالت الداخلية ،باإلضافة إىل تشكيل الفرق الرياضية الجامعية املختلفة.
ولهذه الغاية وفرت الجامعة مبنى متعدد األغراض ،يشتمل عىل صاالت للياقة البدنية ،وكرة
السلة ،وكرة القدم ،والطائرة ،والريشة ،وقاعات لتنس الطاولة ،وصالة الرياضة (اآليروبيك)،كام
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تقوم العامدة بتنسيب من تنطبق عليهم الرشوط من الطلبة لغايات منح التفوق الريايض.
د .قسم شؤون الوافدين:
يقوم قسم شؤون الوافدين بساعدة الطلبة الوافدين يف التكيف مع البيئة الجامعية بشكل
خاص ،والبيئة األردنية بشكل عام ،ومساعدتهم يف حل املشكالت التي قد تواجههم أثناء
دراستهم يف الجامعة ،وتسهيل اإلجراءات القانونية إلقامتهم يف بلدهم الثاين األردن ،كام يتوىل
هذا القسم إنجاز اإلجراءات القانونية كافة ،لتأمني اإلقامات وتصاريح العمل ،ألعضاء هيئة
التدريس غري األردنيني .وتقوم الجامعة باستصدار تأشريات الدخول للطلبة الوافدين ،وكذلك
استصدار اإلقامات السنوية الالزمة ألجل الدراسة (عىل أن يتم تبليغ عامدة شؤون الطلبة يف
وقت مبكر) ،علام بأن الجامعة تتميز بتعدد جنسيات الطلبة فيها حيث بلغ عددها ()33
جنسية عربية وأجنبية.
ه .مكتب اإلرشاد الوظيفي ،ومتابعة الخريجني:
يقوم مكتب اإلرشاد الوظيفي ،ومتابعة الخريجني ،باملهام اآلتية:
 .1مساعدة الطلبة ،وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل ،وإرشادهم وظيفياً؛ من خالل
الربامج التدريبية ،وتقديم املشورة املهنية ،والتهيئة االجتامعية والعلمية والفكرية للطلبة،
يف مجاالت مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين ،فضالً عن توفري فرص التدريب عىل
املهارات ،واإلرشاف عىل نظام تشغيل الطلبة يف الجامعة.
 .2متابعة الخريجني ،والتواصل معهم بهدف التوظيف والتشغيل؛ عرب بوابة الخريجني
اإللكرتونية.
 .3تشبيك الخريجني بالرشكات واملؤسسات املهتمة بالتوظيف؛ من خالل األنشطة والفعاليات
التي ينظمها ،من حفالت تكرميية للخريجني ،وعقد معارض وظيفية سنوية ،ومشاركات
تفاعلية داخل الجامعة وخارجها.
و .السكن الداخيل للطالبات:
توفر الجامعة سكناً داخلياً للطالبات ،تصل الطاقة االستيعابية فيه إىل ( )147طالبة ،ويستقطب
طالبات من جنسيات عربية مختلفة .ويحتوي السكن عىل ( )134غرفة مفردة ومزدوجة،
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مجهزة بوسائل التدفئة واملياه الساخنة ،وقاعات للدراسة واملطالعة ،وقاعات ملشاهدة التلفاز،
وصاالت وقاعات لإلنرتنت ،مزودة بأجهزة حاسوب ،وغرف للخدمات العامة تحتوي عىل
الغساالت ،والنشافات الكهربائية لغسل املالبس وتجفيفها ،ومطابخ مجهزة بأفران غاز ،وأفران
ميكرو ويف ،وثالجات ،وخزائن ،وقاعة الستقبال الضيوف ،كام توفر الجامعة خدمات إسعاف
الطالبات يف الحاالت املرضيّة الطارئة.
وتوفر الجامعة وسائط النقل لطالبات السكن الداخيل؛ من وإىل نقاط تجمع رئيسية يف العاصمة
عامن -عىل مدار اليوم -با يف ذلك أيام اإلجازات والعطل الرسمية .كام تنظم عامدة شؤون
ّ
الطلبة أنشط ًة المنهجي ًة متعدد ًة ومتنوع ًة لطالبات السكن؛ من خالل محاضات التوعية،
والرحالت الرتفيهية ،والحفالت ،وغري ذلك من الفعاليات ،باإلضافة إىل صالة رياضية (.)Gym
مرافق وخدمات مساندة لعامدة شؤون الطلبة:
•خدمات الطعام :تقدم الجامعة لطلبتها خدمات متنوعة يف مجال الطعام والرشاب بتوفري
مجموعة من صاالت الطعام والكافترييات ،ومحال الوجبات الخفيفة (السناك) ،التي
يرشف عليها ويديرها طهاة متخصصون ،يخضعون للرقابة الدورية من عامدة شؤون
الطلبة ولجنة السالمة العامة ،وفق قواعد الصحة والسالمة العامة ،لضامن تقديم وجبات
صحية وسليمة للطلبة.
•محالت امليني ماركت :التي تقدم جميع احتياجات الطلبة اليومية من أغذية ،وكاتوهات،
وسكاكر ،ومرشوبات وغريها.
•مراكز بيع الكتب والقرطاسية :توفر الكتب واملراجع الدراسية املقررة للطلبة ،وكذلك
القرطاسية بجميع أنواعها ،باإلضافة إىل خدمات التصوير.
•صالة بلياردو :وقد تم استحداثها عام  ،2011/2010وهي مزودة بأحدث األجهزة ،ومعدة
عىل مستوى عا ٍل.
• البنك :توفر الجامعة فرعا للبنك األردين الكويتي داخل الحرم الجامعي ،يقدم الخدمات
اآلتية للطلبة:
 .1خدمة تسديد رسوم الجامعة.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تسديد الفواتري (كهرباء ،مياه ،هاتف).
األياتا  /وكالء السياحة والسفر
بطاقة زين املدفوعة مسبقاً.
تسديد اشرتاكات الضامن االجتامعي.
خدمة االكتتابات وصف أرباح األسهم.
خدمة تسديد الدفعات لعمالء زين.
إقرارات الرضيبة العامة عىل املبيعات.

•خدمات الرصاف اآليل :يتم تقديم خدمات مصفية إضافية بواسطة أجهزة الصاف اآلل
للبنك العريب ،والبنك اإلسالمي األردين.
•مجمع مواقف السيارات :تم إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات مجاين للطلبة ،بساحة
إجاملية بلغت  26,500م ،2يتسع ل�( )1000سيارة ،حيث يعد املجمع من أكرب مواقف
السيارات يف األردن ،وذلك بعد إمتام جميع متطلبات ورشوط السالمة فيه ،وتأهيل مداخله
ومخارجه بشكل آمن .ويشتمل املجمع عىل دليل إرشاد إلكرتوين مميز لالصطفاف ،إذ يتم
تحديد األماكن الفارغة من خالل شاشات إلكرتونية إرشادية خاصة ،لتسهيل اصطفاف
السيارات ،كام يشتمل عىل بوابات إلكرتونية ،وشاشات مراقبة لجميع مرافق املبنى.
وحق��ق هذا املجمع آلية جدي��دة يف الجامعة ،هدفها تقديم مزيد من الراحة والس��المة
للطال��ب ،بحي��ث يتفادى م��ن خالله��ا االزدحامات ع��ىل بواب��ات الجامعة الرئيس��ية،
وداخ��ل حرمها ،وه��ي تعتمد عىل دخول وخ��روج آمنني لس��يارات الطلبة من البوابات
املخصصة ،بوجود موظفي األمن ،املتواجدين لخدمتهم وضامن سالمتهم.
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 .9املكتبة

الرؤية:
أن تكو َن مكتب ُة جامع ِة البرتا مصدر إشعاع للمعرفة والبحث ،للطلبة والهيئة التدريسية ،لدعم
رؤية الجامعة وفقا ألرقى املعايري الدولية.
الرسالة:
تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية ،ودعم العملية التعليمية والبحث يف بيئة تنافسية.
األهداف:
 .1إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات بسهولة ،ألعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة
الجامعة.
 .2تنمية املقتنيات يف التخصصات املوضوعية كافة ،بشكل متوازن.
 .3تنظيم مصادر املعلومات با يتامىش مع أحدث التق�نيات والوسائل الحديثة.
 .4التطوير املستمر للموظفني والطلبة والهيئة التدريسية ،بعقد ورشات تدريبية.
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 .5التعاون مع مرافق املعلومات والجهات ذات العالقة من مكتبات عامة ومتخصصة.
 .6خدمة الباحثني واملجتمع املحيل.
نبذة عن املكتبة:
تأسست املكتبة عام  1991مع تأسيس الجامعة ،وتتسع ل�  100,000مجلد ،وتعد مكتبة
الجامعة من املكتبات الرائدة واملتخصصة ،يف مجاالت التنمية والبحث العلمي .وتسعى املكتبة
لتكون مصدر إشعاع للمعرفة والبحث للطلبة والهيئة التدريسية ،وتطبيق أحدث الوسائل
التكنولوجية ،ودعم العملية التعليمية والبحثية يف بيئة تنافسية.
مبنى املكتبة :يتألف مبنى املكتبة من ثالثة طوابق ،وطابق تسوية لحفظ السجالت.
الطابق الثاين
الطابق األول
 مكاتب اإلدارة كاونرت اإلعارة مجموعات الكتب العربية كاونرت األمانات قاعة الدوريات الجارية  -قسم الفهرسة والتصنيف قاعة الدوريات املجلدة والتقارير  -خدمات البحث أجهزة كمبيوتر للبحث أجهزة كمبيوتر للبحث مختربا حاسوب لإلنرتنت  -قاع��ة املكتب��ة اإللكرتوني��ة( ،)E-libraryوتحتوي عىل
والقواعد اإللكرتونية
 37جهاز حاس��وب وData
 قاعة االجتامعات Showوتستخدم للدورات
التدريبية.

الطابق الثالث
 مجموعة الكتب األجنبية الكتب املرجعية خدمات البحث خدمات التصوير قسم التزويد -مكتبة الوسائط املتعددة

أنظمة املكتبة:
تتبع املكتبة نظام الرفوف املفتوحة ،بحيث تتيح للقارىء أن يختار ما يريد.
أ .نظام ال َح رْو َسبة:
تتبع املكتبة نظام  M2lالطبعة التاسعة من  .Minisisوجميع مقتنيات املكتبة محوسبة ،من
كتب ودوريات ومواد سمعية ،وبصية ،وتقارير الهيئات .وتتم عملية اإلعارة باستخدام الحاسوب.
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ب .نظام التصنيف:
تتبع املكتبة يف التصنيف خطة ديوي العرشية ،التي يرمز فيها إىل املوضوعات بعرشة أقسام
رئيسة ،وتتبع املكتبة خطة الطبعة الحادية والعرشين من تصنيف ديوي.
ج .نظام الفهرسة:
تتبع املكتبة قواعد الفهرسة اإلنجلو أمريكية.
األقسام الفنية يف املكتبة:
•قسم التزويد.
•قسم الفهرسة والتصنيف.
•قسم البحث واإلرشاد.
•قسم الدوريات.
•قسم ال َح ْوسبة ،واملكتبة اإللكرتونية.
•قسم اإلعارة.
تعليامت املكتبة:
 .1بطاقة املكتبة :هي هويتك الجامعية ،وال يجوز استخدامها من قبل طالب آخر ،ويجب
إبرازها عند كل إعارة.
 .2استعارة الكتب تتم حسب األصول ،وإعادتها تتم يف املوعد املحدد ،تجنباً لفرض عقوبات
وفقاً لتعليامت املكتبة.
 .3املحافظة عىل الهدوء داخل املكتبة.
 .4إغالق الهاتف الخلوي قبل الدخول.
 .5عدم إدخال الطعام والرشاب إىل مبنى املكتبة.
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 .6مينع التدخني داخل مرافق املكتبة.
 .7عدم إعادة الكتب إىل الرفوف بعد االنتهاء من استخدامها.
 .8مراعاة التعليامت الخاصة بكل خدمة يف أقسام املكتبة.
 .9املحافظة عىل الكتب ،وعدم الكتابة عليها ،أو تسجيل أي مالحظات عىل أي مادة مكتبية.
 .10املكتبة مراقبة بالكامريات يف األقسام كافة.
 .11موظفو املكتبة يف خدمتكم دائا.
خدمات املكتبة:
أوالً :خدمة اإلعارة
املواد املتوفرة لإلعارة :املطبوعات العربية واألجنبية كافة ،ما عدا الدوريات واملراجع واألقراص
املدمجة والصلبة.
عدد الكتب

املدة الزمنية

الفئة
أعضاء الهيئة التدريسية

 15كتاباً

فصل درايس

طلبة البكالوريوس

 3كتب

أسبوعان

طلبة املاجستري

 10كتب

شهران

موظفو الجامعة

 5كتب

شهر

تعليامت اإلعارة:
 .1عىل الطالب أن يربز بطاقته الجامعية السارية املفعول ،ويسلمها للموظف املسؤول يف
قسم اإلعارة.

200

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

 .2ال يحق ألي شخص أن يخرج أي كتاب إال بعد أن يقوم موظف اإلعارة املختص بإجراء
عملية اإلعارة.
 .3ال يجوز تجديد إعارة أي كتاب إذا كان مطلوباً ملستفيد آخر أو أكث ،وال يجوز إعارة أي
كتب متأخرة.
كتب للمستفيدين ،إذا كان بحوزتهم ٌ
 .4يحق لخريج الجامعة االستفادة من خدمات املكتبة ،مقابل دفع رسوم تأمني مسرتدة
محددة ( )25دينارا ً ،ورسم اشرتاك سنوي مقداره ( )5دنانري.
 .5عىل الطالب أن يعيد جميع ما استعاره من املكتبة قبل التسجيل للفصل التال.
 .6عند إرجاع الكتب ،عىل املستعري أن يسلم الكتب بنفسه.
 .7يجوز للمستعري تجديد إعارته عىل الهاتف أو املوبايل ،قبل انتهاء تاريخ اإلعارة.
 .8مينح الطالب براءة ذمة من املكتبة عند االنسحاب ،أو التأجيل ،أو التخرج ،وذلك إذا ثبت
عدم وجود مواد مكتبية بحوزته.

رف الحجز:
•توضع الكتب عىل رف الحجز باقرتاح من األساتذة ،أو ببادرة من املكتبة التي تنظم عملية
استخدامها يف ساعات الدوام.
•تعار الكتب املوضوعة عىل رف الحجز إعارة ليلية فقط.
•تبدأ اإلعارة الليلية قبل ساعة من نهاية الدوام الرسمي ،وتنتهي بعد ساعة من بدء دوام
اليوم التال.

الغرامات:
تقوم إدارة املكتبة بتحصيل ( )250فلساً غرامة ،لكل كتاب معار ،عن كل يوم تأخري عن الحد
املسموح به ،واملدون عىل النموذج امللصق عىل الصفحة األخرية من الكتاب املعار.
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فقدان الكتب وإتالفها:
•إذا فقد املستعري كتاباً ،فيغرم ضعف مثن الكتاب ،باإلضافة إىل تكاليف التجليد واملعالجة
الفنية للكتاب.
•إذا فقد املستعري جزءا ً من مجموعة ،فيغرم ضعف مثن املجموعة ،باإلضافة إىل تكاليف
التجليد ،وذلك إذا تعذر الرشاء.
•عىل املتسبب يف اإلتالف ،أو التشويه املتعمد ألي مادة مكتبية ،أن يؤمن نسخة أصلية
بديلة عنها ،أو يدفع خمسة أضعاف مثن املادة املتلفة ،باإلضافة إىل تكاليف التجليد،
واملعالجة الفنية للكتاب.

ثانيا :خدمات البحث يف قواعد البيانات واإلنرتنت
يحق للطلبة استخدام خدمات اإلنرتنت يف مختربي الحاسوب باملكتبة بأنفسهم ،أو بساعدة
مسؤول البحث يف القاعة.
وتشرتك املكتبة يف قواعد البيانات اإللكرتونية اآلتية:
 .1قاعدة بيانات الدوريات اإللكرتونية ( )EBScoوتحتوي عىل  25قاعدة بيانات متخصصة.
 .2قاعدة بيانات الكتب اإللكرتونية ( )E Book centralالتي تحتوي عىل حوال ()148600
عنواناً إلكرتونيا ،وتح َّدث باستمرار.
 .3قاعدة بيانات الرسائل الجامعية ( )Proquestالتي تحتوي عىل  4مليون رسالة إلكرتونية،
وتح َّدث باستمرار.
 .4قاعدة بيانات ( )AccESS PhArMAcyوهي قاعدة متخصصة بكتب ومراجع
الصيدلة.
 .5قاعدة بيانات ( )ScoPuSوهي قاعدة متخصصة لتصنيف الدوريات للباحثني.
 .6قاعدة بيانات ( )ScIFInDErلتخصص الصيدلة والكيمياء.
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 .7قاعدة بيانات “عدالة “ لتخصص الحقوق.
 .8دليل الدوريات ( )WEBurlIchللدوريات العلمية املحكّمة.
 .9قاعدة بيانات الدوريات اإللكرتونية  AcMلتخصص تكنولوجيا املعلومات.
 .10قاعدة بيانات الدوريات اإللكرتونية العربية “دار املنظومة” لتخصصات اإلدارة ،والرتبية،
والعلوم اإلنسانية.
ويسمح للطالب بالطباعة مجانا من قواعد البيانات اإللكرتونية لغاية  150صفحة يف الفصل
الواحد ،وما زاد عىل ذلك يستوىف منه  50فلسا مقابل طباعة كل صفحة.
ثالثاً :خدمات البحث اإللكرتوين يف مقتنيات املكتبة
• يحق للطالب استخدام أجهزة البحث يف الطابقني األول والثاين ،ومختربات الحاسوب يف
املكتبة.
•عىل الطالب أال يرتدد يف طلب املساعدة من موظفي املكتبة عند البحث اإللكرتوين ،أو
للحصول عىل الكتاب املطلوب من الرفوف.
رابعاً :خدمات التصوير
•يدفع كل شخص يرغب يف تصوير أي مادة مكتبية مبلغ « »25فلساً عن الصفحة الواحدة.
•ال يجوز تصوير كتاب كامل ،أو عدد كامل من دورية.
•التصوير مخصص ملقتنيات املكتبة فقط.
تعريفات تتعلق باملكتبة
املرجع :هو الكتاب الذي ال يقرأ من أوله ،إىل آخره ،وإنا يرجع إليه للبحث عن معلومات
معينة ،مثل :القواميس ،واملوسوعات ،واألطالس ،واألدلة .ويتميز املرجع عن الكتاب العادي
بوجود حرف (م ( أو ( )rفوق رمز التصنيف ،ويوضع يف قاعة املراجع ،وال ميكن إعارته.
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الدورية :هي املطبوعة التي تصدر بشكل دوري ،سواء أكان ذلك يومياً ،أو أسبوعياً ،أو شهرياً،
أو فصليا .وتوضع الدوريات عىل الرفوف حسب التخصصات ،ويوضع آخر عدد من الدورية
عىل الرف وخلفه األعداد السابقة من الدوريات .ويتم تجليدها سنوياً ،وترتب يف قاعات
خاصة ،وال ميكن إعارتها ،وإنا ميكن تصوير مقال منها.
الرسالة الجامعية :هي األطروحة املقدمة لنيل درجة املاجستري ،أو الدكتوراه ،ويرمز لها بالرمز
( )Thفوق رمز التصنيف من  Thesis .ومتنع إعارة الرسائل الجامعية ،كام مينع تصويرها
بشكل كامل.
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 .10دوائ��ر الجامعة
 - 1/10الدائرة المالية
الرؤية:
تسعى الدائرة املالية الحتضان املساءلة ،والرقابة عاملني أساسيّني للنجاح ،لتعزيز استمرارية
الجامعة ونوها ،لتحقيق رؤية جامعة البرتا بأن تكون الخيار األفضل.
الرسالة:
خدمة زبائننا من طلبة ،وأعضاء هيئة تدريس ،وإداريني ،ومجتمع محيل ،ومجلس أمناء،
آخذين بعني االعتبار أن منتجنا األسايس هو الوقت ،واملعلومات املحاسبية الدقيقة.
مهمتنا:
نسعى لتأمني مستندات مالية ومحاسبية عالية الجودة ،وتقديم االستشارات والدعم ،بااللتزام
بالسياسات ،واإلجراءات ،واإلبداع ،والتعاون ،وتعزيز املامرسات األخالقية.
وتضم الدائرة املالية األقسام اآلتية:
 .1قسم املحاسبة العامة.
 .2قسم محاسبة الطلبة.
 .3قسم محاسبة الرواتب.
 .4الصناديق.
اختصاصات ومهام الدائرة املالية :تقوم الدائرة املالية من خالل موظفيها باملهام اآلتية:
 .1تنفيذ السياسات املالية العامة ،ومتابعة تنفيذ الخطط املرسومة من اللجنة التنفيذية يف
مجلس األمناء ،فيام يتعلق باألمور املالية.
 .2وضع االقرتاحات املناسبة لتعديل السياسات املالية ،واالشرتاك يف مناقشتها بالحد الذي تراه
اللجنة التنفيذية مناسباً.
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 .3إعداد املوازنات التقديرية الخاصة بالجامعة ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات
واألقسام املختلفة فيها ،ورفعها إىل رئيس الجامعة ومجلس األمناء العتامدها.
 .4مراقبة االنحرافات بني املوازنة التقديرية والنتائج الفعلية ،ومناقشتها ،ورفع تقرير بشأنها
إىل رئيس الجامعة.
 .5إعداد التقارير املالية عن نشاط الجامعة ،حسب الشكل واملضمون املح ّددين ضمن النظام
املال للجامعة.
 .6إعداد الحسابات الختامية ،ونتائج األعامل السنوية ،والحسابات عن أي فرتة مالية يف
مواعيدها ،ورفعها إىل رشكة البرتاء للتعليم.
 .7إعداد تقرير تحلييل للحسابات الختامية ونتائج األعامل ،بحيث يوضح نقاط الضعف،
والقوة يف املركز املال للجامعة.
 .8القيام بجميع األعامل املالية الخاصة بالجامعة ،والتأكد من متاشيها مع النظام املال
املوضوع واملقر من مجلس األمناء.
 .9تنفيذ التعليامت املعتمدة فيام يتعلق بتحديد قيمة األقساط الجامعية لكل فصل ،ورسوم
النقل ،والخصومات املمنوحة للطلبة ،والتأمينات الدراسية املسرتدة ،ومواعيد استحقاق
األقساط.
 .10االحتفاظ بعالقات طيبة مع البنوك واملؤسسات املالية ،بقصد االستفادة من هذه املؤسسات
فيام يتعلق بتمويل نشاط الجامعة ،وبناء جسور الثقة معها.
 .11متابعة تحصيل حقوق الجامعة لدى اآلخر ،وخاصة األقساط املستحقة ،واملحافظة عىل
أموال الجامعة ،والعمل عىل تجنيب الجامعة تحمل الغرامات أو املخالفات ،بتابعة ما
يستحق عىل الجامعة من رسوم وضائب ،وتسويتها يف الوقت املناسب.
 .12القيام بأعامل الرقابة عىل النقد يف الصندوق والبنوك ،وإعداد بيان التدفقات النقدية
لفرتات مختلفة ،طبقاً ملا هو موضوع يف النظام املال للجامعة.
 .13أي أعامل أخرى تسند إىل الدائرة من الرئيس ،يف حدود اختصاصها ،وبا يالئم التوسعات
املستقبلية للجامعة.
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 .14متابعة األداء املال بكفاءة ،وفعالية ،وإنتاجية.
 .15تقديم االقرتاحات والتوصيات الالزمة للتطوير الوظيفي ،باإلضافة إىل متطلبات اعتامد
الجامعة ،الحالية واملستقبلية ،والتوسع ،وجعل الحرم الجامعي أكث نشاطاً وحيوية ،مع
تطوير املرافق والخدمات ،ومتابعة املنشآت املطلوبة مستقبالً.
 .16يجري املدير املال املفاوضات واالتصاالت باسم الجامعة ،فيام يتعلق بأي نشاط مال،
بتكليف من رئيس الجامعة.
 .17التعاون مع رئيس الجامعة يف إعداد الربامج ،والنظم ،والسياسات املالية واإلدارية للجامعة،
واقرتاح تعديلها با يتالءم وظروف الجامعة الحالية ،وأي توسعات مستقبلية ،واعتامدها
من اللجنة التنفيذية ومجلس األمناء.
 .18التعاون مع مديري الدوائر األخرى ،ورؤساء األقسام فيها ،يف رشح وإعداد امليزانيات
التقديرية ألقسامهم ،بشكل يعرب عن واقع الحال ،والخطط والربامج املستقبلية.
 .19القيام بدراسة سبل متويل أي توسعات ،أو عقود رشاء ،مع إيضاح إمكانيات التمويل
الداخيل ،وأي اقرتاحات بشأن التمويل الخارجي ،ورفعها إىل اللجنة التنفيذية.
 .20اإلرشاف عىل جرد املستودعات.

أسئلة متكررة (يف الشؤون املالية)
 .1ما هو التسجيل املبكر؟ وكيف يتم التسجيل فيه؟
التسجيل املبكر هو أول بداية التسجيل ،ومدته شهر (موضح يف التقويم الجامعي) ،ويتم
التسجيل فيه بسداد  % 100من رسوم الساعات ،يضاف إليها رسوم التسجيل والخدمات.
 .2كيف يتم التسجيل للفصل بعد انتهاء فرتة التسجيل املبكر؟
يتم استيفاء  % 60من رسوم الساعات املراد تسجيلها من الطالب ،يضاف إليها رسوم
التسجيل والخدمات ،وباقي الرسوم يجب أن تدفع قبل دخول االمتحانات النهائية.
 .3كيف يتم استيفاء رسوم املواصالت من الطلبة؟
يتم استيفاء مبلغ مقطوع للفصل اإلجباري (األول/الثاين) بقيمة  120دينارا ،و 60دينارا
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للفصل االختياري الصيفي ،تدفع نقدا دفعة واحدة ،دون النظر ملعدل استخدام الباص.
 .4ماهي طرق الدفع املتوفرة يف الجامعة؟
ميكن للطالب أن يسدد االلتزام املرتتب عليه عن طريق صندوق الجامعة يف الدائرة
املالية ،بالطرق التالية:
نقدا – شيكات بنكية رسمية – طرق الدفع اإللكرتوين (فيزا  /ماسرت كارد) ،كام ميكنه الدفع
بوجب حواالت من الخارج ،أو اإليداع يف الحساب البنك للجامعة مبارشة بالدينار األردين،
أو بالدوالر األمريك.
 .5كم فرصة يعطى الطالب يف حال رجوع الشيكات البنكية ،وعدم تحصيلها من البنك؟
يف حال رجوع الشيك األول ،يتم إعالم الطالب شفهيا ،برجوع الشيك ،ويعطى فرصة
واحدة ،ويف حال رجوع الشيك الثاين ،ال يتم قبول أي شيك من الطالب بعد ذلك.
 .6متى يستطيع الطالب دفع الرسوم أثناء الدوام الرسمي؟
يستقبلكم الصندوق يف الدائرة املالية أيام األحد إىل الخميس من الساعة  8صباحا حتى
الساعة  3:45بعد الظهر.
 .7كيف يستطيع الطالب الحصول عىل وثيقة (إثبات طالب  /كشف عالمات /نسخ إضافية
ملصدقة التخرج)؟
يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص املتوفر يف الدائرة املالية ،ومراجعة املحاسب ،ثم
تسديد رسم الوثيقة لدى أمني الصندوق ،وختمها من الدائرة املالية ،متهيدا الستخراجها
من عامدة القبول والتسجيل.
 .8إذا دفع الطالب رسوم امتحانات املستوى الثالثة (لغة إنجليزية ،مهارات حاسوبية ،لغة
عربية) ،ومل يتمكن من التقدم ألحد هذه االمتحانات ،أو جميعها بسبب املعادلة ،فكيف
تتم معالجة هذه الحاالت ماليا؟
عند انسحاب الطالب من الجامعة ،أو عند التخرج ،يتم االستفسار من عامدة القبول
والتسجيل عن وضعه بوجب مخاطبات رسمية ،ثم يتم ترصيد رسم االمتحان غري املقدم
بسبب املعادلة ،ورده إىل حساب الطالب.
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 .9كيف يتم تسديد التأمني املسرتد؟ وكم مرة يدفع؟
يتم استيفاء التأمني املسرتد مرة واحدة فقط عند االلتحاق بالجامعة ،ويرد إىل الطالب
عند االنسحاب من الجامعة أو التخرج.
 .10متى ميكن للطالب الحصول عىل بطاقة دخول االمتحانات النهائية؟ وما هي رشوط
الحصول عليها؟
يتم الحصول عىل بطاقة دخول االمتحان النهايئ قبل انعقاد االمتحان الثاين (موضح يف
التقويم الجامعي) ،رشيطة أن يقوم الطالب بتسديد كامل التزاماته عن الفصل املعني.
 .11كيف ميكن للطالبة االشرتاك يف سكن الجامعة الداخيل؟
تقوم الطالبة براجعة مرشفة السكن الداخيل لحجز الغرفة املطلوبة ،وتعبئة االستامرة
الخاصة بذلك ،ثم تتوجه إىل صندوق الجامعة يف الدائرة املالية لدفع القيمة املرتتبة
املذكورة يف االستامرة ،متهيدا الستالم الغرفة.
 .12ماذا يتوجب عىل الطالبة أن تفعل يف حال رغبت بعدم تجديد االشرتاك يف السكن الداخيل؟
يتوجب عىل الطالبة إفراغ الغرفة من أغراضها الشخصية ،وتسليم مفتاحها ملرشفة السكن،
والحصول عىل براءة ذمة من السكن الداخيل.
 .13متى يستطيع الطالب الخريج إجراء براءة الذمة استعدادا للتخرج؟
بعد صدور قرار مجلس العمداء باملوافقة عىل تخرج الطالب ،يقوم الطالب بإجراء براءة
الذمة بعد توقيعها من الدوائر املذكورة فيها كافة ،با فيها خدمة العلم للطلبة األردنيني،
وتوقيع مسؤولة السكن الداخيل ،وختم مسؤول اإلقامات للطلبة والطالبات غري األردنيني،
وذلك بعد سداد الطالب لجميع االلتزامات املالية املرتتبة عليه نقدا ،أو تحصيل الشيكات
املدفوعة من الطالب كافة -إن وجدت -متهيدا لتوقيعها من الدائرة املالية ،ومن ثم استالم
شهادته من عامدة القبول والتسجيل.
 .14يف حال انقطاع الطالب عن الدراسة ،ورغبته باالنسحاب ،أو التأجيل لفصل ،أو العودة
للدراسة ،ماذا يرتتب عىل ذلك؟
يقوم الطالب بتعبئة النموذج املناسب لحالته واملتوفر يف عامدة القبول والتسجيل ،ثم
يستكمل اإلجراءات ،ويتوجه للدائرة املالية لتسديد الذمة املرتتبة عليه ،متهيدا لتوقيعها،
وتسليمها لعامدة القبول والتسجيل.
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 - 2/10دائرة العالقات العامة والدولية
الرؤية:
•أن تكون الدائرة رائدة يف توطيد أواص العالقة ،وزيادة التفاعل بني الجامعة وأصحاب
املصالح كافة ،داخل الجامعة وخارجها.
الرسالة:
• تقديم صورة إيجابية عن الجامعة ،وطلبتها ،وهيئتيها التدريسية واإلدارية ،ومرافقها
املختلفة ،وبرامجها وأنشطتها.
• العمل عىل استقطاب طلبة جدد محليا وعربيا ،عن طريق الرتويج لربامج الجامعة،
وتخصصاتها املختلفة ،وتفاعلها مع مجتمعها املحيل.
• تسهيل عمل الكوادر التدريسية واإلدارية ،واملساعدة يف تذليل العقبات التي قد تواجههم.
األهداف:
•اإلسهام الفعال يف رفع شأن الجامعة داخليا ،ومحليا ،ودوليا.
•فتح قنوات التواصل مع مؤسسات املجتمع املحيل التعليمية ،والثقافية ،واالجتامعية،
والخدمية ،با يف ذلك الجامعات املحلية والعاملية.
•الرتويج لرسالة الجامعة ،وفلسفتها ،ونشاطها ،وأخبارها عرب وسائل اإلعالم املختلفة ،وعدم
تفويت الفرص يف استثامر أي مناسبة تحقق هذه الغاية.
•اإلبقاء عىل التواصل املستمر مع إدارات الجامعة وكلياتها املختلفة ،وتلبية احتياجاتهم
من مطبوعات وخدمات وتغطيات إعالمية لفعالياتهم ،با يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.
نبذة عن الدائرة:
تعد دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة البرتا ،الجهاز اللوجستي واإلعالمي لجميع
الفعاليات واألنشطة املختلفة التي تقوم بها الجامعة ،وقد أنيطت بهذه الدائرة العديد من
املهام الرئيسية ،التي من شأنها إنجاح جميع فعاليات وأنشطة الجامعة ،لتحقيق رؤيتها وغايتها
النبيلة ،ضمن قيمها املتميزة.
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وتختص الدائرة بتهيئة الظروف التي تساعد عىل زيادة مساهمة الجامعة يف خدمة جمهورها
الداخيل والخارجي ،وتنمية املجتمع ،وكسب تفهم قطاعاته وتعاطفها ودعمها لربامجها
ومرشوعاتها كافة ،عن طريق تعريف املجتمع األردين واإلعالم بأنشطة الجامعة ودورها
وجهودها التي تقوم بها يف إطار رسالتها السامية يف خدمة املجتمع ،وتنميته ،وتطوره ،إضافة
إىل دعم العالقات الطيبة وتنميتها بني الجامعة  -وذلك يشمل الطلبة والعاملني والفنيني فيها-
واملجتمع املحيل الذي يتعامل معها ،با يدعم روح الوالء واالنتامء للجامعة ،والعمل عىل توفري
كل املقومات التي تدعم هذه الروح .وقد لعبت الدائرة منذ نشأتها وحتى اآلن دورا مهام يف
إلقاء الضوء عىل إنجازات الجامعة ،وإبراز جوانب التميز التي تم تحقيقها ،وهو األمر الذي
طاملا ساعد يف أداء مهمة التسويق الناجح للجامعة.
وقد واكبت دائرة العالقات العامة والدولية تطور مسرية الجامعة ،ولعبت دورا ً مهامً يف تفعيل
عالقة الجامعة مع الجامعات ،واملراكز ،واملؤسسات العلمية والثقافية والرتبوية ،داخل اململكة
وخارجها .وقد استمرت العالقات العامة والدولية يف تنفيذ خططها ،الهادفة إىل تطوير عالقات
الجامعة مع املؤسسات العلمية والتعليمية ،عىل املستويني الوطني والدول ،إضافة إىل العالقة
املتميزة مع قادة الرأي من سياسيني ،ومفكرين ،وعلامء ،ومثقفني .وكذلك التشبيك مع وسائل
اإلعالم املختلفة ،املقروءة ،واملرئية ،واإللكرتونية ،للرتويج ألخبار الجامعة ونشاطاتها وبرامجها.
ويجري تنفيذ برامج العالقات بالتعاون مع العامدات والدوائر األخرى .إضافة إىل ذلك ،قامت
الدائرة بجملة من النشاطات التي تهدف إىل تعزيز ترابط الطلبة مع املجتمع الوطني .وتضم
الدائرة قسمني هام :قسم اإلعالم ،وقسم العالقات الدولية.
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 - 3/10دائرة الخدمات العامة
الرؤية:
تسعى الدائرة إىل توفري بيئة جامعية جاذبة وآمنة للطلبة والعاملني.
الرسالة:
تقديم الخدمات العامة لجميع العامدات واملراكز واإلدارات ،وتوفري بيئة خرضاء آمنة ،ونظيفة،
وتأمني املواصالت للطلبة والعاملني يف الجامعة ،وصيانة مباين الجامعة ومرافقها.
األهداف:
 .1املحافظة عىل موجودات الجامعة وممتلكاتها العامة ،والخاصة.
 .2تقديم جميع الخدمات العامة التي تهيئ جوا ً جامعياً ،وبيئة مناسبة تحقق أهداف
التدريس والتعلم.
 .3تقديم الدعم واملساندة للعامدات واإلدارات داخل الجامعة ،با يكفل تسيري األمور اإلدارية
واألكادميية.
 .4االستخدام األمثل للموارد املادية والبرشية والتقنية ،لتشغيل وصيانة جميع املنشآت
الجامعية ،وتقنني تكاليف عمليات التشغيل والصيانة يف املرافق الجامعية.
 .5توفري االحتياجات الالزمة والرضورية إلنجاز املهام املطلوبة بكفاءة عالية.
 .6توفري املتطلبات الالزمة ملواجهة الحاالت الطارئة ،واألحوال الجوية السيئة.
وتضطلع دائرة الخدمات العامة والصيانة بسؤوليات اإلرشاف عىل الزراعة ،والنظافة،
واالتصاالت ،ومسؤوليات تأمني املواصالت للطلبة ،ومراقبة أنشطة السوق التجاري ،فضالً عن
التعاون والتنسيق مع جميع دوائر الجامعة إلنجاح الفعاليات الجامعية املختلفة.
وتتألف هذه الدائرة من األقسام اآلتية:
*قسم املطاعم ،واملرافق ،والسوق التجاري:
يتوىل مراقبة أنشطة السوق التجاري ،وأكشاك الطعام والرشاب املنترشة يف حرم الجامعة ،والتأكد
من التزامها بتقديم طعام صحي ،وااللتزام بأعىل معايري السالمة العامة حرصا عىل الطلبة.
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*قسم االتصاالت:
يتوىل تأمني االتصاالت الهاتفية ،وخدمات الفاكس ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملني ،وكذلك
لضيوف الجامعة وزوارها ،وللقاطنات يف سكن الطالبات.
*قسم الحركة وصيانة املركبات:
يقوم هذا القسم بتأمني الطلبة والعاملني يف الجامعة بوسائط النقل الرضورية ،كام يقوم
بنقل الربيد الصادر من الجامعة إىل الجهات املعنية ،ويتوىل تأمني وسائل النقل للمشاركني
يف املؤمترات ،والندوات ،التي يتم عقدها داخل الجامعة ،وللمشاركني يف الرحالت العلمية
والرتفيهية داخل اململكة وخارجها .ويتوىل الجهاز الفني إجراء أعامل الصيانة التي تتطلبها
آليات الجامعة .ويتم تسيري رحالت مختلفة من الجامعة وإليها يف أوقات مختلفة يف ساعات
الدوام ،لتتناسب مع جداول الطلبة ومواعيد محاضاتهم.
*قسم الحدائق:
يتوىل العناية بحدائق الجامعة؛ من حراثة ،وزراعة ،وسقاية ،وتقليم لألشجار ،وقطف لثامر
الزيتون ،باإلضافة للعناية بأشتال الزينة ،والنباتات الداخلية ،وإزالة األعشاب الضارة ،ومكافحة
اآلفات الحرشية .ويعنى أيضا بتنسيق وزراعة حدائق الجامعة وأحواضها ،وتجهيز األشتال
الالزمة لذلك ،ويأخذ عىل عاتقه النهوض باملستوى الجامل للجامعة.
*قسم النظافة:
يتوىل املحافظة عىل نظافة مباين الجامعة وساحاتها وشوارعها ،وكذلك سكن الطالبات ،ومكافحة
القوارض والحرشات إن وجدت ،والقيام بأعامل النظافة لجميع مرافق الجامعة والقاعات
الدراسية ،واملدرجات ،وتجهيزها با يلزم.
املواصالت
تؤمن الجامعة املواصالت من وإىل الجامعة لجميع املناطق يف (عامن والزرقاء ومأدبا) ،بواسطة
حافالت حديثة ،ومكيفة ،ومجهزة بخدمة اإلنرتنت (وايرلس) .هذا ويتم تسيري عدد من الرحالت
من وإىل الجامعة ،يف أوقات مختلفة خالل ساعات الدوام ،لتتناسب مع جداول الطلبة ،ومواعيد
محاضاتهم ،كام يأيت( :مالحظة :الجدول قابل للتعديل حسب متطلبات العمل).
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جدول رقم ()6
خطوط الحافالت
اسم
الخط
الجامعة جس الجامعة -مسجد الجامعة -صويلح -إشارة الدفاع الجوالت الصباحية،6:45 :
األردنية  1املدين -حدائق الحسني -ش .املدينة الطبية -الدوار الثامن.9:30 ،8:00 .
جولة أبو نصري6:45 :
الجامعة أبو نصري-دوار املنهل -إشارة الدوريات -صويلح-
صباحاً والعودة 4:10
األردنية  2ش .املدينة الطبية.
مسا ًء فقط.
جولة البقعة 6:45 :صباحاً
الجامعة
مخيم البقعة -صويلح -ش .املدينة الطبية.
والعودة  4:10مسا ًء فقط.
األردنية 3
جريدة الدستور-إسكان الروضة-مجمع أميمة-
الجوالت الصباحية،6:45 :
ضاحية
مدارس املنهل-شيك الجامعة األردنية-جس
.9:30 ،8:00
الرشيد
الجامعة-ش .املدينة املنورة-الدوار السابع.
بن العميد -جربي املركزي  -دوار الواحة -مطعم
الجوالت الصباحية،6:45 :
ش.
أبو جبارة  -ش .املدينة املنورة -مسجد صهيب-
.9:30 ،8:00
الجاردنز
الدوار السابع -ش املطار.
دوار بنك اإلسكان -بوابة  -4فندق األوركيدا -الرابية -دوار الجوالت الصباحية،6:30 :
طرببور
االتصاالت  -دوار الكيلو -ش .املدينة املنورة -الدوار السابع.9:30 ،7:30 .
جس القصور -ش .االستقالل -مستشفى االستقالل  -دوار الجوالت الصباحية،6:45 :
الحسني 1
.9:30 ،7:50
الداخلية -الدوار الرابع -الجس املعلق -ش .املطار.
دوار فراس -دوار الداخلية -الدوار الرابع -الجس الجوالت الصباحية،6:45 :
الحسني 2
.9:30 ،7:50
املعلق -تاج مول -ش .املطار.
مجمع العبدل القديم-مجلس األمة-جس املخابرات
الجوالت الصباحية،6:45 :
العبدل سابقا -البنك العريب -إشارة وهبه متاري -الحدائق -ضاحية
.9:30 ،8:00
الحسني -سوق أم أذينة -الدوار السادس -الدوار السابع.
الجوالت الصباحية،6:45 :
دوار األسة -دوار عبدون -بنك اإلسكان -مثلث
عبدون
.9:30 ،8:00
مطعم أمايس -ش .دير غبار -ش .املطار.
مسار الخط
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خلدا /
تالع العيل
البيادر 1
البيادر 2
حي نزال
مرج
الحامم
الزرقاء
رغدان 1
رغدان 2
القويسمة

سوق السلطان -إشارة أرامكس -إشارة البشيتي-
الجوالت الصباحية،6:45 :
إشارة البنك العريب -ش .املدرسة اإلنجليزية -بلدية
.9:30 ،8:00
خلدا -مجمع جرب -ش .عبد الله غوشة.
الجندويل -أسواق السالم -املتصفية -ياس مول -الجوالت الصباحية،6:45 :
.9:30 ،8:00
مدارس فيالدلفيا -ش .املطار.
الجوالت الصباحية،6:45 :
الدوار الثامن -إشارة بيادر وادي السري -مدرسة
.9:30 ،8:00
وكالة الغوث -ش .الصناعة -ش .املطار.
األخرض -مثلث اللوزي-بنك اإلسكان -ش .الدستور-
الجوالت الصباحية،6:45 :
مخبز غيث–دوار عيل صقر -مدرسة برهان كامل-
.9:30 ،8:00
حديقة الشباب -دوار الياسمني -ش .القدس.
كلية القدس -مخازن السخاء -دوار الربديني -الربيد الجوالت الصباحية،7:00 :
.9:30 ،8:00
سابقاً  -دوار الدلة -دوار عالية -دوار الجندي.
جولة الزرقاء 6:45 :و
ش .السعادة -ش .الجيش -الرصيفة -املخيم-
 12:30و 4:10فقط.
رغدان -وسط البلد -رأس العني.
الهاشمي الشامل -مجمع رغدان -رغدان السياحي -جولة الهاشمي6:45 :
صباحاً و 4:10مسا ًء فقط.
وسط البلد -رأس العني -ش .القدس.
ماركا الشاملية -مجمع رغدان -رغدان السياحي -جولة ماركا الشاملية6:45 :
وسط البلد -رأس العني -ش .القدس.
صباحاً و 4:10مسا ًء فقط.
دوار أبو علندا -جبل الحديد -القويسمة -ش.
الجوالت الصباحية،6:45 :
الثالثني -إشارة سمية  -إشارة البادية سابقاً-
الوحدات -قرية الطيبات -جبل الزهور -ش .القدس.9:30 ،8:00 .

الجوالت الصباحية،6:45 :
دوار الشهيد - -صيدلية البادية  -الدلة إسكان
سحاب
.9:30 ،8:00
األمن العام -دوار الجمرك -ش .األربعني.
الجوالت الصباحية،6:45 :
إسكان املالية والزراعة -دوار الطيبة -إشارة خريبة
اليادودة
السوق -إشارة جاوا -مسجد رمضان -مثلث كان زمان.9:30 ،8:00 .
مأدبا مجمع مأدبا -بنك اإلسكان -دوار املحافظة -الخط الغريب 7:00 .صباحاً.
الجوالت الصباحية،6:45 :
جبل الدوار األول -الثاين -الثالث -الرابع -الخامس-
.9:30 ،8:00
عامن السادس -السابع -ش املطار.
ضاحية إشارة كارفور -مجمع الجنوب -ش .مأدبا -كلية
الجوالت الصباحية،6:45 :
الحاج حطني -مديرية رشطة جنوب عامن -دوار املقابلني-
.9:30 ،8:00
حسن دوار الساخن -ش .الحرية (األربعني).
جامعة البرتا
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جدول رقم ()7
مواعيد جوالت الحافالت
الجهة
من املواقع إىل الجامعة
من الجامعة إىل املواقع
مالحظات:

عامن
 6:45صباحاً
 8:00صباحاً
 9:45صباحاً
 12:30ظهرا ً
 2:15مسا ًء
 4:10مسا ًء

الزرقاء

مأدبا

 6:30صباحاً

 7:00صباحاً

 12:30ظهرا ً
 4:10مسا ًء

 2:15مسا ًء
 4:10مسا ًء

•يرجى من جميع الطلبة التنسيق مع سائق الخط بخصوص مواعيد الجوالت الصباحية.
•هذا الجدول قابل للتعديل حسب متغريات العمل.
•حركة الباصات للسكن الداخيل يف نهاية األسبوع والعطل الرسمية:الساعة ( )11صباحاً و( )2ظهرا َ
و( )5مسا ًء ،والعودة من الدوار السابع إىل الجامعة ( )7:35مسا ًء و ( )9:35مسا ًء (باستثناء يومي
الخميس والجمعة حيث تكون العودة إىل السكن  10:35مسا ًء بدال من  9:35مسا ًء).
•تلغى أي جولة يقل عدد الطلبة فيها عن عرشة ،ومينع تغيري خط سري الباص منعاً باتاً.
•رسوم املواصالت (اختيارية) :الفصل االعتيادي ( 120د.أ) ،الفصل الصيفي ( 60د.أ).
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مواقف السيارات
تم إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات مجاين للطلبة ،بساحة إجاملية بلغت  26,500م،2
يتسع ل� ( )1000سيارة ،حيث يعد املجمع من أكرب مواقف السيارات يف األردن ،وذلك بعد
إمتام جميع متطلبات ورشوط السالمة فيه ،وتأهيل مداخله ومخارجه بشكل آمن .ويشتمل
املجمع عىل دليل إرشاد إلكرتوين مميز لالصطفاف ،إذ يتم تحديد األماكن الفارغة من خالل
شاشات إلكرتونية إرشادية خاصة ،لتسهيل اصطفاف السيارات ،كام يشتمل عىل بوابات
إلكرتونية ،وشاشات مراقبة لجميع مرافق املبنى.
وحقق هذا املجمع آلية جديدة يف الجامعة ،هدفها تقديم مزيد من الراحة والسالمة للطالب،
بحيث يتفادى من خاللها االزدحامات عىل بوابات الجامعة الرئيسية ،وداخل حرمها ،وهي
تعتمد عىل دخول وخروج آمن لسيارات الطلبة من البوابات املخصصة ،بوجود موظفي األمن،
املتواجدين لخدمتهم ،وضامن سالمتهم.
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جدول رقم ()8
أرقام املباين
رقم املبنى
1
2

املكتبة

3
4
5
6

كلية اإلعالم ،وكلية الحقوق
كلية العامرة والتصميم
املج ّمع اإلداري
كلية اآلداب والعلوم
كلية تكنولوجيا املعلومات
قسام الكيمياء والرياضيات
كلية الصيدلة والعلوم الطبية
كلية العلوم اإلدارية واملالية
سكن الطالبات
نادي الجامعة /السوق التجاري
املشاغل
بيت الحيوان
عامدة شؤون الطلبة
املسح ،مدرجات الجامعة الرئيسية
مسجد الجامعة
دائرة اللوازم
صيانة الحافالت ،الحركة
باب حارتنا
مواقف السيارات

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19،18
20
21
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إدارة الجامعة /الرئاسة
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مالحظات
يضم أيضا مركز التعلم اإللكرتوين الذي يتم فيه
إجراء االمتحانات املحوسبة.

املبنى يقتص عىل تخصصات اآلداب.
الطابقان الثاين والثالث من املبنى.
الطابق األريض واألول من املبنى.

يضم مسح البرتا ،وقاعتي القدس وعامن.

 .11مراكز الجامعة
 - 1/11مركز الحاسوب ،والمعلومات ،والسيطرة
الرؤية:
الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف الجامعات عىل املستويني اإلقليمي والعاملي ،وذلك
باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية ،ومالحقة التطور السيع يف هذا املجال ،خدمة وتحقيقاً
لجامعة عصية متقدمة.
الرس���الة:
نرش الثقافة الحاسوبية الفاعلة لجميع منتسبي الجامعة؛ من أساتذة ،وعاملني ،وطلبة ،واإلفادة
من جميع الوسائل التقنية املتقدمة والحديثة أوالً بأول.
األهداف:
 .1متكني طلبة الجامعة من االستفادة القصوى من موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت،
والحصول عىل جميع املعلومات املمكنة ،با يف ذلك متابعة الحالة األكادميية للطالب.
 .2متكني جميع منتسبي الجامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة الحاسوب ،يف
املجالني األكادميي واإلداري.
 .3تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية يف الجامعة ،ورفع كفاءتها مام يؤدي إىل رفع إنتاجية
العمل ،وتحسني األداء بالجامعة.
 .4استحداث أنظمة جديدة بالجامعة ،يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز
الحاسوب واملعلومات.
 .5رفع كفاءة موظفي مركز الحاسوب واملعلومات ،بالحصول عىل دورات تخصصية يف مجاالت
التقنية املختلفة ،با يكفل االعتامد عليهم كليا يف إدارة األمور التقنية بالجامعة مستقبال.
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نبذة عن املركز:
يعد مركز الحاسوب واملعلومات والسيطرة من أهم وحدات الخدمات املساندة يف الجامعة،
إذ إنه املسؤول عن صيانة وتهيئة الشبكة الداخلية (السلكية والالسلكية) الخاصة بالجامعة،
باإلضافة إىل مهمة الحفاظ عىل سالمة قواعد البيانات ،وما يتعلق بها من برامج تابعة للشؤون
املالية ،وبرامج القبول والتسجيل ،وأخذ النسخ االحتياطية لجميع البيانات بشكل دوري.
ويقدم مركز الحاسوب واملعلومات خدمات إلكرتونية أخرى للطلبة ،مثل التسجيل اإللكرتوين،
وخدمة االتصال الالسلك باإلنرتنت ،والربيد اإللكرتوين ،واالمتحانات اإللكرتونية ،وغريها من
الخدمات اإللكرتونية املتوفرة يف الجامعة ،إذ إن املركز يسعى دوما للبحث يف سبل تطوير
الجامعة يف مجال تكنولوجيا املعلومات ،ملواكبة التطور العلمي الهائل يف هذا املجال ،ومنافسة
الجامعات املتقدمة.
وتسهيال للطلبة ،وحامية ملعلوماتهم الشخصية ،قام مركز الحاسوب واملعلومات بإصدار كلمة مرور
موحدة لجميع الخدمات اإللكرتونية املتوفرة يف الجامعة .ويتم منح الطالب كلمة املرور بالتعاون
مع عامدة القبول والتسجيل ،التي يستطيع من خاللها الدخول إىل كل من :البوابة اإللكرتونية -
نظام التسجيل اإللكرتوين �� نظام  – Black Boardاالمتحانات اإللكرتونية �� التقييم األكادميي
 التعاميم الجامعية  -املعلومات األكادميية  -استخدام أجهزة الحاسوب يف املختربات  -التسجيلالمتحانات املستوى  -خدمة الربيد اإللكرتوين الجامعي  -املكتبة اإللكرتونية.
وبعد أن يقوم الطالب بالحصول عىل كلمة املرور الخاصة به ،يوقع عىل تعهد باملحافظة عليها،
وعدم استعاملها من أي شخص آخر ،وتحمله كامل املسؤولية عن جميع الحركات اإللكرتونية التي
تصدر من خالل استخدامها ،وما ينتج عنها من آثار مالية وأكادميية ،ويف حال ضياع كلمة املرور ،تتم
مراجعة مركز الحاسوب واملعلومات للحصول عىل كلمة مرور جديدة ،مقابل غرامة مالية تدفع يف
الدائرة املالية .كام يستطيع الطالب تغيري كلمة املرور من البوابة اإللكرتونية الجديدة.
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 - 2/11المركز الصحي
الرؤية:
أن يكون املركز الصحي يف الجامعة نوذجاً رائدا ً وآمناً يف تحقيق الرعاية الصحية املناسبة
ملجتمع الجامعة.
الرسالة:
تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ،والوقائية ،والعالجية ،والطواريء ،بعايري عاملية ،من
خالل طاقم عمل مؤهل ،ومتطور باستمرار ،وباالستخدام اآلمن واألمثل لإلمكانات املتاحة.
األهداف:
 .1تقديم خدمة طبية متميزة ،وقابلة للتطوير املستمر.
 .2توفري بيئة جامعية صحية متميزة ،عن طريق توفري املوارد البرشية واملادية ،واالهتامم
بتوفري الوسائل الطبية والتكنولوجية الحديثة ،لتقديم أفضل خدمة صحية.
 .3تحقيق مفاهيم الجودة يف الخدمة الصحية املقدمة.
 .4نرش الوعي الصحي ،وتكريس ثقافة الوقاية من األمراض ،وتعزيز السلوكيات الصحية
السليمة لتكون أسلوب حياة.
 .5تقديم خدمة صحية للمجتمع املحيل ،وفق اإلمكانات املتاحة يف املركز الصحي.
 .6بناء جسور التعاون والتواصل داخلياً مع كليات ودوائر الجامع،ة وخارجياً مع بيئة املجتمع
املحيل ،لتعزيز ثقافة املجتمع الصحي.
نبذة عن املركز الصحي:
إن املركز الصحي الذي هيأته جامعة البرتا لخدمتكم ،وتقديم الخدمة العالجية ،والوقائية،
واإلرشادية ،وليكون أطباؤه أدالء لكم فيام يتعلق بحقوقكم بالخدمة التأمينية التي توفرها
الجامعة لكم ،يقدمون لكم النصح يف كل ما تحتاجونه من الناحية الصحية والغذائية.
ويقدم املركز الصحي خدمات الرعاية الصحية املتكاملة للطلبة ،برعاية طاقم من ثالثة أطباء
جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

221

(طبيبني وطبيبة) من ذوي الخربة الطويلة ،وهيئة متريضية مؤهلة ،تتكون من ثالث ممرضات
وممرض واحد ،ومسعف واحد ،وكذلك يوجد باملركز صيدلية ترشف عليها صيدالنية مؤهلة،
وتحتوي عىل األدوية الرضورية كافة ،ومن خدمات املركز األخرى إصدار التقارير الطبية للطلبة
املرىض ،واعتامدها.
يضم املركز الصحي غرفة مالحظة لإلناث ،وغرفة مالحظة للذكور ،للحاالت التي تحتاج إىل
مراقبة ،ومتابعة ،وتقديم العالج املبارش من طاقم املركز الصحي .وقد تم حديثاً تجهيز غرفة
طواريء بثالثة أسة مزودة بأكسجني مركزي ،وجهاز مراقبة يعطي إشارات العالمات الحيوية
مبارشة عىل الشاشة ،حيث ميكن متابعة تخطيط القلب املبارش ،وسعة التنفس ،ونسبة
األكسجني يف الدم ،وقياس ضغط الدم ،وسعة ضبات القلب ،مام يساعد يف تشخيص الحاالت
الحرجة وإرسالها إىل املستشفى.
كذلك تتبع املركز سيارة إسعاف لنقل املرىض أو املصابني من داخل الجامعة إىل املركز الصحي،
ومن ثم إىل املستشفيات املعتمدة إذا لزم األمر ،وتواكب سيارة اإلسعاف املناسبات الرياضية،
والتخريج ،واملناسبات االجتامعية.
تقدم الجامعة خدمة التأمني الصحي لجميع الطلبة ،ويتضمن العالج املجاين داخل املركز،
والعالج لدى األخصائيني إذا رأى أطباء املركز أن الحالة بحاجة الستشارة أخصايئ ،وعندها
يعطى الطالب نوذج تأمني لهذا الغرض .وميكن للطالب أن يتلقى العالج للحاالت الطارئة يف
غري أوقات دوام الجامعة ،وذلك من خالل طواريء املستشفيات املعتمدة لدى رشكة التأمني،
ويف جميع الحاالت يتوجب عىل الطالب أن يحمل هويته الجامعية سارية املفعول (الفصلية)،
للتمتع بتلك الخدمة ،والعالج مجاين داخل املستشفيات املعتمدة للحاالت املشمولة بالتأمني،
برشط أن يتم بتحويل من الطبيب األخصايئ املعتمد ،أو غرف الطواريء ،وعليه أن يدفع % 10
من قيمة الدواء ،وفحوصات املخترب ،وفحوص األشعة التي ميكن أن تحتاجها الحالة.
وقد متت حوسبة الخدمات يف املركز الصحي يف شهر أكتوبر  ،2015وتم فتح ملفات إلكرتونية
للطلبة واملوظفني ،حيث توثق زيارة الطبيب والوصفة الطبية ،عىل امللف اإللكرتوين.
هذا وتشمل التغطية تأميناً عىل حياة كل طالب ببلغ  1000دينار ،تدفع مبارشة يف حالة
الوفاة ال قدر الله.
ونريد أن ننوه بأن أطباء وموظفي املركز الصحي عىل استعداد دائاً لإلجابة عن أي استفسارات
بخصوص التأمني ،وقد تم تحميل عقد التأمني والشبكة الطبية عىل موقع الجامعة إلطالع الجميع.
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 - 3/11مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
الرؤية:
أن يكون املركز متميزا ً عىل مستوى املنطقة ،باتباع أحدث األساليب واإلمكان ّيات يف مجال
التدريب ،ومساهامً يف رفع قدرات املوارد البرشية األردنية والعربية ،بربط الجوانب األكادميية
مع الواقع التطبيقي.
الرسالة:
تطوير القدرات البرشية ،عن طريق تعريف املتدربني بأهمية التدريب ،وحاجة سوق العمل
للكوادر املؤهلة.
األهداف:
 .1تنمية مهارات املشاركني من املجتمع املحيل والجامعة وفق أحدث األساليب.
 .2توظيف الكفايات البرشية املؤهلة ،واإلمكانيات املادية للجامعة ،لخدمة املجتمع األردين
والعريب بشكل عام.
 .3اإلرشاف عىل نوعية الدورات التدريبية وجودتها.
 .4تحقيق إيرادات تغطي نفقات املركز ،ورفد موازنة الجامعة ،للقيام بهامتها يف تحسني
جودة التعليم.
نبذة عن املركز:
أنىشء مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع بقرار من مجلس األمناء يف جلسته رقم ()2010-9
بتاريخ  ،2010/9/23وذلك ترجمة لسياسة الجامعة الهادفة إىل خدمة طلبة الجامعة والعاملني
فيها ،باإلضافة إىل املجتمع املحيل من أفراد ومؤسسات خاصة وعامة ،ويعد مركز التعليم املستمر
وخدمة املجتمع حلقة الوصل التي تربط الجامعة باملجتمع املحيل ،وذلك من خالل الدورات
التدريبية التي يطرحها للمجتمع املحيل ،لألفراد واملؤسسات العامة والخاصة ،باإلضافة إىل طلبة
الجامعة ،وخريجيها ،والعاملني بها .وتغطي هذه الدورات مجاالت معرفية ومهنية مختلفة
مثل :الحاسوب ،واللغات ،والدورات اإلدارية ،واملحاسبة ،باإلضافة اىل برنامج تعليم اللغة لغري
الناطقني بها ،وبرامج الدبلوم التدريبي يف تخصصات التصميم املطبعي ،واملونتاج التلفزيوين،
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وهندسة الشبكات ،وإدارة املستشفيات ،والسجالت الطبية ،وإدارة املطارات ،ومكاتب السياحة
والسفر ،وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ،وإدارة املكاتب والسكرتاريا .وقد تم انتقاء تلك
الدورات التدريبية بنا ًء عىل دراسات علمية ،لحاجة سوق العمل اليها ،وقد وفرت الجامعة
املستلزمات املادية كافة إلنجاحها ،من مختربات مجهزة بأحدث املعدات ،وقاعات مؤهلة
لغايات التدريب ،وذلك للوصول باملتدربني اىل أعىل درجات الكفاءة والتميز.
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 - 4/11مركز اللغات
الرؤية:
يسعى مركز اللغات لتعزيز فكرة التواصل والتفاهم بني الشعوب ،من خالل تدريس اللغات
األجنبية ،با يف ذلك اللغة العربية للناطقني بغريها.
الرسالة:
تزويد الدارسني باملهارات اللغوية واملعرفية املتم ّيزة ،التي تسهم يف التواصل ،وتعزيز الروابط
الثقافية بني الشعوب.
األهداف:
 .1تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية ،واإلسبانية ،واألملانية ،واإليطالية ،والروسية ،والرتكية،
والفارسية ،والكورية ،والصينية.
 .2تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .3التواصل مع املؤسسات ذات الصلة باللغات األجنبية التي يطرحها املركز ،لرفد العملية
التعليمية.
 .4إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .5إعداد وعقد امتحان مستوى للغات األجنبية التي يدرسها املركز.
 .6املساهمة يف طرح دورات يف اللغة اإلنجليزية ملوظفي الجامعة.
 .7عقد املؤمترات والندوات التدريبية الخاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى ،وطرق
تدريسها.
 .8عقد دورات يف الرتجمة الفورية والتدريب عليها بأحدث الوسائل التطبيقية.
نبذة عن املركز:
حرصاً من الجامعة عىل إعداد خريجني يتمتعون بهارات لغوية تؤهلهم للمنافسة يف سوق
العمل ،ارتأت استحداث مركز للغات يقوم بتدريس لغات أجنبية كالفرنسية ،واإلسبانية،
واإليطالية ،واألملانية ،والروسية ،والرتكية ،والفارسية ،والصينية ،والكورية ،لكونها لغات أضحى
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تعلمها يشهد إقباالً كبريا ً يف العامل العريب ،نظرا ً لالنفتاح االقتصادي ،والسيايس ،والتكنولوجي،
والثقايف الذي يشهده العامل.
ونظرا ً لإلقبال املتزايد عىل تعلم اللغة العربية ،يقدم املركز برامج للراغبني بدراسة اللغة العربية
للناطقني بغريها ،تهدف إىل إعداد دارسني قادرين عىل استخدام اللغة العربية ،وملمني بالتاريخ،
واألدب ،والثقافة العربية.
جدول رقم ()9
املواد التي يقدمها املركز
رقم املادة
course
no.
410101
410102
410103
410104
410105
410111
410112
410211
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عدد
عنوان املادة
عنوان املادة (باللغة اإلنجليزية)
الساعات
(باللغة العربية)
credit
course Title
(course Title )English
Prerequisite
hours
()Arabic
Arabic & Islamic culture/
الثقافة العربية
3
history
والتاريخ اإلسالمي
السياسة يف الرشق
3
Politics of the Middle East
األوسط
Introduction to Modern
مقدمة يف األدب
3
Arabic literature
العريب الحديث
اللغة العربية
3
Media Arabic
ووسائل اإلعالم
contemporary Arab
صناعة السينام يف
3
cinema
العامل العريب
Beginners Modern
اللغة العربية
3
Standard Arabic
للمبتدئني
Intermediate Modern
اللغة العربية
410111
3
Standard Arabic
املستوى املتوسط
upper Intermediate
اللغة العربية املستوى
410112
3
Modern Standard Arabic
فوق املتوسط
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املتطلب
السابق

410212
410121
410122
410221
410222
410131
410132
410133
410134
410135
410136
410137
410138
410141

اللغة العربية
املستوى املتقدم
اللغة اإلنجليزية
للمبتدئني ()1
اللغة اإلنجليزية
للمبتدئني ()2
اللغة اإلنجليزية
للمبتدئني ()3
اللغة اإلنجليزية
للمبتدئني ()4
اللغة الفرنسية
للمبتدئني ()1
اللغة الفرنسية
للمبتدئني ()2
اللغة األملانية
للمبتدئني ()1
اللغة األملانية
للمبتدئني ()2
اللغة اإلسبانية
للمبتدئني ()1
اللغة اإلسبانية
للمبتدئني ()2
اللغة اإليطالية
للمبتدئني ()1
اللغة اإليطالية
للمبتدئني ()2
اللغة العربية
للمبتدئني ()1

Advanced Modern
Standard Arabic

3

410211

(English for Beginners )1

3

-

(English for Beginners )2

3

410121

(English for Beginners )3

3

410122

(English for Beginners )4

3

410221

(French for Beginners )1

3

-

(French for Beginners )2

3

410131

(German for Beginners )1

3

-

(German for Beginners )2

3

410133

(Spanish for Beginners )1

3

-

(Spanish for Beginners )2

3

410135

(Italian for Beginners )1

3

-

(Italian for Beginners )2

3

410137

(hebrew for Beginners )1

3

-

جامعة البرتا

دليل الطالب 2018 / 2017

227

اللغة العربية
410142
للمبتدئني ()2
اللغة الفارسية
410143
للمبتدئني ()1
اللغة الفارسية
410144
للمبتدئني ()2
اللغة الرتكية
410145
للمبتدئني ()1
اللغة الرتكية
410146
للمبتدئني ()2
اللغة الصينية
410151
للمبتدئني ()1
اللغة الصينية
410152
للمبتدئني ()2
اللغة الكورية
410153
للمبتدئني ()1
اللغة الكورية
410154
للمبتدئني ()2
اللغة الروسية
410161
للمبتدئني ()1
اللغة الروسية
410162
للمبتدئني ()2
مجموع الساعات = ()99
ساعة معتمدة
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(hebrew for Beginners )2

3

410141

(Persian for Beginners )1

3

-

(Persian for Beginners )2

3

410143

(Turkish for Beginners)1

3

-

(Turkish for Beginners )2

3

410145

(chinese for Beginners )1

3

-

(chinese for Beginners )2

3

410151

(korean for Beginners )1

3

-

(korean for Beginners )2

3

410153

(russian for Beginners )1

3

-

(russian for Beginners )2

3

410161

Total hours =)99( credit hours

 - 5/11مركز الدراسات الدوائية
الرؤية:
نطمح ألن نكون مركزا متميزا يف األبحاث والتدريب باملجاالت الصيدالنية املتقدمة.
الرسالة:
تطبيق معايري الجودة يف إجراء البحوث الدوائية والتدريب الصيدالين؛ لتلبية احتياجات
املؤسسات الصيدالنية والعلمية .ويلتزم املركز بتقديم املشورة العلمية ،وإجراء البحوث الدوائية
والتدريب للذين يرغبون يف التميز املعريف ،يف قطاعات التكنولوجيا الصيدالنية ،وتحليل األدوية.
األهداف:
 .1وضع وتنفيذ تعليامت ضامن الجودة ،الخاصة بإجراء البحوث الدوائية عىل أعىل مستوى.
 .2إجراء البحوث الدوائية با يتفق مع املعايري الدولية ،وينسجم مع التقنيات الحديثة ،وذلك
ألجل تعزيز أسس ومفاهيم البحوث العلمية عالية الجودة.
 .3إقامة دورات تدريبية ،وورش عمل ،وحلقات دراسية من خرباء متخصصني يف مجال العلوم
الصيدالنية والغذائية والتكنولوجية ،لتلبية احتياجات العاملني يف املؤسسات الصيدالنية والعلمية.
 .4تعزيز التواصل والتعاون بني املركز ومصانع األدوية واملؤسسات ذات الصلة ،األمر الذي
يخلق بيئة مشجعة عىل االرتقاء بالبحث العلمي ،والنهوض بالصناعة الدوائية.
خدماتنا:
والس ّمية للمركبات الدوائية عىل الحيوان.
 .1إجراء دراسات الفعالية ّ
 .2إدارة البيانات والنتائج ،والكتابة العلمية ،وتحليل حركية الدواء.
 .3تنفيذ دراسات تركيب مركبات عضوية طبية.
 .4تطوير طرق تحليل املواد يف األشكال الصيدالنية املختلفة.
 .5عقد ورشات تدريبية وورشات متخصصة يف مجاالت العلوم الصيدالنية.
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نبذة عن املركز:
يتبع مركز الدراسات الدوائية يف جامعة البرتا لكلية الصيدلة والعلوم الطبية ،التي تتمتع بخربة
واسعة يف تخطيط وتنفيذ البحوث العلمية .لقد تأسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية يف
جامعة البرتا عام  ،1991وعىل مدى السنوات املاضية ،والتي تجاوزت العرشين عاما ،تم إثراء
الكلية بكادر أكادميي متخصص ومؤهل ،وصل عدده إىل  35عضوا من حملة درجتي الدكتوراه
واملاجستري .وقد متيزت كلية الصيدلة عن مثيالتها بك ّم األبحاث العلمية املنشورة ونوعها ،التي
نفذت بختربات الكلية .وإميانا بقدرة وخربة أعضاء الهيئة التدريسية بتطوير الصناعة الدوائية
يف املؤسسات ذات العالقة ،تبلورت فكرة إنشاء مركز الدراسات الدوائية للبحث والتدريب يف
بداية عام  2012يف جامعة البرتا.
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 - 6/11مركز اإلبداع والريادة
الرؤية:
نسعى ألن نكون مركزا ً لإلبداع والريادة ،متميزا ً محلياً ،وقادرا ً عىل استقطاب طلبة مبدعني،
وأعضاء هيئة تدريس من الرواد يف البحث العلمي.
الرسالة:
تقديم بيئة داعمة وحيوية إلطالق العنان ملواهب الطلبة ،وأعضاء الكلية ،والباحثني ،تحفيزا لهم
عىل بناء تكنولوجيا معتمدة عىل اإلبداع خدمة للمجتمع.
األهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التحفيز عىل االبتكار واإلبداع عىل مستوى الكلية والجامعة ،وإزالة معوقات اإلبداع كافة.
تحويل األفكار الريادية إىل حلول عملية تخدم املجتمع.
نرش ثقافة الريادة بني الطلبة والباحثني ،وتزويدهم بتطلبات الريادة الناجحة ،التي
تتضمن مهارات تقنية ،وإدارية ،وشخصية.
توفري حلقة وصل بني املبدعني ورشكاء السوق ،واملعاهد ،ومراكز األبحاث ،والجامعات
األخرى.
التشجيع عىل العمل ضمن فريق متعاون ،متعدد الخصائص.
إنشاء عالقة متينة مع املجتمع املحيل ،بتقديم حلول إبداعية ملشكالت البيئة واملجتمع.

نبذة عن املركز:
رغم أن العملية اإلبداعية هي نتيجة طبيعية للنظام التعليمي والبحثي ،إال أننا يف مركز اإلبداع
والريادة نع ّدها جزءا ً متكامالً من النظام التعليمي والتعلمي ،إذ تعد العملية اإلبداعية أو ما
يسمى ب «التعلم عن طريق التنافس» وسيلة بديلة أو منهجية ،تعمل يدا ً بيد مع الوسائل
التعليمية التقليدية .ونأمل بأن سياستنا سوف تعمل عىل تحفيز الطلبة من جميع املستويات،
وسوف تعلمهم تحمل املسؤولية ،والعمل من خالل فريق املشاريع ،كام نتوقع أيضا أن هذه
الطريقة يف التعلم سوف توفر للطلبة املساحة الخاصة بهم من الحرية ،وتحولهم من طلبة
يتعلمون عن طريق التلقني ،إىل طلبة يتعلمون عن طريق املشاركة والبحث .إن التوجه الحديث
يف تكنولوجيا الويب واالتصاالت ،والتعلم عن طريق الشبكة ،سوف يلعب دورا ً رئيسياً يف
العملية اإلبداعية.
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الخدمات التي يقدمها املركز:
•مساعدة أعضاء الكلية والطلبة يف التسجيل يف حقوق امللكية الفكرية.
•املساعدة يف خطوات التسجيل لرباءة االخرتاع.
•نرش ثقافة الريادة.
•مساعدة الطلبة يف املشاريع األكادميية.
•الرتكيز عىل التعلم بواسطة التنافس.
•تشجيع املشاريع ذات التخصصات املتعددة.
•إقامة عالقات بني املجتمع املحيل ،مراكز األبحاث ،الكليات األخرى ،ومركز الخدمات
املجتمعية.
•التدريب التشبيهي والعميل.
•خدمة املجتمع
•معرض دائم للمشاريع.
من إنجازات املركز:
 .1تسجيل براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة األمريكية لطلبة كلية تكنولوجيا املعلومات
ملرشوع عالج ديسك الرقبة (.Portable neck Treatment Device )PnTD
 .2متثيل الجامعات األردنية يف أسبوع الربمجة  refugee coding Weekكأفضل جامعة
أردنية رشيكة مع مفوضية اإلغاثة لالجئني األممية  unhcrورشكة .SAP
 .3التأهل للمرحلة النهائية من مسابقة “حكيم” الطبية ،ومسابقة “مهرجان االبتكار
والتكنولوجيا” يف الجامعة األملانية األردنية.
 .4إبرام اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة عامن ،لربط مشاريع التخرج مع املصانع األردنية لحل
مشكالتهم اإلنتاجية ،من خالل إيجاد حلول ابتكارية.
 .5إطالق برنامج تدريبي ريادي ،لتأهيل الطلبة تقنيا وتجاريا إلنشاء رشكات ناشئة ،Start up
منبثقة من مشاريعهم اإلبداعية.
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 .6تجهيز املركز بأحدث األدوات واملعدات التكنولوجية ،ملواكبة تطورات التكنولوجيا،
ومساعدة الطلبة يف إبداعاتهم عىل مستويات عاملية.
 .7إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة تطوير النقل العام ،إليجاد حلول تطبيقية يف املسائل املتعلقة
بشبكة النقل العام يف اململكة ،من خالل مشاريع كلية تكنولوجيا املعلومات.
 .8التأهل إىل التصفيات النهائية لجائزة امللكة رانيا للريادة.
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 - 7/11مركز التعلم اإللكرتوين
الرؤية:
أن يكون املركز موثوقاً به ،واألول يف التعلم اإللكرتوين عىل قطاع الجامعات الحكومية والخاصة،
وعىل الصعيد املحيل والعاملي.
األهداف:
تقديم خدمات استشارية مكثفة يف مجال التعلم اإللكرتوين ،ملساعدة الجامعة يف تطوير
أدائها ،وزيادة نوها ،وفاعليتها يف التقليل من التكاليف.
وعىل صعي��د الجامعة ،نحن نس��عى لتحقيق أهداف أعاملها ،مثل زي��ادة اإليرادات ،وخفض
التكالي��ف ،من خالل تطبيق التكنولوجيا لحل مش��اكل التعلم ،وتحس��ني العمليات التعليمية،
متخذين عىل محمل الجد الوسائل اآلتية لتحقيق أهداف املركز :
زيادة وعي املجتمع املحيل ومجتمع الجامعة بأهمية التعلم اإللكرتوين ،لدعم عملية التعليم والتعلم.
النهوض بالتنمية ،وتقديم دورات تدريبية ذات جودة عالية ،وتعزيز دور التعلم اإللكرتوين
يف هذه النهضة.
ضامن جودة التعليم ،ورفع الكفاءة يف تنفيذ األنشطة التعليمية.
إنشاء برامج تعلم عن بعد يف جامعة البرتا ،ذات نوعية وكفاءة عالية.

.1
.2
.3
.4

مهام املركز:
•إجراء امتحانات املواد األكادميية املحوسبة (أول-ثان-نهايئ) آلالف الطلبة.
•عقد امتحانات املستوى للطلبة املستجدين يف مواد :اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية،
واملهارات الحاسوبية.
•إعداد نظام للتدريب اإللكرتوين ،واإلرشاف عىل امتحانات الكفاءة ،يتضمن:
إعداد دليل مطبوع (  )manualحول كيفية إدخال األسئلة عىل النظام.
تقديم الدعم الفني للكليات إلدخال األسئلة عىل النظام.
رفع معلومات الطلبة الذين ترد أسامؤهم يف الكتاب املرسل من وزارة التعليم العال والبحث العلمي.
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رفع املعلومات والكفايات املتعلقة بامتحان الكفاءة.
اإلرشاف الكامل عىل سري االمتحان ،بالتعاون مع مكتب االعتامد يف الجامعة.
•تطوير ملف املادة اإللكرتوين ،وتجهيز خطة عمل جديدة له ،بحيث أصبح واسع االنتشار داخل الجامعة.
•عمل ثالث ورشات عمل بالتعاون مع مركز التطوير األكادميي ،لتعبئة ملف املادة اإللكرتوين
عىل مستوى الجامعة.
•املشاركة يف مؤمتر تكنولوجيا التعليم األول يف األردن.
•عمل تصميم جديد ،عصي ومطور ،ملوقع مركز التعلم اإللكرتوين ،بحيث يعرض أحدث
التقنيات التعليمية من أجل دعم ناذج التعليم املسبقة ،ويعمل كنواة لتقديم التعليم
ذي الجودة العالية.
•إنشاء نظام خاص بركز اإلبداع والريادة يف كلية تكنولوجيا املعلومات ،ومتابعته بصورة يومية.
•إنشاء نظام العيادة الطبية ،ومتابعته بصورة يومية.
•إنشاء نظام حضانة جامعة البرتا ،ومتابعته بصورة يومية.
•تقديم الدعم الفني والتقني ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية يف الجامعة ،فيام يتعلق
بنظام ال TurnITIn
•عمل دورة تدريبية لنظام  lMSألعضاء الهيئة التدريسية يف جميع الكليات ،بالتعاون مع
مركز التطوير األكادميي.
•عمل دورة تدريبية لنظام االمتحانات املحوسبة ألعضاء الهيئة التدريسية يف جميع الكليات،
بالتعاون مع مركز التطوير األكادميي.
•رفع مواد الفصول مع قوائم الطلبة واملدرسني ،من جميع كليات الجامعة ،عىل نظام إدارة
التعلم .lMS MooDlE
•متابعة موقع مشاريع التخرج لكلية تكنولوجيا املعلومات بصورة يومية ،وتحديث معلوماته.
•متابعة نظام إدارة التعلم  lMS MooDlEبصورة يومية ،وتقديم الدعم الفني والتقني
ألعضاء الهيئة التدريسية.
•تقديم املساعدة التقنية والفنية لبعض طلبة مشاريع كلية تكنولوجيا املعلومات.
•إنشاء نظام لحفظ ملفات الجودة الخاصة بكلية تكنولوجيا املعلومات.
•إنشاء نظام ( )courSE SuBMISSIonالخاص بتسليم ملفات املواد التابعة لكلية
تكنولوجيا املعلومات.
•استحداث نظام عصي جديد ملركز التطوير األكادميي ،يحتوي عىل معلومات الدورات،
واملدربني ،واملتدربني ،واملواد العلمية.
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 .12ال��وح��دات اإلداري���ة
 - 1/12وحدة ضمان الجودة ،والتخطيط ،والقياس
الرؤية:
أن تكون املصدر املوثوق ملعايري ضامن الجودة لجميع أعضاء جامعة البرتا ،من أجل وضع
الجامعة يف املراتب األوىل بني الجامعات املحلية ،واإلقليمية ،والدولية.
الرسالة:
إيجاد بيئة ودية ألعضاء الجامعة ،تتمتع بسهولة الوصول إىل أحدث املستجدات الخاصة بسبل
ووسائل تنفيذ عملية ضامن الجودة يف التعليم العال ،بنرش ثقافة الجودة ،وتقديم أحدث
األدوات واألساليب الرضورية لجامعة البرتا لتحقيق غاياتها .
املهام:
 .1أن تكون صلة الوصل بني الجامعة وهيئات ضامن الجودة ،با يف ذلك صندوق الحسني
لإلبداع والتفوق  ،hFEوهيئة اعتامد مؤسسات التعليم العال  ، hEAcوالوكاالت
املتخصصة األخرى ،املحلية منها والدولية ،للحصول عىل معايري ضامن الجودة وتطبيقها.
 .2أن تقوم برصد التقدم الذي يتم إحرازه يف عملية ضامن الجودة بالجامعة ،واقرتاح السبل
والوسائل الكفيلة بتطوير وتعزيز الجودة داخل الجامعة.
 .3مساعدة مختلف أقسام الجامعة يف عملية التقييم الذايت والتدقيق الخارجي ،با يف ذلك
تنظيم الزيارات الالزمة للجامعة من املدققني ،وصياغة محاض االجتامعات والتقارير
واملذكرات.
.4

متابعة إعداد وتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للجامعة ،وقياس األداء الكيل للجامعة.

 .5إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخيل  ،Internal Auditوتقديم التقارير الالزمة بهذا
الشأن.
.6

متابعة تنظيم وعقد اجتامعات مجلس ضامن الجودة  ،qAcوصياغة محاض االجتامعات،
والتقارير والقرارات الخاصة بذلك.
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.7

التنسيق مع مكتب االعتامد يف الجامعة ،يف جميع املسائل املتعلقة باالعتامد العام.

.8

تطبيق نظام إدارة الجودة  ISo 9001:2008يف الجامعة.

.9

املساعدة يف وضع برامج مركز التطوير األكادميي لتدريب املوظفني ،واملساعدة يف تنمية
املوارد البرشية ،والتعلم اإللكرتوين ،وضامن الجودة ،والتوعية من خالل املحاضات
والتدريب وورش العمل.

 .10مساعدة الكليات واألقسام واإلدارات املختلفة يف إنشاء لجان الجودة ،وتيسري أمور
مكاتب املعلومات ( )Base roomsالخاصة بها.
 .11املساعدة يف تطوير املوقع اإللكرتوين للجامعة ،وترويجه.
 .12إدارة عملية التقييم األكادميي الخاص بالهيئة التدريسية ،ورفع التقارير الخاصة بذلك.
 .13إدارة وتحديث صفحة ضامن الجودة ،يف املوقع اإللكرتوين الخاص بجامعة البرتا.
 .14املساعدة يف أعامل إدارية متفرقة ،تخدم ضامن الجودة؛ كصياغة االتفاقيات واملحاض
مع الجهات األجنبية ،وتصميم استبانات التقييم املختلفة ،وتعبئة االستبانات الخارجية،
ومتثيل وحدة ضامن الجودة والتخطيط والقياس يف النشاطات املحلية.
نبذة عن الوحدة:
تسعى وحدة ضامن الجودة والتخطيط والقياس لتكون بثابة املرجعية األساسية لجميع
األمور املتعلقة بضامن الجودة من معايري ،وإجراءات ،وتطبيق وتقييم جودة العمليات داخل
الجامعة ،عن طريق تقديم الوثائق واملراجع والتوجيه ،بهدف وضع الجامعة يف املراتب األوىل
بني الجامعات املحلية واإلقليمية والدولية ،وإيجاد بيئة ودية ترتشح فيها ثقافة الجودة ،وتتمتع
بسهولة الوصول إىل املستجدات الخاصة بسبل تطوير وتحسني األداء يف التعليم العال.
وقد حققت وحدة ضامن الجودة والتخطيط والقياس إنجازا ً كبريا ً ،بإدارة النشاطات التي أدت
إىل حصول الجامعة عىل شهادة ضامن الجودة من هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العال ،وهي
بذلك تكون الجامعة األوىل يف األردن من بني  27جامعة ،التي تحصل عىل هذه الشهادة ،كام
حصلت كلية تكنولوجيا املعلومات يف الجامعة مؤخرا عىل شهادة االعتامد األمريك ()ABET
يف تخصص علم الحاسوب ،ونظم املعلومات الحاسوبية ،وهي تسعى اآلن للحصول عىل املزيد
من االعتامدات الدولية عىل مستوى الربامج والتخصصات.
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 - 2/12وحدة السالمة العامة
الرؤية:
أن تكون جامعة البرتا آمنة وخالية من الحوادث.
الرسالة:
التفتيش عىل متطلبات السالمة العامة والصحة املهنية ،ومتابعة جميع الرشوط الالزمة ،التي
تهدف إىل حامية األرواح ،واملمتلكات يف الجامعة.
األهداف:
تهدف وحدة السالمة العامة داخل حرم الجامعة إىل حامية مكونات الجامعة الثالثة وهي:
 .1األشخاص من طلبة ،وهيئة تدريسية ،وإداريني ،وعاملني ،وجميع شاغيل املباين.
 .2املمتلكات من مبان ،وأثاث ،ومعدات ،ولوازم ،وآليات.
 .3البيئة الجامعية بعناصها الثالثة؛ املاء ،والهواء ،والرتبة.
ويتم ذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات االحرتازية ،واالحتياطات التي تتبع بكفاءة عالية
سواء يف التخطيط ،أو التصميم ،أو اإلرشاف ،أو التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة ،لضامن االستمرار
بالعمل عىل أكمل وجه ،وتفادي أي ظروف ،أو عوامل ،أو تصفات قد تؤدي إىل وقوع حوادث
غري محمودة ال سمح الله.
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 .13املك����اتب
 - 1/13مكتب اإليفاد
الرؤية:
أن نكون الجامعة األفضل يف املنطقة يف استقطاب مرشحني متميزين لإليفاد ،وتوفري الخدمات
والدعم املال األفضل لهم ،ومساعدتهم يف سعيهم للحصول عىل التعليم العال من أعرق
الجامعات العاملية
الرسالة:
إيفاد الطلبة املتميزين للحصول عىل درجة الدكتوراه يف التخصصات املختلفة ،لتحقيق حاجات
الجامعة املستقبلية ،وضامن استمرارية وجود أعضاء هيئة تدريس أكفياء ،لتحقيق رؤية،
ورسالة ،وغايات الجامعة.
األهداف:
•إدارة عملية اإليفاد بالجامعة.
•استقطاب مرشحني متميزين لإليفاد.
•توفري اإلمكانات والدعم املال املمكن للموفدين.
•التواصل مع الطلبة املوفدين ،ومتابعتهم إىل حني إكامل دراستهم.
•إعداد خطة لإليفاد طويلة األجل.
نبذة مخترصة عن مكتب اإليفاد:
أنشئ مكتب اإليفاد يف جامعة البرتا عام  ،2010بهدف إدارة عملية اإليفاد يف الجامعة ،حيث
تتطلع جامعة البرتا دائا إىل إيفاد طلبة  -ضمن معايري محددة  -إىل جامعات عاملية مرموقة،
للحصول عىل درجة الدكتوراه يف التخصصات املختلفة ،لتحقيق حاجات الجامعة املستقبلية،
وضامن استمرارية وجود أعضاء هيئة تدريس أكفياء.
ويقوم مكتب اإليفاد بالبحث املستمر عن مرشحني متميزين أكادميياُ ،خصوصا من خريجي جامعة
البرتا األوائل ،واملتميزين ،والذين لديهم اهتاممات أكادميية ،ويرغبون يف االستفادة من كل الفرص
البناءة ،التي من شأنها أن تساعدهم عىل مواصلة تعليمهم العال ،والحصول عىل الدكتوراه.
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ويساعد املكتب املرشحني للتقدم بطلبات االلتحاق بالجامعات املعروفة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وكندا ،واململكة املتحدة ،والحصول عىل عروض قبول من تلك الجامعات ،كام يوفر
للمرشحني جميع املعلومات والدعم املال الذي يحتاجونه أثناء دراسة الدكتوراه ،حيث تخصص
جامعة البرتا  % 2من ميزانيتها السنوية عىل األقل لدعم اإليفاد ،ويتابع املوفدين طيلة فرتة
دراستهم ،ويف املقابل يطالب املوفد بعد حصوله عىل الدرجة العلمية املطلوبة ،بالخدمة يف
الجامعة ملدة تساوي مثيل املدة التي قضاها يف بعثته.
وعليه ،يقوم مكتب اإليفاد بالتعاون مع مختلف األقسام األكادميية واإلدارية يف الجامعة ،لوضع خطة طويلة
األجل لإليفاد ،بحيث تغطي جميع متطلبات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس يف التخصصات املختلفة.
ونظرا لالهتامم الذي توليه جامعة البرتا لقضية اإليفاد؛ حرصا عىل تعزيز عدد أعضاء هيئة التدريس
األردنيني يف املجاالت العلمية ذات األولوية ،فقد قامت بإيفاد  82موفدا ً يف جميع تخصصات
الجامعة 67 ،منهم لدراسة الدكتوراه ،و 15موفدا ً لدراسة املاجستري .وكان حصاد هذا االهتامم حتى
اآلن عودة ( )49مبعوثاً ،بعد حصولهم عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف مجاالت مختلفة ،حيث
انضموا إىل الهيئة التدريسية يف الجامعة ،ومازال  33موفدا ً منهم عىل مقاعد الدراسة.
وللتواصل مع مكتب اإليفاد ،وملزيد من املعلومات حول اإليفاد وأسسه يف جامعة البرتا ،يرجى
االتصال عىل:
هاتف 5799555 6 00962 :فرعي - 9400 :الربيد اإللكرتوينscholarships@uop.edu.jo :
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 - 2/13مكتب شؤون خدمة العلم
تم استحداث مكتب شؤون خدمة العلم بتاريخ  7ترشين الثاين  .2010ويقع املكتب داخل
مبنى املجمع اإلداري بالطابق الثالث ،ويتكون من ثالثة مكاتب رئيسية :مكتب الرئيس ،ومكتب
مدير القلم ،ومكتب خدمة الطلبة.
وقد تم ربط مكتب شؤون خدمة العلم يف جامعة البرتا بديرية املتابعة والتفتيش عن طريق
الفاكس ،وذلك للتخفيف عىل الطلبة من عناء التنقل خارج الجامعة ،وضامن سعة إنجاز
معامالتهم.
 - 3/13المكتب الثقايف  /مكتب تصديق الشهادات
هو مركز لخدمة املجتمع املحيل ،يتبع وزارة التعليم العال والبحث العلمي ،تناط به مهام
تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن :جامعة البرتا الخاصة ،وجامعة الزيتونة الخاصة،
وجامعة اإلساء الخاصة ،وجامعة الرشق األوسط الخاصة ،وكلية العلوم الرتبوية.
كام يقوم املكتب بالتدقيق عىل ملفات الطلبة املقبولني يف هذه الجامعات ،وملفات خريجيها،
واإلجابة عن استفسارات الطلبة با يخص التعليم العال.
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