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  رئيس القسن كلوت  

 بظم هللا السخمً السخُم

  
َ
ِلّ ِذي ِعلـــــــــــَوف

ُ
 و

َ
 ْىق

ْ
ٍم َعِلُمــــــــــــــ   

الخمد هلل زب العاإلاين والطالة والظالم على أشسف اإلاسطلين طُدها مدمد وعلى آله وصخبه أحمعين     

ع الرًً طبلىوي في جىلي زئاطت اللظم  أما بعد. ًؿُب لي أن أطتهل بخىحُه الشىس ألعػاء هُئت الخدَز

س اللظم ختى وضل ئلى ما وضل ئلُه آلان. أن اشىس  ًفىججيوال  ووان لهم الفػل بعد هللا عص وحل في جؿٍى

ع ومعُدًً وفىُين إلاا إلاظخه وأإلاظه مً حعاون مثمس وبىاء  وافت العاملين باللظم مً أعػاء هُئت الخدَز

في حظُير اللظم وجأدًت واحبي  ًىفلجيفي طبُل ئهجاح العملُت الخعلُمُت. وأزحى مً هللا العلى اللدًس أن 

س       اللظم والنهىع به. وأن أهىن عىد خظً قً الجمُع في اطخىماٌ جؿٍى

ت لخدلُم الخىمُت و        ت الػسوٍز  مً أن الخعلُم هى ألاداة الفعالت إلعداد اللىي البشٍس
ً
مىؿللا

الاكخطادًت والاحخماعُت والثلافُت، وأن الاطدثماز في مجاٌ الخعلُم هى اطدثماز في زأض اإلااٌ البشسي 

ل ألامد، لرا خسضذ الدٌو اإلاخلدمت على حعلُم أبىائها وئهظابهم اإلاعازف واإلاهازاث الالشمت لدظدثمس في  ؾٍى

 أغلى زسواتها أال وهي علٌى أبىائها.

عّد أخد ألاكظام السائدة والىاطعت في ولُت التربُت، الخابعت لجامعت خُث أ        ٌُ ن كظم ألاخُاء، 

ئىاث الخُت وجؿىزها ؾسابلع، ومً أبسش ما ًميز هرا اللظم هى ما ًلدمه مً دزاطاث جخخظ بدىىع اليا

ظها على ما أمىً مً العلىم  والاخخالف في الىكم الخُىٍت والبُئُت التي حعِش فيها معخمدًً في جدَز

ت الخدًثت. ومً هىا جفسد كظم  الخدًثت والخىىىلىحُا إلاىاهبت جؿىز العطس ووفم مظيرة الخُاة العطٍس

ت وعلم البِئت ألاخُاء هخخطظ زباعي ألابعاد الهخمامه بعلم الخُىان وعل م الىباث وعلم ألاخُاء اإلاجهٍس

ت منها والعملُت الخؿبُلُت، ومجاالث الخلىُاث الخدًثت.  وول ماله ضلت بالعلىم ألاخسي، الىكٍس

للد عملىا بلظم ألاخُاء على مىاضلت جددًث علىمه ومىاهجه إلاىاهبت الخؿىز اإلادظازع في شتى        

خُاء همإطظت علمُت زضِىت بفػل حهىد أطاجرجىا ألاهفاء، فسوع هرا العلم، وبرلً أضبذ كظم ألا 

ومثابسة معُدي وفىحي كظمىا مخددًً ول الطعاب مً أحل الخفاوي في العمل وؤلاخالص في العؿاء 

الالمخىاهي مً أحل ئزساء زلافت ؾالبىا العلمُت واإلاعسفُت بيافت الىطائل العلمُت والخلىُاث الخدًثت، وول 

ل مً اإلاعلمين والّبدار والفىُين وأن ًىىهىا على كدز عالي مً الىفاءة والخبرة هرا مً أحل خلم حُ

 واإلاهازة للمظاهمت في النهىع ببالدها .

م وال جبخل بالعؿـــــــــــــأوضح بأن الهُئأن  ٌظسويهما        ظُت حعمل بسوح الفٍس  اء في ئزشاد الؿالبــــــــــت الخدَز



4 
 

ن اللظم ألاوادًمي ًمثل الىخدة ألى ئس ن هلفذ الىكأ والبدوجىحيهه وألاخر بُده ؾُلت فترة دزاطخه  

ت ألاولى واللبىت ألاطاطُت  في الهُيل الخىكُمي للجامعت خُث ن جإدي أال ًمىً ألي حامعت  أهه ؤلاداٍز

ت أخُاء ال مً خالٌ ألاكظام الاوادًمُت لرا ٌظعى كظم ألا ئزطالتها وجدلم أهدافها  ن ًىىن وخدة ئداٍز

ذاث طماث مميزة وأهداف طامُت مً خالٌ جؿبُم كىاهين وحعلُماث الجامعت  ولىائدها وأهكمتها بدكت 

 على مخسحاث اللظم مً هىادز مخخططت ذاث مهازاث عالُت أو 
ً
ماهت وبالشيل الري ًىعىع اًجابُا

 التي واطتراجُجُتهازؤٍت الجامعت وزطالتها  حظاهم مظاهمت فعالت في بىاء اإلاجخمع فسطالت اللظم جيبع مً

ج أحُاٌ مخميزة وبىفاءة علمُت عالُت كادزة على مىاحهت  حعمل وتهدف ئلى خدمت اإلاجخمع في جخٍس

 .اإلاظخلبل وجلبُت مخؿلباث طىق العمل هما وجخمخع بسوح الىالء والاهخماء ئلى مجخمعها ووؾنها وأمتها

العلمُت اإلاخلدمت واإلاخىىعت في  البرامجلدمها اللظم مجمىعت مً جخػمً الخؿت الدزاطُت التي ًو      

جين للعمل هبُىلىحُين خُثما جبرش  مجاالث علىم الخُاة و اإلاىاغُع التي جدزض بلظم ألاخُاء جإهل الخٍس

ع بىشازة التربُت والخعلُم وهرا اإلاجاٌ الؿبي والصزاعي  الخاحت لهم في مُادًً العمل وخاضت مجاٌ الخدَز

ىاعي  وجصوٍد الؿالب باإلاعازف واإلاهازاث والخبراث التي جإهله للعمل بعد جخسحه ألن ٌعمل في والط

 . اللؿاعين الخاص والعام

وماشاٌ اللظم ًؿمذ لألفػل للسقي بمظخىي الخعلُم ألاوادًمي في هرا الىؾً الغالي بخىفُم مً هللا      

 طىن في الجامعت واليلُت .أوال ومً زم بدعم وحهىد اللائمىن واإلاظئىلىن واإلاخل

 

 سبرة ػبذ الؼشيش بن سقالمأ .                                                                            
 رئيس قسن األحيبء                                                                                      
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 األحيبءقسن 
 

 نبذة ػن قسن األحيبء :

، 2005-2006كظم ألاخُاء هى أخد أكظام ولُت التربُت / ؾسابلع بجامعت ؾسابلع والـــــــــــري جأطع طىت 

ن اللظم ا. وبشيل عام فؾسابلعومىر جأطِظه بظمعت علمُت مخميزة غمً حامعت  ألاخُاءٍخمخع كظم و 

ًىسض ؤلامياهُاث للخفاف على أعلى مظخىي علمي خُث ًلىم اللظم بخىفير بسهامج دزاسخي و بدثي واطع 

خه العاشمين بجد للخطٌى على دزحت وذلً لخىفير الفسص العلمُت لؿلب علم ألاخُاءغمً جخطظ 

 . م ألاخُاءٌ علالعدًد مً البدىر العلمُت في مخخلف خلى  إلهجاش  هرا باإلغافت . البيالىزٍىض مىه

جين للعمــل هبُىلــىحُين خُثمــا جبــرش الخاحــت لهــم  بلظــم ألاخُــاءن اإلاىاغــُع التــي جــدزض ئ        جإهــل الخــٍس

ع بىشازة التربُت والخعلُم وهرا اإلاجاٌ الؿبي والصزاعي والطـىاعيفي مُادًً العمل  . و وخاضت مجاٌ الخدَز

علــــم الخُــــىان وعلــــم الىُــــاث و علــــم  :مثــــل ألاخُــــاء علــــماإلاعؿــــاة اإلاىاغــــُع ألاطاطــــُت فــــي  لــــسزاثجخػــــمً اإلا

حىـت والعدًـد الىبـاث وعلـم الىزازـت و علـم البِئـت وعلـم الؿفُلُـاث و علـم ألا عػاء وعلـم جطـيُف وقائف ألا 

وكد أخر كظم ألاخُاء على عاجله ئعداد وجىفير اخخُاحاث اإلاجخمع مً معلمـين مـإهلين  .مً العلىم ألاخسي 

 وفم بسه
ً
ا  وجسبٍى

ً
واللـىائذ الخاضـت بيلُـت  ،امج أوادًمي مخيامل ًخػع للىائذ وكىاهين حامعت ؾسابلععلمُا

 التربُت ؾسابلع.

 : رؤيت القسن 

        
ً
 ،دعــــم مظــــيرة بىــــاء الــــىؾً بــــالىىادز اإلاإهلــــت مــــً خــــالٌ بــــسامج حعلُمُــــت وئعــــداد هــــىادز مخميــــزة زلافُــــا

 
ً
  ،وعلمُا

ً
  ،وبدثُا

ً
س معـاًير حـىدة  ،ومهىُا إلاىاهبت مخؿلباث طىق العمل. هما ٌظعى اللظم ئلى جدظـين وجؿـٍى
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يــراث اإلاظــخمسة وذلــً لخىاهــب الخغ ،البــرامج مــً خــالٌ اإلاساحعــت اإلاظــخمسة لخؿـــ اللظــم وأهدافــه وزطــالخه

 .الخخُاحاث اإلاجخمع

 

 : رسبلت القسن 

ج  هــــىادز ذاث هفــــاءة عالُــــت مـــــً ٌظــــعى كظــــم ألاخُــــاء إلًطــــاٌ زطــــالت طــــامُت وملدطــــت وهــــي جخــــٍس

وئعــــدادهم للعمــــل فــــي مجــــاالث الخعلــــُم وعلــــىم الخُــــاة بفسوعهــــا  معلمــــين مخخططــــين فــــي العلــــىم والتربُــــت،

   .اإلاخخلفت

 

 : أهذاف القسن

 : أوالً: األهذاف الؼبهت
  وعلــــــــم الىباث(.مىاهبت الخؿىز العاإلاي في ول اإلاجاالث العلمُت خاضت في علىم الخُاة )علم الخُىان  -أ

بالخبراث العلمُت والفىُت في مجاٌ علىم الخُاة  ئعداد الىىادز لدمجها باإلاجخمع ومإطظاث الدولت  -ب

س مإطظاجه العلمُت والصخُت والبُئُت.   وجؿٍى

ج. زفع مظخىي ألاداء والجىدة للمظاهمت بالنهىع بيلُت التربُت ؾسابلع بشيل خاص وحامعت ؾسابلع 

  ئلى مطاف الجامعاث العاإلاُت اإلاخلدمت. بشيل عام

 : ثبنيًب: األهذاف التؼليويت

س وجددًث اإلاىاهج العلمُت بشليها الىكسي والعملي.  -أ    جؿٍى

ع والُبدار والؿلبت.  -ب س الىفاءاث العلمُت وألاداء لدي أعػاء هُئت الخدَز   جؿٍى

 ث العملُت.يهدف اللظم ئلى اعخماد الخلىُاث الخدًثت في اإلاخخبرا  -ج

 :ثبلثًب: أهذاف البحث الؼلوي

 ئًجاد خلٌى للمشاول البُئُت اإلاعاضسة.  -أ

 فهــــــــــــــم ودزاطت اإلاظبباث اإلاسغُت اإلاىدشسة في بُئخىا ومجخمعىـــــــــا وئًجاد الخلٌى الىاجخت لــــــــها. -ب
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الخُىاهُت والفلىزا اإلااًىسوبُت في لُبُا اإلاظاهمت في معالجت اإلاشاول اإلاخعللت بالفلىزا الىباجُت و   -ج

بالترهيز على الخىىع ؤلاخُائي في بُئخىا واهلساع أهىاع منها ودخٌى أهىاع حدًدة ئلى بُئخىا خاضت ألاهىاع 

 التي جدخل مً خازج بُئخىا اإلادلُت.

 :رابؼًب: أهذاف خذهت اجملتوغ

واإلاإجمساث العلمُت والدوزاث العملُت في مخخلف دعم ألاوشؿت اإلاجخمعُت مً خالٌ ئكامت الىدواث   -أ 

 مجاالث علم ألاخُاء.

والبُئي والطىاعي والصزاعي بخلدًم   الخعاون مع دوائس الدولت اإلاخخلفت للنهىع بالىاكع الطحي  -ب 

 الخبراث العلمُت وهخائج البدىر لىللها ئلى ازع الىاكع.

آلافاق العامت اإلاخعللت بأهمُت علم ألاخُاء في خل الظعي ئلى النهىع باإلاجخمع مً خالٌ جىطُع   -ج 

 الىثير مً اإلاشاول الصخُت والبُئُت والطىاعُت.

 : خبهسًب: أهذاف النشبط الطالبي

اإلاشازهت في ألاوشؿت العلمُت والثلافُت داخل  ،ت والثلافُت والاحخماعُت والفىُتدعم ألاوشؿت الؿالبُ  -أ 

 وخازج اليلُت .

ئكامت اإلاعازع العلمُت  ،كظام واليلُاث والجامعاث ألاخسي سفي والثلافي والعلمي مع ألاالخبادٌ اإلاع  -ب 

 الخاضت بخعٍسف كظم ألاخُاء.

ع البدىر للمخخسحين )مشاز   -حـ  ً منهمئكامت ملخلى علمي طىىي إلاشاَز م اإلاخميًز ئكامت ، َع جخسج ( وجىٍس

 الُىم اإلافخىح لللظم مً خين ئلى آخس .

ع الخخسج العلمُت في كظمىا للؿلبت وحشجُع الؿلبت على الاطخفادة جأطِع  -د  مىخبت مطغسة مً مشاَز

 منها والاؾالع على أخدر الخؿىزاث العلمُت.

ازاث العلمُت لعدة مساهص علمُت همسهص ميافدت ألامسا -هـ  تاللُام بالٍص ت، ومسهص البدىر البدٍس  .ع الظاٍز

ع الخخسج لبعؼ الؿلبت. السخالث العلمُت لخجمُع العُىاث  -و   مً أحل مشاَز

ـازة مسهـص ؾـسابلع الؿبـي،  -ش  ع هٍص ازاث العلمُت مً أحل الخطٌى علـى ئخطـائُاث مهمـت لؿلبـت اإلاشـاَز الٍص

.)
ً
 ومظدشفى الىالدة بؿسابلع )الجالء طابلا
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 : خمزخبث التؼلن

ت عالُت - 1 ج معلمين ذوي هفاءة علمُت و جسبٍى  .جخٍس

ع والبدث في مجاٌ الخىىع الخُىي ليل اليائىاث في البِئت اإلادُؿت طىاء  اللدزة على الخعسف - 2 وجدَز

 الىباجُت أو الخُىاهُت وغيرها مً وخُداث الخلُت.

 .جي على اطخبُاهاث أو ججازب علمُتاللدزة على ئحساء البدىر العلمُت طىاء اإلاب - 3

ه منها اإلا - 4  .غىاث و أحهصة الخعلُمجاهس والخااللدزة على اطخخدام عدة أحهصة مخبًر

ج ئن       علم ألاخُاء بيلُت التربُت والخؿبُلُت في  ألاوادًمُتدزاطخه  أههىالري كظم ألاخُاء هى خٍس

والري اهدظب مً  ،مً ولُت التربُت/ؾسابلع بجامعت ؾسابلعوخطل على شهادة البيالىزٍىض  ؾسابلع،

ت بخخططاجه  وألاخُاءدزاطخه مادة مالئمت مً اإلاعلىماث في علىم البِئت والخُىان والىباث  اإلاجهٍس

والطىاعي والغرائي والتي جمىىه مً ممازطت اإلاهً ذاث والخعلُمي اإلاخخلفت اإلاخػمىت باإلاجاٌ الؿبي 

لت وجخططُت في عمله، بدُث جمىىه بطىزة جفطُلُت ودكُو العالكاث بالخخططاث اإلاخخلفت بىجاح جام 

خد الىقائف او اإلاساهص التي جإهله للعمل في هرا الجاهب مً العلىم أن ٌشغل أهره اإلاعلىماث مً 

 .الخؿبُلُت

ج كظم أ ألاطاضعلى هرا        :ن ًخمخع باإلاعسفت الخالُتأًجب  ألاخُاءو اإلافهىم الىضفي فان خٍس

ت وبعلــــــــــــمالؿبُت والصخُت و الىباجُت والخُىاهُت  امخالن معلىماث واطعت في اإلاجاالث -1  .الاخُاء اإلاجهٍس

وخاضت هُفُت ئللاء هره طاطُت بالخؿبُم في اإلاجاالث اإلاخخلفت اإلاعلىماث ألا  اللدزة على زبـ -2

ع  .اإلاعلىماث بمجاٌ الخدَز

مىىه مً البدث غمً اإلاخاخت التي ج وألاحهصةامخالهه إلاهازة فُما ًخعلم باطخخدام الىطائل  -3

س الخدماث  الخخططاث الخُاجُت اإلاخخلفت والتي ٌعمل مً خاللها على اإلاظاهمت في جىفُر وجؿٍى

ت للمجخمع  اللُبي. الػسوٍز

 ليشاطاث اللسم دمجت مجوضيحيت ة صور  -
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 : اػضبء هيئت التذريس ببلقسن

ـــائمت   بها الــــــــــدزحت كـــــــــــــــــــــ
ً
ع مـــــــــــىضًخــــــــا  والخخطظ. العلمُتبأعػــــــــــــــــــاء هُئـــــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــدَز

 

 عػى هُئت الخدَزع اطم ز.م
اإلاإهل 

 العلمي
 اإلاهام اإلايلف بها الخخطظ الدزحت العلمُت

 اطخاذ شسف مخلاعد جطيُف هباث أطخاذ دهخىزاه د العباويــــن مدماأ.د. زمػ 1

ص شكأ .  2  زئِع اللظم خُىانعلم  مداغس ماحظخير المــــــــطازة عبد العٍص

ع علم خُىان مداغس مظاعد ماحظخير مســـــــــــــــــــــأ . أطامت أخمد ألاخ 3  عػى هُئت جدَز

ع علم الىباث مداغس مظاعد ماحظخير ى أهبُتـــــــــــــــــــأماٌ مطؿفأ .  4  عػى هُئت جدَز

ــــــــــــــــــــــــزاهُت مدمأ .  5  ميظم التربُت العملي علم الىباث مداغس مظاعد ماحظخير د وافىـــــــــــــــــــ

 الامخدانميظم الدزاطت و  علم الىباث مداغس مظاعد ماحظخير أ .هــــــــــــــــدي مُــــــــــــــالد بً شاًد 6

ذ 7 ـــــــــــــالم الظٍى ع الىباثعلم  مداغس مظاعد ماحظخير أ. همُلت طــــــــــــــ  عػى هُئت جدَز

 م. ميظم الدزاطت و الامخدان علم خُىان مداغس مظاعد ماحظخير أ. فدوي حماٌ الدًً مهىــى 8

 و اإلاعلىماث الخىزُم علم خُىان مداغس مظاعد ماحظخير أ. طمُت أخمد علي الخداد 9

ـــــــــــــــــــــــــس علُل أ. 10  مىفدة  للدهخىزاه علم الطُدلت مداغس مظاعد ماحظخير هجاة أبىبىــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــوعُمت طالم  الع أ. 11  مىفدة  للدهخىزاه خُىانعلم  مداغس مظاعد ماحظخير سفيـــــــ

ٌ ــــــــــــــــــــــغالُت عامس الطيل أ. 12  مىفدة  للدهخىزاه الىباثعلم  مداغس مظاعد ماحظخير ى

 ميظم  الجىدة باللظم خُىانعلم  مداغس مظاعد ماحظخير ىز ـزحاء مظعىد طعد ألاعأ.  13
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ع خُىانعلم  مداغس مظاعد ماحظخير هجاح خلُفت مدمد ؾلخت أ. 14  عػى هُئت جدَز

 

  األحيبءالربنبهح الذراسي لقسن 

البرهـــامج ألاطاســـخي للظــــم ألاخُـــاء مخمثــــل فـــي مـــىذ الؿــــالب اإلاخخـــسحين دزحــــت البيـــالىزٍىض، وال ًدــــىي        

 للماحظــخير أو الــدهخىزاه، ومــً أبــسش الىلــاؽ اإلاعخمــد عليهــا البرهــامج الدزاســخي
ً
 كظــم ألاخُــاء ئلــى آلان بسهامجــا

 بلظم ألاخُاء، والخالي: )البيالىزٍىض(

  ( فطــٌى دزاطــُتث خُــث جــسجبـ مــدة الدزاطــت 8بىكــام ) الفطــل الدزاســخي( بعــدد )الدزاطــت باللظــم

مـــــــىذ 143فُمـا ًىجــصه الؿالــب مــً الىخــداث اإلالــسزة همخؿلبــاث للخخــسج وعــددها ) ًُ ( وخــدة دزاطــُت . 

 (.أخُاءجخطظ علم ت )ـــــــــىم والتربُالؿالب بعدها دزحت )البيالىزٍىض( في العلـــــ

 ــت العامــــــــــــــًلبــل كظ ــت الخخططـــُت ) علــىم الخُـــاة ( و الثاهٍى ت ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ألاخُـــاء خملــت الشـــهادة الثاهٍى

 اللظم العلمي ( .

 . ًىحد باللظم معمل واخد لجمُع الخخططاث العلمُت اإلاعملُت , وحجسة بدث للؿلبت 

( (8الؿالب لــ  احخُاش ئن البرهامج الدزاسخي للخطٌى على دزحت البيالىزٍىض في كظم ألاخُاء ًخؿلب          

هــره الىخــداث مخؿلبــاث خاضــت بالجامعــت  مخػــمىت( وخــدة دزاطــُت معخمــدة، 143فطــٌى دزاطــُت بىاكــع )

 إلاخؿلباث كظم ألاخُاء 
ً
 ٍت على الىدى الخالي : اخخُاز  ومىادمظاهدة  ومىادوأخسي خاضت باليلُت ئغافت

 .ئحمالي عدد اإلاىاد والىخداث وعدد الظاعاث إلاخؿلباث الخخسج بلظم ألاخُاء

عدد الظاعاث  عدد الىخداث عدد اإلاىاد اإلاخؿلباث ث
 الىكسي 

 عدد الظاعاث العملي

 2 18 20 10 مخؿلباث الجامعت 1

 4 18 24 11 مخؿلباث اليلُت 2

 46 67 91 31 مخؿلباث اللظم 3

 - 2 2 1 اإلاىاد اإلاظاهدة 4

ت 5  4 4 6 2 اإلاىاد الاخخُاٍز

 56 109 143 55 مخؿلباث الخخسج 6
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  اخلطت الذراسيت لقسن األحيبء 

 : اإلاخؿلباث ؤلالصامُت : مخؿلباث الجامعت.
ً
 أوال

: اإلاخؿلباث اإلاهىُ
ً
 .ـــــــــــــــــــاث اليلُتت : مخؿلبـــــــــــــزاهُا

وحشمل عدد مً اإلالسزاث في علم الخُىان,  : (مخؿلباث اللظم)الخخططُت ؤلالصامُت  اإلاخؿلباثزالثا: 

ج مً أداء مهامه  ع الخخسج والتي جمىً الخٍس وعدد مً اإلالسزاث في علم الىباث, باإلغافت ئلى مشاَز

 
ً
 بجدازة وهفاءة عالُخين. العلمُت مظخلبال

 . اإلاظاهدةالعلمُت ؤلالصامُت  اإلاخؿلباثزابعا : 

 :
ً
ت )ًخخاز الؿالب على ألاكل ملسزًٍ ( اإلاخؿلباثخامظا  .داثخو   6بىاكع  الخخططُت الاخخُاٍز

 University Required Courses – مخؿلباث الجامعت

ـــال ث ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاطم اإلال سمصـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  الىخداث سز ــ
مخؿلباث 

 اإلالسز 

عدد 

الظاعاث 

ـــــالىك ــ ـــ ـــ ــ  سي ـــ

عدد الظاعاث 

ـــالعم ـــ ـــ ــ  ليـــ
Course Name Course # 

 Quranic Studies 1 AL 101 - 2 - 2 )ل غ م( 1دراساث كزآهيت  101 ل ع  1

 Quranic Studies 2 AL 102 - 2 101 ل ع  2 )ل غ م( 2دراساث كزآهيت   102 ل ع 2

 Arabic Language 1 AL 103 - 2 - 2 )ل غ م(  1لغت عزبيت  103  ل ع 3

 Arabic Language 2 AL 104 - 2 103  ل ع 2 )ل غ م(  2لغت عزبيت   104 ل ع  4

 Arabic Language 3 AL 215 - 2 104 ل ع  2 )ل غ م(  3لغت عزبيت   215 ل ع  5

 Arabic Language 4 AL 216 - 2 215 ل ع  2 )ل غ م( 4 لغت عزبيت  216 ل ع  6

تلغت  100 ج  ل 7  English Language 1 EL 100 - 2 - 2 )ل غ م( 1 إهجليًز

تلغت   101 ج ل 8  English Language 2 EL 101 - 2 100 ج  ل 2 )ل غ م( 2 إهجليًز

 1 1 - 2 1حاسوب  100 سح  9
Introduction to 

Computer Science 1 
CS 100 

 1 1 100 سح  2 2حاسوب  101 سح  10
Introduction to 

Computer Science 2 
CS 101 

   2 18  20 مجموع الوحداث  
 

  College Required Courses –مخؿلبـــــــــــــــــــاث اليلُت 

ـــال ث ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاطم اإلال سمصـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  الىخداث سز ــ
مخؿلباث 

 اإلالسز 

عدد 

الظاعاث 

ـــــالىك ــ ـــ ـــ ــ  سي ـــ

عدد 

الظاعاث 

ـــالعم ـــ ـــ ــ  ليـــ

Course Name Course # 

 General Psychology EPsy 100 - 2 - 2 علم الىفس العام 100 ث ن  1

 - 2 - 2 أصول التربيت  101 ث ن 2
Fundamentals of 

Education 
EPsy 101 

 Developmental EPsy 200 - 2 100 ث ن  2 علم الىفس الارجلائي 200 ث ن  3
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Psychology 

 - 2 101 ث ن 2 طزق الخدريس العامت  201 ث ن  4
General Teaching 

Methods 
EPsy 201 

 Basics of Curriculums EPsy 202 - 2 200 ث ن  2 أسس مىاهج   202 ث ن  5

 Educational Psychology EPsy 203 - 2 200 ث ن  2 علم الىفس التربوي  203 ث ن  6

 Research Methods EPsy 301 - 2 - 2 طزق بحث 301 ث ن  7

 - 2 200 ث ن  2 كياس وجلويم 302 ث ن  8
Measurements and 

Evaluation 
EPsy 302 

 2 وسائل حعليميت 303 ث ن  9
  100 ث ن 

 101 ث ن
1 - Teaching (Learning) Aids EPsy 303 

 Psychological Health EPsy 401 - 1 302 ث ن  2 صحت الىفسيت 401 ث ن  10

 4 جزبيت عملي 402 ث ن  11

جطبيلاث 

جدريسيت ث ن 

302  

 303ث ن 

- 4 Student Teaching EPsy 420 

   4 18  24 مجموع الوحداث  

 - Department of Biologyألاخُاء كظم

 Department Required Courses)مخؿلباث اللظم(   ئلصامُتملسزاث جخططُت 

ـــال ث ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاطم اإلال سمصـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  مخؿلباث اإلالسز  الىخداث سز ــ
الظاعاث 

ــالىك ـــ ــ ـــ ـــ ــ  تٍســـ

عدد الظاعاث 

ـــالعم ـــ ـــ ــ  ليـــ
Course Name Course # 

 General Geology Geo 113 2 2 - 3 حيولوحيا عامت 113ج و  1

 General Botany 1 Bio 101 2 3 - 4 1هباث عام  101ح ي  2

 General Botany 2 Bio 102 2 3 101ح ي  4 2هباث عام  102ح ي  3

 General Zoology 1 Bio 112 2 3 - 4 1حيوان عام   112ح ي  4

 General Zoology 2      Bio 113 2 3 101ح ي  4 2حيوان عام   113ح ي  5

 Entomology Bio 121 2 2 113ح ي  3 علم الحشزاث 121ح ي  6

 Plant Anatomy Bio 201 2 2 102ح ي  3 حشزيح هباث 201ح ي  7

 Ecology Bio 222 - 2 101ح ي  2 أساسياث علم البيئت 222ح ي  8

 Plant Taxonomy Bio 223 2 2 102ح ي  3 علم جصييف الىباث 223ح ي  9

 Cytology& Genetics Bio 224 2 2 102ح ي  3 علم الخليت والوراثت 224ح ي  10

 Microbiology Bio 301 2 3 231هم  102ح ي  4 علم ألاحياء الدكيلت 301ح ي  11

 Parasitology Bio 321 2 2 323ح ي  3 علم الطفيلياث 321ح ي  12

 Animal Physiology Bio 322 2 2 113ح ي  3 فسيولوجي  حيوان 322ح ي  13

 Invertebrates Bio 323 2 2 113ح ي  3 علم الالفلارياث 323ح ي  14

 Vertebrates Bio 324 2 2 323ح ي  3 علم الفلارياث 324ح ي  15

 Plant Physiology Bio 326 2 2 211هم  102ح ي  3 فسيولوجي هباث 326ح ي  16

 Mycology Bio 327 2 2 102ح ي  3 علم الفطزياث العام 327ح ي  17

 Phycology Bio 328 2 2 102ح ي  3 علم الطحالب 328ح ي  18

 2 2 322ح ي  3 علم الدشزيح امللارن  421ح ي  19
Comparative Anatomy   

of Vertebrates 
Bio 421 

 Embryology Bio 422 2 2 322ح ي  3 علم ألاحىت 422ح ي  20

 Biology  Teaching Bio 429 - 2 201ث ن  2 طزائم جدريس خاصت   429ح ي  21
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Methods  

 Basics of Plant Disease  Bio 434 2 2 327ح ي  3 أساسياث أمزاض الىباث 434ح ي  22

 4 مشزوع الخخزج   436ح ي  23
ومادجان  301ث ن 

على ألاهثر كبل 
 الخخزج

2 2 Graduation Project Bio 436 

 Teaching Applications  Bio 437 - 2 429ح ي  2 جطبيلاث جدريسيت   437ح ي  24

 Analytical  Chemistry   CH 211 - 3 102هم ح  3 هيمياء جحليليت 211هم  25

 Organic Chemistry   CH 231 - 2 102هم ح  2 هيمياء عضويت 231هم  26

 Bio  Chemistry   CH 300 - 3 231هم  211هم  3 هيمياء حيويت  300هم  27

 General Chemistry 1  CHB 101 - 3 - 3 1هيمياء عامت  101هم ح  28

 General Chemistry 2 CHB 102 - 3 101هم ح  3 2هيمياء عامت  102هم ح  29

 2 - 102هم ح  1 عملي  2هيمياء عامت  102هم ع  30
General Chemistry 2 

Lab 
CH 102P 

 Bio  Chemistry  Lab CH 300P 2 - 231هم  211هم  1 هيمياء حيويت عملي 300هم ع  31

     46 67  91 مجموع الوحداث    

 

 Supportive Courses   -اإلالسزاث العلمُت اإلاظاهدة

 

ت    Elective Courses -اإلالسزاث الاخخُاٍز

توخداث مً اإلالسزاث  6ًخخاز الؿالب ما ٌعادٌ *   .الاخخُاٍز

 

 مخؿلباث اإلالسز  الىخداث اطم اإلالسز  السمص ث

عدد 

الظاعاث 

 الىكسي 

عدد الظاعاث 

 العملي
Course Name Course # 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مبادئ إحصاء 100ا ح  1

    2  2 مجموع الوحداث  

 مخؿلباث اإلالسز  الىخداث اطم اإلالسز  السمص ث

عدد 

الظاعاث 

 الىكسي 

عدد الظاعاث 

 العملي
Course Name Course # 

 Medicinal Plants Bio 225 2 2 211هم  113ح ي   3 علم الىباجاث الطبيت 225ح ي  1

 234ح ي  2
صحت عامت 

 وإسعافاث أوليت
 2 2 231هم  301ح ي  3

General Health and 

First Aid  
Bio 234 

 Laboratory  Sciences Bio 236 2 2 - 3 علم املخخبراث  236ح ي  3

 433ح ي  4
أساسياث حغذًت 

 إلاوسان 
3 - 2 2 

Basics of Food 

Science 
Bio 433 

خان*     4 4  6 مادجان اخخُاٍز
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 : اخلطت الذراسيت للقسنتببغ 

ع الؿالب   أطبىع خالٌ الفطل الدزاسخي الىاخد   16* ًخم جدَز

  -: آلاحي* خُذ ًخم جىشَع اإلالسزاث الىكسي و العملي  علي ألاطبىع الىاخد علي الىدى 

با (  % 64طاعت أي بيظبت   ( 96 )( مداغسة هكسي أطبىعُا بمعدٌ  ( 52  .( جلٍس

با (  % 34طاعت أي بيظبت   ( 56 )( مداغسة هكسي أطبىعُا بمعدٌ  ( 28  .( جلٍس

لتي ًخم خاللها جىحُه الؿالب االعملي و  مشسوع الخخسج بمعدٌ طاعخان أطبىعين، والتربُت * باإلغافت ئلي

ع و العم الفترة اإلادازض مباشسة )و ل مع ؾلبت ئلي اإلادازض خُذ ًخدزب الؿلبت علي ممازطت عملُت الخدَز

ب ًىىن وفم كساز مً اليلُت(الصمىُت  با.( % 2. و شيل مشسوع الخخسج  و التربُت العملي وظبت الخدٍز  ( جلٍس

 

 : طزق التقيين

 طزيقت التقيين الفصـــل الذراسي

 ٌ لت  الفطــل ألاو سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي. %20(امخدان  جدٍس

لت  الفطــل الخأوي سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

لت  الفطل الثالث سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

لت  الفطل السابع سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

لت  الفطل الخامع سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

لت  الفطــل الظادض سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

لت  الفطــل الظابع سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  عملي.( امخداهاث %20( امخدان جدٍس

 الفطل الثامً

لت  سي ، و )%80)حمُع اإلالسزاث جلُم بؿٍس  ( امخداهاث عملي.%20( امخدان جدٍس

 

ظــــُت* ملــــسز  ب ؾــــالب علــــي ئللــــاء مدػــــساث باإلاــــدازض و %50) جؿبُلــــاث جدَز ( جــــدٍز

سي.50%)  ( امخدان جدٍس

 

(  %50( دزاطــــت خالــــت و بدــــذ عملــــي و )%50* مشــــسوع الخخــــسج هكــــام الخلُــــُم فُــــه )

ت .  مىاكشت شفٍى
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( مـً خـالٌ مشـاهدة الؿالـب أجىـاء كُامـه %100* التربُت العملي هكام الخلُُم فُـه )

ــــخم  لــــت حعملــــه مــــع الؿــــالب اإلادزطــــت . ٍو بممازطــــت العملُــــت الخعلُمــــت باإلاــــدازض و ؾٍس

 ( لإلطخاد التربىي .%50( لإلطخاد ألاوادًمي و )%50كظم الدزاحاث )
 

 الرتبيت الؼوليت

خػع  اإلالسزاثببرهامج التربُت عملي لفطل واخد فلـ بعد اطخىماٌ أغلب  الالخداقًخم      الدزاطُت ٍو

ب لخلُُم مً  ين  مشسفينبسهامج الخدٍز  .أوادًمُين ومشسفينجسبٍى

 هشزوع التخزج:

ل مشسوع الخخسج إلادة فطلُين في نهاًت مظيرة الؿالب الدزاطُت خاللهم ٌعمل الؿالب جدذ  ًخم جنًز

 .مشسوعه وفي نهاًت اإلادة ٌعسع على لجىت ممخدىت للخلُُم باهجاش  أوادًميأشساف مشسف 

 : الالئحت التأديبيت

 .501هما في الالئدت العامت      

 الدزاطت والامخداهاثلظم ب ةل ألاكظام مىكىمت واخدًىػم و:  هنظوهت الذراست و االهتحبنبث

 .باليلُت

 : خزيطت الكليت

 ل :ــــــــ* للخىاض

  حامعت طزابلس. -طزابلس /وليت التربيت -لسم : كسم ألاحياء الاسم الزسمي لل

 .ليبيا –طزابلس  -الهاوي  -باب جاحوراء  حسز  بجاهب:   العىوان

 . 00218213508771   -  0213507530  :  الهاجف

د املصور   . 00218213509688 :  البًر

.طزابلس –وليت التربيت  \كسم ألاحياء  :صفحت كسم ألاحياء على الفيسبون   
 

 زحاء مظعىد ألاعىز ئعداد:  أ .                                                                               

 بلظم ألاخُاءألاداء الجىدة وجلُُم  ميظم                                                                         
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