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 نظام الدراسات العليا 

 ودراسات التأهيل والتخصص

 في الجامعة الافتراضية السورية

 
 األولباب ال

 وأهداف الكلية والبنية العلمية تعاريف 
 

 الفصل األول
 تعاريف

 
 كل منها:  د جبانبلوار ا، املعىن ا النظام: يقصد ابلتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام هذتعاريف .1 املادة

 .التعليم العايلوزارة  الوزارة: 
 .وزير التعليم العايل الوزير: 

 .رئيس اجلامعة االفرتاضية السورية رئيس اجلامعة:
 .اجلامعة االفرتاضية السورية اجلامعة:

 .جملس اجلامعة االفرتاضية السورية جملس اجلامعة:
 .ةجملس الشؤون العلمية يف اجلامعة االفرتاضية السوري جملس الشؤون العلمية: 

 النظام املايل للجامعة االفرتاضية السورية. النظام املايل:
 إحدى اجلامعات املعتمدة من قبل الوزارة. اجلامعة املعتمدة:

 .كلية الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص الكلية:
 أتهيل وختصص.برانمج دراسات عليا أو دراسات  الربانمج:

تحق ي يسكاليت جيب أن حيصل عليها الطالب   املعارف واملهارات حمصالت التعلم:
 النجاح.
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لة، ات الصذمل حجم التعلم املعتمد على حمصالت التعلم املستهدفة وأعباء الع الوحدة املعتمدة:
لى وذاً عستحوخيصص لكل مقرر عدد معني من الوحدات املعتمدة ويعد الطالب م

حدة لو ار، وتكافئ هذه الوحدات يف حال حقق شروط النجاح اخلاصة ابملقر 
تزامنية ( ساعة من وقت يقضيه الطالب يف حضور اجللسات ال25املعتمدة )

ردية خالل سة الفدراومتابعة اجللسات الالتزامنية وإجناز الوظائف والتكليفات وال
 أسبوع على األقل للتدريس الفعلي. /14فصل دراسي خيصص فيه /

 امتحان الطالب. الوحدة التعليمية اليت يتم فيها املقـــرر:
 الصف االفرتاضي:

 
ة متابع نهمجمموعة من الطالب املسجلني على أحد مقررات الربامج، حيث ميك

ة الل األنظمخضر من ااجللسات التزامنية، والتواصل فيما بينهم، وما بينهم وبني احمل
 الربجمية املعتمدة يف اجلامعة. 

 اجللسة التزامنية:
 

رات احلوا راءحملاضر مع طالب صف افرتاضي هبدف إجلقاء عرب اإلنرتنت جيمع ا
رى ضمن سياق تغطية مادة علمية أو   ريبية.تد والنقاشات اليت ميكن أن ُتج

 اجللسة الالتزامنية:
 

للمقرر،  لعلميةا من املادة اً تسجيل )صويت مرئي( جيريه أحد املختصني ويغطي جزء
 شاء.يىت وخيزن وفق أنظمة اجلامعة على حنو يتاح للطالب الرجوع إليه م

ألحكام لًا ص وفقالتخصو وماجستري التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل  اجستريات املمتنح اجلامعة درج .2 املادة
 .ا النظاماحملددة يف هذ

 :الفصل الثاين
 أهداف الكلية

 :تيةهداف اآلاأل هتدف الكلية إىل حتقيق .3 املادة

 ن العلوم.تلفة ماالت خمجمالناُتة عن دمج السيما تلك مواكبة التطور يف اجملاالت العلمية البازغة  -أ

 دعم التنمية الوطنية من خالل أتهيل األطر املتخصصة. -ب

 .علوم املختلفةأتمني بيئة حبث وتطوير يف جماالت ال -ج

لتلبية عية واجملتم اخلدميةواإلنتاجية و ما بني القطاعات األكادميية ومنصة تشبيك أتمني بيئة تفاعل  -د
 .ملياً عاو  اً إقليميمتطلبات املنافسة 

 .وأتمني احتياجاته جمتمع املعرفةتعزيز دور املشاركة يف  -ه

  



3  /33 

 

 الثالث فصلال
 البنية العلمية للكلية

 :كلية كل من األقسام والربامج اآلتيةتضم ال .4 املادة
  .املاجستري يف علوم الويبويتبع له برانمج  العليا:قسم الدراسات  -أ

 وتتبع له الربامج اآلتية: قسم دراسات التأهيل والتخصص: -ب
  .دبلوم التأهيل الرتبوي -1
  .ماجستري التأهيل والتخصص يف اجلودة -2
  .ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة التقانة -3
  .ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة األعمال -4
  .التأهيل والتخصص يف تقاانت الويب ماجستري -5

 ثاينالباب ال
 أحكام الدراسات العليا

 الفصل األول
 )دراسات عليا( ملاجستريدرجة اأحكام مشرتكة ل

 رشح لتحضري درجة املاجستري ما أييت:قبول امل يجشرتط يف .5 املادة

عاهد ، أو املتاجلامعا ىإحد منبتقدير جيد على األقل  امعيةاجلجازة درجة اإلأن يكون حاصاًل على   -أ
 .مجعادلة هلا العلمية لشؤونأو أي درجة علمية يعّدها جملس ا، العليا يف اجلمهورية العربية السورية

ول املؤهلة للقبة السوري ة غريجملاالت االختصاصيخيتص جملس الشؤون العلمية مبعادلة الدرجة العلمية وا -ب
ها، وهلذا أو خارج امعةصاحلًا لربامج أخرى داخل اجليف هذا الربانمج فقط، وال يعد هذا التعادل 

على الطالب لعايل، و اليم اجمللس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من اجلهات املختصة يف وزارة التع
 تقدمي مجيع الواثئق واملعلومات الضرورية اليت يتطلبها التعادل.

 ارات املعياريةاالختب ن درجاتما يعادله م أو الذي ُتريه اجلامعة، أن جيتاز اختبار اللغة اإلنكليزية -ج
عاملي يقبله جملس الشؤون  أو أي اختبار، IELTS ، أو امتحانTOEFLالعاملية، مثل امتحان 

على  تنيثر من سنى أكشرط أال يكون قد مضب شؤون العلميةالعلمية، وحتدد شروطه من قبل جملس ال
 .اتريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري

 .أن يتقدم الختبار القبول اخلاص ابلربانمج -د

 :النجاح يف املقرر .6 املادة
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 ودرجة األعمال، ٪60ل عن ال تقالكتايب االمتحان درجة تتألف العالمة النهائّية للمقّرر من جزأين:  -أ
مبا  ،ةن العلميجملس الشؤو  حتدد هذه النسب بقرار منو من العالمة النهائية للمقرر،  ٪40ال تزيد على 

 .ملقسي الكلية وابناًء على اقرتاح مدرس املقرر وجملس مع طبيعة كل مقّرر ينسجم

قل درجة بشرط أاّل ت ،٪60 يجعد الطالب انجحًا يف املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن -ب
 نهما.م)االمتحان ودرجة األعمال( من العالمة العظمى لكل ٪ 40أي من اجلزأين عن 

 رسالة املاجستري:  .7 املادة

لة ه يف هذه الرسايجة عملم بنتيجِعّد الطالب رسالة حبثية يف موضوع يقرّه جملس الشؤون العلمّية، ويقدّ   -أ
 .لغرضاهلذا شؤون العلمية تقريراً ُتري مناقشته أمام جلنة حكم يشّكلها جملس ال

 قبل جناحه جبميع املقررات املطلوبة.  حيق للطالب مناقشة الرسالةال -ب

ممن يوافق  ملختصنياأحد  ، أو من يف حكمهم، أودريسيةإبشراف أحد أعضاء اهليئة الت تجنجز الرسالة -ج
 .من محلة شهادة الدكتوراه عليه جملس الشؤون العلمية

 شرف. حدهم املأألقل اتؤلف جلنة حكم من محلة شهادة الدكتوراه لكل رسالة من ثالثة أعضاء على   -د

اً عد الطالب انجح، ويلميةشؤون العس الللقواعد اليت حيددها جمل تقوم جلنة احلكم بتقومي الرسالة وفقاً  -ه
 .100من  60يف الرسالة إذا حصل على درجة ال تقل عن 

)يف حال  لتعديالتراء اجيوز للجنة احلكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهرين من اتريخ املناقشة إلج -و
 الضرورة(، وال يتم يف هذه احلالة إعادة املناقشة.

أو يف حال عدم  على األقل 60الطالب راسبًا يف الرسالة يف حال عدم حصوله على عالمة يعد  -ز
 ة.ناقشموافقة اللجنة على التعديالت اليت تطلب منه خالل أقل من شهرين بعد امل

ن العلمية على س الشؤو ة جملال حيق للطالب الدفاع عن الرسالة قبل مرور سنة ميالدية من اتريخ موافق -ح
 خطة البحث.

 يعد الطالب راسباً يف الربانمج يف حال رسوبه ابلرسالة. -ط

 :تيةحيسب معدل التخرج وفقاً للمعادلة اآل معدل التخرج: .8 املادة
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 0,4× + عالمة األطروحة  0,6× مقرراتمعدل التخرج = متوسط عالمات  -أ

على  للمقرر( مقسوماً  عدد الوحدات املعتمدة ×متوسط عالمات املقررات = جمموع )عالمة املقرر  -ب
 جمموع عدد الوحدات املعتمدة جلميع املقررات.

 ة.ملطلوبااإللزامية واملقررات االختيارية يدخل يف حساب املتوسط مجيع املقررات  -ج

 

 يجشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: .9 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقّررات املطلوبة. -أ

 أن ينجح يف رسالة املاجستري. -ب

 املقررات اليت تدرس ابللغة اإلنكليزية.أن ينجح أبحد  -ج

 يل.أن يجسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املا -د

 الفصل الثاين:
 املاجستري يف علوم الويب

 أهداف الربانمج:  .10 املادة

سية اضيع األسايف املو  لطالبليهدف الربانمج بشكل أساسي إىل تطوير املهارات البحثية، واملعارف الفنية 
 :تيةاآل

لشكل مولة ابت احملدراسة وتصميم وتقومي كل من تطبيقات الوب واألنظمة السحابية والتطبيقا -أ
 األمثلي.

 محاية التطبيقات واحلفاظ على أمنها املعلومايت. -ب

 استكشاف املعارف من بياانت الوب الضخمة وصواًل إىل ذكاء األعمال. -ج

 حتليل بياانت الشبكات االجتماعية. -د
 تطوير وإغناء احملتوى على الوب.  -ه       

 متابعة املستجدات احلديثة املتسارعة يف علوم الوب. -و
 حمصالت التعلم: .11 املادة

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 أن ميتلك جمموعة من املعارف والقيم، منها:يتوقع من الطالب      

 يتذكر مفاهيم تصميم وتنفيذ ومحاية منظومات الوب.  -1
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 يشرح آليات تطوير حمتوى الوب. -2

 يوصف األدوات والتقنيات املساعدة يف تطوير منظومات الوب. -3

 يعرف أدوات وتقنيات محاية املنظومات. -4

الزمة اانت الدر البيالعلمي، وأنواعه، ومراحل تنفيذه، ومناهجه، ومصا البحث أساسياتيعرف  -5
 .له وطرق مجعها

 :Intellectual Abilitiesالذهنية  على صعيد املقدرات -ب
 منها: أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم،يتوقع من الطالب             

 حيلل املشكالت ويطور احللول الربجمية. -1

 البحث العلمي بشكل منهجي.ميارس  -2

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج
 نها:مأن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، يتوقع من الطالب            

 ذ منظومة وب.ينفم و يصم -1

 ذ منظومة حممولة.ينفم و يصم -2

 .كتابة التقرير النهائي للبحثب يقوم -3
 :General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال  -د

 نها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، ميتوقع من الطالب           
 يتابع البحث عن املستجدات يف علوم الوب. -1

 يعمل ابستمرار لتطوير ذاته وحتسني أدائه. -2

ملذكورة يف لعلمية ارجة ادرجة املاجستري يف علوم الويب أن تكون الدرشح لتحضري قبول امل يجشرتط يف .12 املادة
 .لميةشؤون العلقرار من جملس اب، ويتم حتديدها يف حقلي املعلوماتية واحلواسيب /5الفقرة )أ( من املادة /

 أسس املفاضلة: .13 املادة

هذا النظام وفق من  /12/ و /5رشحني احملققني للشروط الواردة يف املادتني /املفاضلة بني املُتري  -أ
 معدل القبول.

 معدل القبول أبخذ املتوسط احلسايب املثقل لثالثة مكوانت وهي:  سبحي -ب

على األقل من  ٪45بـِ  معدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل -1
 معدل القبول. 
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على األكثر من  ٪45 ، ويثقل بِـ /5/( من املادة داختبار القبول املشار إليه يف الفقرة ) -2
 معدل القبول. 

 ن معدل القبول.م ٪10مصدر الدرجة العلمية اليت يقبل على أساسها املرشح، ويثقل بـ  -3

 الدراسية: طةاخل .14 املادة

 رمز املقرر اسم املقّرر
تصنيف 

 املقّرر
 األسبقيات

الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

)ابللغة  برجميات الوب
 اإلنكليزية(

AWP 
 130 45 7 - إلزامي

مفاهيم متقدمة يف ختزين 
 وتبادل البياانت

ADE 
 130 45 7 - إلزامي

 130 45 7 - إلزامي ADM التنقيب عن املعطيات

 130 45 7 - إلزامي AWE هندسة الوب

برجمة التطبيقات الشبكية 
 130 45 7 - إلزامي ADP واملوزعة

 AWP 7 45 130  إلزامي AHM الوسائط املتعددة والفائقة

 AWP 7 45 130  إلزامي AMW الوب النقال

 ADM 7 45 130  إلزامي AWM التنقيب يف الوب

 AWP-AWE 7 45 130 إلزامي AWS أمن الوب

 130 45 7  إلزامي AIR اسرتجاع املعلومات

وحدة  56اجناز  إلزامي ATH رسالة املاجستري
 1225 25 50 معتمدة على األقل.

 :الدراسية االسرتشادية للربانمجاخلطة  .15 املادة

 سبقياتاأل الرمز اسم املقّرر الفصل

 األول

 - AWP )ابللغة االنكليزية( برجميات الوب

مفاهيم متقدمة يف ختزين وتبادل 
 البياانت

ADE 
- 

 - ADM التنقيب عن املعطيات

  AWE هندسة الوب

 - ADP برجمة التطبيقات الشبكية واملوزعة
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 الثاين

 AHM  AWP الوسائط املتعددة والفائقة

 AMW  AWP الوب النقال

 AWM  ADM التنقيب يف الوب

 AWS AWP-AWE أمن الوب

 - AIR اسرتجاع املعلومات
الثالث 
 ATH رسالة املاجستري والرابع

وحدة  56النجاح يف 
 معتمدة على األقل.

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج: .16 املادة

 حدة.و  21د احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الواح -أ
 وحدة. 35حد احلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الوا -ب

 56منها  وأجنزة وحدة معتمد 70رسالة املاجستري أن يكون الطالب قد درس على تسجيل ليجشرتط ل .17 املادة
 األقل.على وحدة 

 :ثالثالباب ال
 أحكام دراسات التأهيل والتخصص

 الفصل األول
 دبلوم التأهيل الرتبوي

 أهداف الربانمج: .18 املادة
 ما أييت: إىليهدف الربانمج           

البحث الرتبوي و الرتبوي فسي و إعداد املوارد البشرية للعمل يف ميادين الرتبية والتعليم واإلرشاد الن -أ
 والنفسي

ج اإلسهام يف إنتا ، و اراتوامله اجلودة وإتقان املعارفإىل مستوى الكفاية و ملوارد البشرية االرتقاء اب -ب
 املعارف الرتبوية والنفسية عن طريق البحث العلمي.

 تطوير مهارات املدرس ومعارفه يف جمال التدريس. -ج
 الرتبويني.اإلداريني و املوجهني و إعداد املدرسني  -د
 لذايت. ي والتعلم اهين املستمر عن طريق التدريب الدور متكني اخلرجيني من النمو امل -ه
لكرتونية إية ية وتعلمعليمتبناء منظومة و اإلسهام يف تطوير التعليم مبختلف مراحله وأنواعه وفروعه. -و

الشخصية  ن تكوييفمهية تبين هنج التعلم النشط الفعال ملا له من أو  تواكب املنظومات العاملية
 .العلمية والعملية املبادرة للطالب والقدرة على العمل اجلماعي



9  /33 

 

 حمصالت التعلم: .19 املادة

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 نها:مأن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، يتوقع من الطالب            

 .الرتبوية والنفسيةالنظرايت األساسية واملفاهيم يتحدث عن  -1

 .الختصاصهطرائق التدريس املناسبة  مييز -2
 .التقاانت الرتبوية احلديثة يف التدريسحيدد دور  -3
ربط على ال القدرةاألساليب العملية يف تدريس مادة االختصاص و و املعارف النظرية  يشرح -4

 .بينها
 .احلديثة أساليب القياس والتقومي الرتبوي يوضح -5
 .ةلمواطنة الصاحللاجليد  السلوكواملهنية الالزمة ملهنة التدريس واالُتاهات و القيم الرتبوية  حيدد -6
 .يشرح أساليب التعلم النشط والفعال -7
 .يقارن بني أساليب الرتبية القدمية واحلديثة وتكنولوجياهتا -8

 :Intellectual Abilitiesالذهنية  على صعيد املقدرات -ب
 ، منها:جمموعة من املعارف واملهارات والقيمأن ميتلك يتوقع من الطالب              

 .املناسبة هلاويطور احللول الرتبوية والنفسية حيلل املشكالت  -1
 .يوازن بني النظرايت الرتبوية -2

 .يوضح دور ثورة االتصاالت واملعلومات يف اجملال الرتبوي -3
 .ميارس التفكري النقدي، وخيلق بدائل جديدة -4

 .األداء التدريسيتطوير لاملهارات الفكرية املناسبة  يطبق -5

 .وظف نتائج التقومي يف تطوير العملية التعليمية التعلميةي -6

 .واجه املشكالت ابألساليب العلميةي -7

 .يقرتح أساليب مبتكرة يف تطوير تدريس اختصاصه -8

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج
 منها: واملهارات والقيم، أن ميتلك جمموعة من املعارفيتوقع من الطالب             

 .أساليب البحث واالستقصاء واملهارات احلاسوبية يستخدم -1

 .يستخدم أساليب وطرائق تدريس حديثة يف جمال اختصاصه -2
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 .يوظف تقنيات التعليم يف تطوير العملية التعليمية -3

 .التعلم الذايت واملستمر مدى احلياةأساليب  يطبق -4

 .ماعياليت تعزز منوهم الشخصي واالجتزود املتعلمني ابملهارات احلياتية ي -5

 .ستعمل أساليب التشجيع والتعزيز يف التعامل مع املتعلمنيي -6

 .لدى املتعلمني اإلبداعتربية  يطبق أساليب -7

 .يطبق أساليب التعلم النشط -8

 :General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال  -د

 منها: أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم،يتوقع من الطالب             
 .ميارس مهارات التواصل  -1

 .استثارة الدافعية لدى املتعلمني يطبق -2

 .نظام نهجن املأتمثل املنهج الرتبوي مبفهومه املنظومي الشمويل املتكامل على ي -3

 .ربط املعارف النظرية ابلعمليةي -4

 .التطبيقيةركز على اجلوانب ي -5

 .علمب كيف يتلطالوتعليم ا .التعلم إىلواالنتقال من التعليم  ،ركز على كيفية التعلمي -6

 .التدريس يلتزم مبعايري وأخالقيات مهنة -7

 :ما أييت دبلوم التأهيل الرتبويدرجة للحصول على  الطالبيشرتط يف قبول  .20 املادة

 لعليا يفهد اأو املعا أن يكون حاصاًل على درجة اإلجازة اجلامعية من إحدى اجلامعات، -أ

 .لة هلا معاد ج علميةاجلمهورية العربية السورية، أو أي درجة علمية يّعدها جملس الشؤون ال

جملس  هاشكلي جلنة أن يكون الئقًا للتدريس والعمل التعليمي، ويتم التأكد من ذلك من قبل -ب
 اجلامعة.

ية،املؤهلة ري السور غاصية العلمية واجملاالت االختص اتخيتص جملس الشؤون العلمية مبعادلة الدرج -ج
ة أو خارجها، اجلامع ى داخليعد هذا التعادل صاحلاً لربامج أخر  للقبول يف هذا الربانمج فقط، وال

الب تقدمي على الطو زارة، و الالدرجة العلمية من اجلهات املختصة يف  وهلذا اجمللس أن يطلب تعديل
 .لضرورية اليت يتطلبها التعادلواملعلومات ا مجيع الواثئق

 ُترى املفاضلة ما بني املتقدمني وفقاً الختصاص الشهادة ومعدل التخرج.  .21 املادة

 

 :الدراسيةطة اخل .22 املادة
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 مقرراً. عشرأربعة وعددها  :املقررات اإللزامية -أ

 رمز املقرر اسم املقّرر
تصنيف 

 األسبقيات املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

 55 45 4 - إلزامي CET تكنولوجيا التعليم
 55 45 4 - إلزامي CEC املناهج الرتبوية

القياس والتقومي يف الرتبية 
 55 45 4 - إلزامي CME احلديثة

 55 45 4 - إلزامي CMT طرائق التدريس العامة
 55 45 4 - إلزامي  طرائق التدريس اخلاصة

 55 45 4 - إلزامي GBS مقدمة يف التعلم االلكرتوين
 55 45 4 - إلزامي ICDL مهارات قيادة احلاسوب

 55 45 4 - إلزامي CCE الرتبية املقارنة
 55 45 4 - إلزامي CDP علم نفس النمو
 55 45 4 - إلزامي CMH الصحة النفسية

 55 45 4 - إلزامي CEP علم النفس الرتبوي
 55 45 4 - إلزامي CGE ةالرتبية العامة وفلسفة الرتبي

 إلزامي CTP الرتبية العملية
)متطلب سابق: طرائق 
التدريس اخلاصة و 

طرائق التدريس 
 العامة(

4 45 55 

 إلزامي PRO الدبلوم مشروع
)متطلب سابق اجتياز 

أو التسجيل على 
مجيع املقررات 

 األساسية(  

4 45 55 

 
 
 
 
 
 
 

 خيتار الطالب منها مقررين فقط، وتقسم إىل جمموعتني: :املقررات االختيارية -ب
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 اجملموعة األوىل: -1

 األسبقيات تصنيف املقّرر رمز املقرر اسم املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات 
 تعلم إضافية

 55 45 4 - اختياري ESC اإلرشاد املدرسي
 55 45 4 - اختياري ETT تعليم مهارات التفكري

 55 45 4 - اختياري EEL االلكرتوينالتعليم 
التعلم ابحلاسوب 

 - اختياري CCL واالنرتنت
4 45 55 

 

 اجملموعة الثانية  -2

 رمز املقرر اسم املقّرر
تصنيف 

الوحدات  األسبقيات املقّرر
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

اإلدارة الصفية 
 55 45 4 - اختياري CSM واملدرسية

تربية ذوي 
 55 45 4 - اختياري ESE االحتياجات اخلاصة

 55 45 4 - اختياري ECS الرتبية العلمية
االُتاهات الرتبوية 

 - اختياري EME املعاصرة
4 45 55 

 :اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .23 املادة
 سبقياتاأل تصنيف املقّرر الرمز اسم املقّرر الفصل

 األول

 - إلزامي CET تكنولوجيا التعليم
 - إلزامي CEC املناهج الرتبوية

 - إلزامي CME ةيثدالقياس والتقومي يف الرتبية احل
 - إلزامي CMT طرائق التدريس العامة
 - إلزامي  طرائق التدريس اخلاصة
 - إلزامي ICDL مهارات قيادة احلاسوب

 - إلزامي GBS103 مقدمة يف التعلم االلكرتوين
مقرر اختياري من مقررات 

 - اختياري  اجملموعة األوىل
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 الثاين
 

 - إلزامي CCE الرتبية املقارنة
 - إلزامي CEP علم النفس الرتبوي
 - إلزامي CDP علم نفس النمو

 - إلزامي CGE الرتبية العامة وفلسفة الرتبية
 - إلزامي CMH الصحة النفسية

 إلزامي CTP الرتبية العملية
طرائق طرائق التدريس اخلاصة و 

 التدريس العامة
 املشروع
 PRO اجتياز أو التسجيل على مجيع  إلزامي

 إللزاميةا -املقررات األساسية 
مقرر اختياري من مقررات 

 - اختياري  ثانيةاجملموعة ال

 :النجاح يف املقرر .24 املادة

األعمال  درجةو ، ٪70 قل عنال تن جزأين: درجة االمتحان الكتايب تتألف العالمة ّ النهائية ّ للمقرر م -أ
ا لعلمية، مباالشؤون  لسجممن العالمة النهائية للمقرر، وحتدد هذه النسب بقرار من ٪ 30ال تزيد على 
 .ليةقسم والكال سيناء على اقرتاح مدرس املقرر وجملب طبيعة كل ّ مقررينسجم مع 

درجة أي  بشرط أاّل تقل ٪50يعد الطالب انجحًا يف املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن  -ب
 .امن العالمة العظمى لكل منهم (االمتحان ودرجة األعمال)٪ 40من اجلزأين عن 

 :الرتبية العملية .25 املادة
 يكون مقرر الرتبية العملية على الشكل اآليت:            

لتدريس يف هارات اطبيق متجانب نظري يعتمد على إيراد أمثلة عن  :تتألف الرتبية العملية من جانبني  -أ
 .عليابلتدريس الف الطالبوجانب عملي تطبيقي يف املدارس حيث يقوم  ،غرفة الصف

للمقرر على  الكلية لدرجةيكون توزيع او يتم اعتماد اختبار نظري للجانب النظري من الرتبية العملية  -ب
رجة الكلية للمقرر من الد٪ 60لية للمقرر لالختبار النظري، ومن الدرجة الك٪ 40النحو اآليت: 

 . للجانب التطبيقي

جة من درجة اجلانب در  30درجة من درجة االختبار النظري و 20أال تقل درجة الطالب على ينبغي  -ج
 التطبيقي

 )مخسون( درجة. 50تكون درجة جناح الطالب يف مقرر الرتبية العملية  -د

 :الدبلوم مشروع .26 املادة
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 اجلدول اآليت: درجة( على الشكل املوضح يف 100الدرجة النهائية للمشروع ) توزيع -أ
 الدرجة احملتوى

 20 وإعداد خطة املشروعاملشروع وأمهيته وأهدافه مشكلة 
 15 وأدواتهمنهج البحث املستخدم يف املشروع

 15 مجع املعلومات والبياانت وتطبيق املشروع عملياً 
 15 إحصائياً حتليل البياانت ومعاجلتها 

 15 ونيةلكرت التصميم اخلارجي للمشروع وطريقة عرضه اإلو كتابة تقرير املشروع 
رية داع واالبتكااإلب درجةتوظيف املقررات النظرية واخلربات العملية للطالب يف املشروع و 

 20 يف املشروع

 درجة 100 درجة املشروع الكلية
 مة النجاح يف املشروع مخسون.عال -ب

 

 :ما أييت دبلوم التأهيل الرتبوييشرتط حلصول الطالب على درجة  .27 املادة

 .قررين اختيارينيمويف ( وملدبلاومشروع  ة )مبا فيها الرتبية العمليةاملقررات اإللزامينجح يف مجيع أن ي -أ
 .يسدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املايل أن -ب

 الفصل الثاين
 التأهيل والتخصص ربامج ماجستريأحكام مشرتكة ل

 

 ما أييت: ماجستري التأهيل والتخصصرشح لتحضري درجة قبول امل يجشرتط يف .28 املادة

ورية  اجلمهيفهد العليا ، أو املعااجلامعات إحدى من امعيةاجلجازة درجة اإلأن يكون حاصاًل على   -أ
 .ة هلالأو أي درجة علمية يعّدها جملس الشؤون العلمية مجعاد، العربية السورية

املؤهلة ية السور  ية غريخيتص جملس الشؤون العلمية مبعادلة الدرجة العلمية واجملاالت االختصاص -ب
 خارجها، وهلذا امعة أول اجلللقبول يف الربانمج فقط، وال يعد هذا التعادل صاحلاً لربامج أخرى داخ

دمي مجيع طالب تقعلى الو وزارة، الاجمللس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من اجلهات املختصة يف 
 الواثئق واملعلومات الضرورية اليت يتطلبها التعادل.

الذي ُتريه اجلامعة،أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية  أن جيتاز اختبار اللغة اإلنكليزية -ج
أو أي اختبار عاملي يقبله جملس الشؤون ، IELTS ، أو امتحانTOEFLالعاملية، مثل امتحان 
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 شرط أال يكون قد مضى أكثر من سنتنيب شؤون العلميةة، وحتدد شروطه من قبل جملس الالعلمي
 .على اتريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري

 .أن يتقدم الختبار القبول اخلاص ابلربانمج -د

 :معايري املفاضلة .29 املادة

ام وفق معدل ذا النظمن ه السابقة رشحني احملققني للشروط الواردة يف املادةاملفاضلة بني املُتري  -أ
 القبول.

 : مكوانت وهي ةجيري حساب معدل القبول أبخذ املتوسط احلسايب املثقل لثالث -ب

األقل  على ٪40 ل بِـ معدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثق -1
 من معدل القبول. 

ى األكثر من عل٪ 40 قل بِـ ، ويثةالسابق( من املادة داختبار القبول املشار إليه يف الفقرة ) -2
 معدل القبول. 

 ن معدل القبول.م ٪10مصدر الدرجة العلمية اليت يقبل على أساسها املرشح، ويثقل بـ  -3

 :االنتقال إىل السنة األعلى .30 املادة
 ق مع شروط احلدا يتوافمب ينييجعد الطالب مرتفعًا إىل السنة الثانية يف حال جنح يف مقررات فصلني دراس

 .ة يف الربانمجدتسجيل على الوحدات املعتماألدىن لل
 :النجاح يف املقرر .31 املادة

ودرجة ، ٪60قل عن ال تالكتايب االمتحان درجة تتألف العالمة النهائّية للمقّرر من جزأين:  -أ
الشؤون  جملسبقرار من  حتدد هذه النسبو من العالمة النهائية للمقرر،  ٪40ال تزيد على  األعمال
يف مطلع  الكليةالقسم و  يجملسبناًء على اقرتاح مدرس املقرر و  مع طبيعة كل مقّرر ينسجممبا  ،العلمية

 كل فصل دراسي.

، بشرط أاّل تقل درجة ٪60ن يجعد الطالب انجحًا يف املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل ع -ب
 .منهما )االمتحان ودرجة األعمال( من العالمة العظمى لكل ٪40أي من اجلزأين عن 

 
 

 مشروع املاجستري: .32 املادة

يراً ذا املشروع تقر مله يف هعنتيجة بيجِعّد الطالب مشروعاً يف موضوع يقرّه جملس الشؤون العلمّية، ويقّدم   -أ
 هلذا الغرض. شؤون العلميةُتري مناقشته أمام جلنة حكم يشّكلها جملس ال
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ن يوافق ممملختصني اأحد  أو، أو من يف حكمهم، عليميةيجنجز املشروع إبشراف أحد أعضاء اهليئة الت -ب
 .من محلة شهادة الدكتوراه عليه جملس الشؤون العلمية

 شرف. حدهم املأقل تؤلف جلنة حكم من املختصني يف اجملال لكل مشروع من ثالثة أعضاء على األ -ج
حاً يعد الطالب انج، و لميةن العشؤو تقوم جلنة احلكم بتقومي املشروع وفقاً للقواعد اليت حيددها جملس ال  -د

 .100من  60يف املشروع إذا حصل على درجة ال تقل عن 
يف حال عديالت )ة إلجراء التجيوز للجنة احلكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهر من اتريخ املناقش -ه

 الضرورة(، وال يتم يف هذه احلالة إعادة املناقشة.
أو يف حال عدم  األقلعلى  60يعد الطالب راسبًا يف املشروع يف حال عدم حصوله على عالمة  -و

الب يعيد الطو شة، موافقة اللجنة على التعديالت اليت تطلب منه خالل أقل من شهر بعد املناق
 .وملرة واحدة التسجيل على املشروع من جديد

 الفصل الثالث
 ماجستري التأهيل والتخصص يف اجلودة

 أهداف الربانمج: .33 املادة
 ة.ة واخلاصء املنظمات العاماجلودة، مبا خيدم حتسني أدااألطر يف جمال أتهيل يهدف الربانمج إىل          

 حمصالت التعلم: .34 املادة

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 نها:مأن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، يتوقع من الطالب            

 . املشاريعجلودة يفرة اوإدا ،يتذكر مفاهيم أنظمة إدارة اجلودة ومبادئها وعناصرها وأدواهتا -1

ية لإلدارة نفوالوظائف ال يشرح كل من وظائف العملية اإلدارية )ختطيط، تنظيم، توجيه، رقابة(، -2
 د البشرية.املوار  دارة، و وظائف إ)إنتاج، تسويق، مالية، اسرتاتيجية، سالسل اإلمداد، ...(

 .ارمشكلة القر يوصف األدوات والتقنيات املساعدة يف حل املشكالت ومنذجة  -3

 نيات وهنج حتسني اجلودة.يعرف أدوات وتق -4

ددتكاليف اجلودةيشرح األنواع املختلفة ل -5  .يرات املاليةس للتقدكأسا  التكاليف املعيارية ، وحيج

 .بيقوفوائد التطبيق، ومعوقات التطأساسيات إدارة اجلودة الشاملة، يتذكر  -6

 .يشرح املصطلحات والتعاريف املتعلقة بضبط اجلودة -7

 .الداخلي التدقيق يوصف عملية -8

 .ةالصل طرائق القياس واملواصفات املرجعية ذات، و يتذكر مفاهيم املرتولوجيا -9
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نتجات ملجودة ا إدارةو مييز ما بني إدارة جودة املنتجات املعنوية )اخلدمات، املعلومات(  -10
 املادية )السلع، البضائع(.

 يوضح أسس تصميم التجارب واملنتجات واإلجرائيات. -11

 :Intellectual Abilitiesالذهنية  ى صعيد املقدراتعل -ب
 ، منها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيميتوقع من الطالب              

 حللول ويبادر إىل صناعة القرارات.حيلل املشكالت ويطور ا -1
 تفكري النقدي، وخيلق بدائل جديدة.ميارس ال -2

 ختبارات.ينات لالعتقاء يعتمد التفكري املنهجي لتصميم التجارب واإلجرائيات واملنتجات، وان -3
 دارية.ته اإلوموجهاً لكافة نشاطا يعتمد هنج إدارة اجلودة الشاملة ليكون مرجعاً  -4

 ا.نتقدهيستخدم التقنيات اإلحصائية ويستخلص النتائج بشكل سليم ويقارهنا وي -5

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج
 ، منها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيميتوقع من الطالب              

 ة.ودة، ويستثمر الربجميات املناسبيطبق الطرائق واألدوات يف جمال اجل -1

 ية.والدول ليةاحملاصفات القياسية يساهم يف بناء وتوطني أنظمة اجلودة مبرجعيات املو  -2

 ر احللول ملشكالت اجلودة ويطبقها.يطو  -3

 .يقدر التكاليف وحيلل االستثمارات وتكاليفها وحيلل القيمة -4

 بطها أبهداف واسرتاتيجية املنظمة.يضع خطط اسرتاتيجية للجودة، وير  -5

 .، ويصنفها، ويضع اخلطط ملواجهتهاحيلل ويقيس املخاطر كمياً ونوعياً  -6

 الحية.رات الصاختبامليات التحقق و التجارب، وحيلل البياانت وينجز عيصمم اإلجرائيات، و  -7

 .دينأنظمة/إجرائيات خاصة إبدارة العالقة مع الزابئن واملور  يطور وبطبق -8

 لتدقيق ويتابع إجنازها وتوثيقها.يضع برامج ا -9

 ة.ناسبيقيم جودة املنتجات والعمليات ابستخدام أدوات الضبط اإلحصائية امل -10
 :General Transferable Skillsهارات العامة القابلة لالنتقال على صعيد امل -د

 منها: أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم،يتوقع من الطالب             
 فراد.ني األاجلماعي والعدالة ما بيقود فرق العمل وحيّل النزاعات ويكرس العمل  -1
 يف نشر ثقافة اجلودة يف املنظمة. حيفز زمالئه على املسامهة -2

 اً.وعاملي لياً يتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب يف إدارة وهندسة اجلودة حم -3
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 ل. لألفضلتغيريوأداء املنظمة، وا يعمل ابستمرار لتطوير ذاته وحتسني أدائه الفردي -4

ع الرتكيز على مملياً،  أو عامع أنظمة إدارية وأنظمة جودة خمتلفة بني عدة منظمات حملياً  يتعامل -5
وّرد( إىل املصب )املستهلك(.إدارة العالقات من املنبع 

ج
 )امل

 وعرضها. خيصها،تقارير األداء، وتليستخدم األدوات والتقنيات اليت متكنه من صياغة  -6

 يلتزم مبعايري وأخالقيات املهنة. -7

لفقرة )أ( من ورة يف املذكرشح لتحضري درجة املاجستري أن تكون الدرجة العلمية اقبول امل شرتط يفيج   .35 املادة
تية، علوم ملعلومااعلوم ،الطبية ية، العلوماهلندسالعلوم ة: تياآل يةاالختصاصاجملاالت أحد يف  /28املادة /

ا اصية اليت يعدهت االختصاالن اجملاالتصاالت، العلوم اإلدارية واالقتصادية، العلوم األساسية، أو أي م
 جملس الشؤون العلمية مجعادلة هلا.

 الدراسية:طة اخل .36 املادة

 وعددها مثانية مقررات، وهي: املقررات اإللزامية: -أ

 األسبقيات تصنيف املقّرر رمز املقرر اسم املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات 
 تعلم إضافية

أساسيات اإلدارة وإدارة 
 130 45 7 - إلزامي QMH51 البشريةاملوارد 

 130 45 7 - إلزامي QAS51 اإلحصاء التطبيقي

حل املشكالت وصناعة 
 130 45 7 - إلزامي QDM61 القرار

 130 45 7 - إلزامي QMS61 أنظمة إدارة اجلودة

تقنيات وأدوات حتسني 
  QAS 51و QMS61 إلزامي QIT62 اجلودة

 QDM61 7 45 130و

املالية وتكاليف اإلدارة 
 اجلودة

QFM62 إلزامي  QMH51وQMS61 7 45 130 

 QMS61 7 45 130وQMH51  إلزامي QTM62 إدارة اجلودة الشاملة

 QMS61 7 45 130وQMH51  إلزامي QPM72 إدارة اجلودة يف املشاريع

 إلزامي QPR73 مشروع املاجستري

وحدة  91دراسة 
معتمدة على األقل، 

وحدة  77واجناز 
 منها على األقل.

30 15 735 
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 ة اإلنكليزية.رس ابللغ، أحدها من املقررات اليت تدلطالب منها مخسة مقرراتاويدرس  املقررات االختيارية: -ب

 األسبقيات تصنيف املقّرر رمز املقرر اسم املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

الضبط اإلحصائي للجودة 
 QAS51 اختياري QSC72 اإلنكليزية()ابللغة 

 QMS61 7 45 130و

 QMS61 7 45 130 اختياري QIA72 لجودةلالتدقيق الداخلي 

 QAS51 اختياري QMM72 القياس ةنظمأ
 QMS61 7 45 130و

 QAS51 7 45 130 اختياري QDE72 تصميم وحتليل التجارب

تصميم املنتجات 
 QAS51 7 45 130 اختياري QPD72 واإلجرائيات

 QMH51 اختياري QSM72 إدارة جودة اخلدمات
 QMS61 7 45 130و

التخطيط والتحليل 
 QMH51 7 45 130 اختياري QSP72 االسرتاتيجي

 إدارة سالسل اإلمداد )ابللغة
 QMH51 7 45 130 اختياري QCM72 اإلنكليزية(

التسويق وإدارة العالقة مع 
 QMH51 7 45 130 اختياري QMC72 الزبون

 
 
 
 

 :اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .37 املادة

تصنيف  الرمز اسم املقّرر الفصل
 سبقياتاأل املقّرر

 األول

أساسيات اإلدارة وإدارة 
 املوارد البشرية

QMH51 إلزامي - 

 - إلزامي QAS51 اإلحصاء التطبيقي

حل املشكالت وصناعة 
 - إلزامي QDM61 القرار
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 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج: .38 املادة

 وحدة. 21لواحد احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ا  -أ
 ة.وحد 38 لواحداحلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ا -ب

عدد وحدات املشروع على األقل، و  35، وعدد الوحدات االختيارية 56عدد الوحدات اإللزامية  -ج
30. 

 - إلزامي QMS61 أنظمة إدارة اجلودة

 الثاين

تقنيات وأدوات حتسني 
 QDM61و QAS51و QMS61 إلزامي QIT62 اجلودة

اإلدارة املالية وتكاليف 
 اجلودة

QFM62 إلزامي QMS61  وQMH51 

 QMS61و QMH51 إلزامي QTM62 إدارة اجلودة الشاملة

 QMS61وQMH51  إلزامي QPM72 إدارة اجلودة يف املشاريع

 الثالث

مقررات من مخسة 
 نةاملقررات االختيارية املبي

على أن  /36يف املادة /
يكون أحدها من 

املقررات اليت تدرس 
 ابللغة االنكليزية

ة وفقاً لألسبقيات احملددة يف املاد اختيارية 
/36/ 

 إلزامي QPR73 مشروع املاجستري الرابع
وحدة معتمدة على  77النجاح يف 

على وحدة معتمدة  91األقل، ودراسة 
 األقل.
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على األقل،  مدةمعتوحدة 91 درس سابقًا يجشرتط لتسجيل مشروع املاجستري أن يكون الطالب قد  .39 املادة
 على األقل.وحدة  77منها  وأجنز

 يجشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: .40 املادة
 اإللزامية.أن ينجح يف مجيع املقّررات  -أ

 وحدة معتمدة على األقل من املقررات االختيارية. 35أن ينجز  -ب

 .ليزيةأن ينجح يف مقرر واحد على األقل من املقررات اليت تجدرس ابللغة اإلنك -ج

 أن ينجح يف مشروع املاجستري. -د

 .ه وفقاً للنظام املايلأن يجسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة علي -ه     

 الرابعالفصل 
 ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة التقانة

 :أهداف الربانمج .41 املادة

، وذلك من التقانة ل إدارةة من عدة اختصاصات يف جمايخرجيي اإلجازة اجلامعأتهيل يهدف الربانمج إىل 
قاانت األفضل كامل للتيط وتخالل تزويدهم ابملعارف واملهارات اليت متكنهم من املشاركة يف تنظيم وختط

العمل يف  تإجراءاع انت مللمؤسسة وكيفية احلصول عليها واستثمارها وتطويرها ومتابعة دمج هذه التقا
 املؤسسة.

 :علمحمصالت الت .42 املادة

 Knowledge and Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 ها:يتوقع من الطالب أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، من          

 يعرف مفاهيم اإلدارة األساسية من إنتاج وتسويق ومتويل وموارد بشرية. -1

 ه .التخطيط وأهدافها، وأنواع اخلطط ومقومات التخطيط ومعوقات يوصف إدارة -2

 .لقراراتانواع مفهوم اختاذ القرار يف املنشآت التقنية ومراحل اختاذ القرار وأ يشرح -3
 من دماتواخل التقنية عالسل ابستهالك اخلاصة قراراته ابختاذ الفرد املستهلك قيام كيفيةيشرح   -4

 .السوق آلية خالل
 .تقانة املعلومات واالتصاالت أساسياتيعرف  -5
 ل صحيح.يعرف املفاهيم املرتبطة ابلتغري واإلبداع، واستخدامها والتعامل معها بشك -6

 ملها.ع وآلية العلمية وقواعدها املالية حملاسبة فيا األساسية املفاهيم يعرف -7
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 .لألنظمةيشرح طرق منذجة الوثوقية  -8
 إدارة اجلودة.يعرف مفاهيم اجلودة واجلودة الشاملة وأدوات  -9

 أمهية الصيانة ومدى احلاجة هلا.يعرف مفاهيم الصيانة و  -10
 يشرح مفاهيم نقل وإدارة التقانة. -11
 .اإلدارية املعلومات نظم أساسيات يعرف -12
 ومتغرياهتا. املشاريع إدارة يعرف -13

 Intellectual Abilitiesعلى صعيد القدرات الذهنية  -ب
 ، منها:جمموعة من املعارف واملهارات والقيميتوقع من الطالب أن ميتلك                 

اق على نط لوجيةميارس التحليل اجلزئي وبصفة خاصة سلوك املستهلك الفرد للسلعة التكنو  -1
 الطلب واالستهالك وسلوك املنشأة التقنية على نطاق اإلنتاج والعرض.

 ميارس التقييم املنهجي للتقاانت املالئمة. -2
 اتيجية.إلبداع يف املؤسسة وحتديد توجهاهتا االسرت حيلل احلاجة لعملية التغيري وا -3
 ومات.ت/ املنظحيلل ويوصف األعطال من خالل بناء شجرة األعطال اخلاصة ابآلالت/ التجهيزا -4

 Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج
 ها:يتوقع من الطالب أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، من          

 يستخدم أدوات اإلدارة الفعالة للتقاانت املختلفة. -1
 ات.ملؤسسيطور استشارات يف جمال نقل وتطوير وإدارة التقانة يف الشركات وا -2
 ددة.يقيم التقاانت املتوفرة وخيتار التقانة املالئمة وفق منهجيات حم -3
 حيلل ويقيم الواقع التقاين يف الشركات واملؤسسات. -4
 ة وفنية للتقاانت املالئمة.يصمم دراسات جدوى اقتصادي -5
 حيول األفكار اإلبداعية إىل أعمال ُتديد وابتكار. -6
 .أدوات التغيري واإلبداع املختلفةيستخدم آليات و  -7
 يصمم طرق علمية حلل املشاكل يف عامل األعمال. -8
 يصمم دفرت الشروط الوظيفية ملنظومة/ مشروع. -9

ملنظومـــات اتوايت هبـــدف حتديـــد حيلـــل ويبســـط املنظومـــة املدروســـة لتمثيلهـــا علـــى عـــدة مســـ -10
 اجلزئية.
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 General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات القابلة لالنتقال  -د
 ها:يتوقع من الطالب أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، من          

 .لتحقيق أهداف العمليقود فرق العمل  -1
 كرس روح العمل اجلماعي بني أعضاء الفرق.ي -2
 مبادئ العدالة ما بني عناصر الفرق.يكرس  -3
 ؛عاملياً ياً و يتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب يف إدارة وهندسة اجلودة حمل -4

من  رة السابقة )أ(يف الفق ذكورةرشح لتحضري درجة املاجستري أن تكون الدرجة العلمية املقبول امل يجشرتط يف .43 املادة
تية، علوم ملعلوماالطبية، علوم ا، العلوم ةياهلندس العلوم ة:تياآل يةاالختصاصاجملاالت أحد يف  /28املادة /

 دهاة اليت يعالختصاصيااالت االتصاالت، العلوم اإلدارية واالقتصادية، العلوم األساسية، أو أي من اجمل
 جملس الشؤون العلمية معادلة هلا.

 :الدراسيةطة اخل .44 املادة

رمز  اسم املقّرر
 املقرر

الوحدات  األسبقيات تصنيف املقرر
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات 
 تعلم إضافية

 100 50 6 - إلزامي MET إدارة واقتصاد التقانة
 100 50 6 - إلزامي SCM إدارة سالسل التزويد

تقانة املعلومات 
)ابللغة  واالتصاالت

 اإلنكليزية(
ICT إلزامي - 

6 50 100 

 100 50 6 - إلزامي TCI التغيري التقاين واإلبداع

SM طرق علمية يف اإلدارة
M 

 100 50 6 - إلزامي

 MET 6 50 100 إلزامي AFM حماسبة وإدارة مالية

QR وصيانة جودة ووثوقية
M 

 100 50 6 - إلزامي

 MET 6 50 100 إلزامي TDT نقل وتطوير التقانة

 ICT 6 50 100 إلزامي MIS نظم معلومات إدارية

 100 50 6 - إلزامي SE هندسة النظم



24  /33 

 

 100 50 6 - إلزامي ITM تسويق صناعي وتكنلوجي

 MET 6 50 100 إلزامي TPM إدارة مشاريعالتقانة

 100 50 6 - إلزامي BTL قانون األعمال والتقانة

 TCI 6 50 100 إلزامي NPD تطوير منتج جديد

 TDT 6 50 100 إلزامي CTM ُتارب يف إدارة التقانة

 إلزامي FIP مشروع املاجستري

وحدة  90دراسة 
معتمدة على األقل، 

وحدة  78واجناز 
 منها على األقل.

30 15 735 

 اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .45 املادة

 األسبقيات الرمز اسم املقّرر ابلعربية الفصل

 األول

 - MET التقانة إدارة واقتصاد
 - SCM إدارة سالسل التزويد

 - ICT واالتصاالت تقانة املعلومات
 - TCI التغيري التقاين واإلبداع
 - SMM طرق علمية يف اإلدارة

 الثاين

 AFM MET حماسبة وإدارة مالية
 - QRM وصيانة جودة ووثوقية

 TDT MET التقانةوتطوير نقل 
 MIS ICT نظم معلومات إدارية

 - SE هندسة النظم

 الثالث

 - ITM تسويق صناعي وتكنلوجي
 TPM MET مشاريعالتقانةإدارة 

 - BTL قانون األعمال والتقانة
 NPD TCI تطوير منتج جديد

 CTM TDT ُتارب يف إدارة التقانة
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 FIP مشروع املاجستري الرابع
وحدة معتمدة على  90دراسة 

وحدة منها  78األقل، واجناز 
 .على األقل

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج .46 املادة

 وحدة. 18احد احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الو  -أ
 وحدة. 36واحد احلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ال -ب

 .وحدة 30، وعدد وحدات مشروع املاجستري وحدة 90عدد وحدات املقررات اإللزامية  -ج

على األقل،  مدةمعتوحدة  90درس سابقًا اجستري أن يكون الطالب قد يجشرتط لتسجيل مشروع امل .47 املادة
 على األقل.وحدة  78منها  وأجنز

 يجشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: .48 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقّررات. -أ

 أن ينجح يف مشروع املاجستري. -ب

 .للنظام املايلأن يجسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً  -ج

 الفصل اخلامس
 ماجستري التأهيل والتخصص يف إدارة األعمال

 أهداف الربانمج: .49 املادة
ات اإلدارية املهار  تطوير تعزيز مهارات الطالب يف اجملاالت الوظيفية يف األعمال اليت تتيح هلم  -أ

 .الالزمة لتكون فعالة يف بيئة األعمال املتغرية
 طخنراالاعلى  مهعيشجت، و املهنية يف جمال األعمال التجاريةتطوير حياهتم مساعدة الطالب على  -ب

، والذي فرتاضيلم االيف منوذج جديد من أساليب تقدمي املعرفة والذي يعتمد على برانمج التع
املالية  اإلدارةجية و يتضمن دراسة جماالت وظيفية متعددة من األعمال مثل اإلدارة االسرتاتي

 .غري ذلكو رية، لتجارية والتسويق وإدارة املوارد البشواالقتصاد والقيادة واألعمال ا
 حمصالت التعلم: .50 املادة

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 نها:مأن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، يتوقع من الطالب            

دة ىل متعدإغرية الص هلياكل الداخلية وعمليات الشركات اليت ترتاوح يف احلجم منايفهم  -1
 اجلنسيات
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فية ت الوظيجملاالاملنافسة( ابو التشريعات، و  الضرائب، :يوصف كيف ربط قوة خارجية )مثل -2
 للشركة.

 .ألخرىظيفية ات الو بني كيفية أتثري اإلجراءات يف جمال وظيفي واحد على عمليات اجملاالي -3
 .ركةسية للشلرئياالوظيفية  يشرح كيف يؤثر قرار أو تدخل معني على كل جمال من اجملاالت -4
 مال.ور األعبشكل مقنع جلمهتقدميها والتوصيات واالتصاالت األخرى و  األفكار يوضح -5

 :Intellectual Abilitiesالذهنية  على صعيد املقدرات -ب
 نها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، ميتوقع من الطالب           

 لفة.املخت األعمال التجارية تيف جماالحيلل املشكالت ويقرتح احللول املناسبة  -1

 بشكل فّعال مع اآلخرين الستكمال األعمال واملشاريع. خيطط -2
 القضااي القانونية يف حالة أعمال معينة. حيلل -3
 عن قرارات األعمال فيما يتعلق ابالعتبارات القانونية. يدافع -4
 .ةلوظيفياليت تقع يف اثنني أو أكثر من اجملاالت احيلل وحيل مشكلة األعمال  -5
 و حالة.أشكلة ميطبق األدوات والتقنيات التحليلية من أكثر من جمال وظيفي ملعاجلة  -6

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج
 نها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، ميتوقع من الطالب           

 .وحيلل مشكلة األعمال لكل جمال وظيفيحيدد  -1
 .يقيم قدرات وأوجه القصور يف الشركة من وجهات نظر وظيفية خمتلفة -2

صية حبل جل التو أة من حيلل مشكلة اسرتاتيجية خارجية تواجه الشركة ويقيم اخليارات املتاح -3
 سليم لإلدارة.

 .يستخدم األدوات أو األطر املناسبة حلل مشكلة ُتارية معينة -4
 اطفي.بشكل مناسب ابالعتماد على الذكاء العويستجيب هلا ردود الفعل  يقيم -5
 ات.املنطق املنهجي الختاذ القرارات حيثما يتعلق األمر ابألخالقي يطبق -6
 ،لعمالءمثل احيدد كيف تؤثر خيارات سياسة الشركة على أصحاب املصلحة اخلارجيني ) -7

 (.اجملتمعو 

 
 :General Transferable Skillsلالنتقال  على صعيد املهارات العامة القابلة -د

 نها:أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، ميتوقع من الطالب           
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 اآلاثر األخالقية يف مشكلة ُتارية معينة. يقيم -1
 فراد.ني األيقود فرق العمل وحيّل النزاعات ويكرس العمل اجلماعي والعدالة ما ب -2
 املمارسات والتجارب يف إدارة األعمال.يتابع البحث عن أفضل  -3

 :معايري املفاضلة .51 املادة
 مكوانت وهي:  ربعةسب معدل القبول أبخذ املتوسط احلسايب املثقل ألحي    

 ن معدل القبول. م ٪40 معدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بِـ  -أ

 من معدل القبول.  ٪40، ويثقل بـِ /28/ادة ( من املداختبار القبول املشار إليه يف الفقرة ) -ب

 دل القبول.من مع ٪10مصدر الدرجة العلمية اليت يقبل على أساسها املرشح، ويثقل بـ  -ج

 من معدل القبول. ٪10اختصاص اإلجازة اجلامعية ويثقل بـ  -د

 :الدراسية طةاخل .52 املادة
ساعات تعلم 

 إضافية
ساعات 
 التواصل

الوحدات  األسبقيات
 املعتمدة

 األسبقيات
 

 املقرر ابلعربية اسم الرمز تصنيف املقرر

 PCM.101 إلزامي  7  45 130
 أساسيات اإلدارة

 
 اقتصادايت األعمال ME.102 إلزامي  7  45 130

 إدارة املوارد البشرية HRM.103 إلزامي  7  45 130

 التسويق MA.104 إلزامي  7  45 130

130 45 PCM.101 7 
PCM.101 إلزامي OM.105 إدارة العمليات 

130 45 PCM.101 7 PCM.101 إلزامي ST.106 
االسرتاتيجية )ابللغة 

 اإلنكليزية(

130 45 ME.102 7 
ME.102 إلزامي FM.107 اإلدارة املالية 

130 45 HRM.103 7 
HRM.103 إلزامي OB.108 السلوك التنظيمي 

 BRM.109 إلزامي - 7  45 130
طرائق البحث يف 

 األعمالإدارة 

130 45 DAC.113 7 DAC.113 إلزامي MIS.110 
نظم املعلومات 

 اإلدارية
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130 45 MA.104 7 MA.104 إلزامي IMT.111 
التسويق والتجارة 

 الدولية

130 45 OM.105 
FM.107 7 

OM.105 
FM.107 

 إدارة املشروعات PM.112 إلزامي

130 45 BRM.109 7 BRM.109 إلزامي DAC.113 
البياانت حتليل 

 ابستخدام احلاسوب

130 45 PCM.101 7 
PCM.101 إلزامي BL.114 قانون األعمال 

520 30 DAC.113 22 DAC.113 إلزامي Pr.115 مشروع التخرج 

 

 :اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .53 املادة

 

 الفصل
 الدراسي

 األسبقيات قرررمز امل املقرر

 األول

 - BRM.109 طرائق البحث يف إدارة األعمال

 - PCM.101 أساسيات اإلدارة

 - ME.102 اقتصادايت األعمال

 - HRM.103 إدارة املوارد البشرية

 - MA.104 التسويق

 الثاين

 OM.105 PCM.101 إدارة العمليات

 DAC.113 BRM.109 حتليل البياانت ابستخدام احلاسوب

 FM.107 ME.102 اإلدارة املالية

 OB.108 HRM.103 التنظيميالسلوك 
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 BL.114 PCM.101 قانون األعمال

 الثالث

 MIS.110 DAC.113 نظم املعلومات اإلدارية

 IMT.111 MA.104 التسويق والتجارة الدولية

 PM.112 إدارة املشروعات
OM.105 
FM.107 

 ST.106 PCM.101 االسرتاتيجية

 Pr.115 DAC.113 اجستريمشروع امل الرابع

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج: .54 املادة

 وحدة. 21احد احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل الو  -أ
 وحدة. 38واحد احلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ال -ب

 .22ريوعدد وحدات مشروع املاجست ،98عدد وحدات املقررات اإللزامية  -ج

على األقل،  مدةمعتوحدة  98 درس سابقاً يجشرتط لتسجيل مشروع املاجستري أن يكون الطالب قد  .55 املادة
 على األقل.وحدة  84منها  وأجنز

 يجشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: .56 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقّررات. -أ

 أن ينجح يف مشروع املاجستري. -ب

 يل.املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املاأن يجسّدد الرسوم واألقساط  -ج

 الفصل السادس
 ماجستري التأهيل والتخصص يف تقاانت الويب

 أهداف الربانمج: .57 املادة
ــ -أ ات الويــب اء منظومــأتهيــل اخلــرجيني يف جمــاالت تقــاانت الويــب املختلفــة ممــا ميكــنهم مــن تصــميم وبن

 بشكل منهجي.
علمـــي يف هـــذا لتطـــور الوالتعليميـــة ملختلـــف تقـــاانت الويـــب وفقـــاً ملســـتجدات ا ةتـــوفري املـــوارد الدراســـي -ب

 اجملال.
الـذي و إلبـداع الفكـري تطـوير وارفد االقتصاد والصناعة احملليـة والعربيـة ابلكـوادر املهنيـة للمشـاركة يف ال -ج

 دعامة التحول إىل اقتصاد املعرفة. ديع
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 حمصالت التعلم: .58 املادة

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ
 نها:مأن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، يتوقع من الطالب            

وبية ة احلاسألجهز يعرف مفاهيم وأساسيات تصميم صفحات الويب والتقاانت املرافقة هلا ل -1
 .واألجهزة احملمولة

 أتمينها.يفهم طرائق االخرتاقات والثغرات األمنية، وكيفية  -2

تخدمة ت املسلتقاانايشرح ويوّصف كافة أجزاء التطبيقات وأنظمة الويب وخدماهتا وابألخص  -3
 يف تصميمها وتطويرها.

 هلا. ملرافقةاخلدمات والتعاريف املتعلقة مبفاهيم تقاانت الويب وتطوير ا املصطلحات يشرح -4

 :Intellectual Abilitiesعلى صعيد املقدرات الذهنية -ب
 منها: أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم،يتوقع من الطالب            

 فروضة. بات اململتطلايفهم عمل أنظمة وتطبيقات الويب وحيدد مراحل التطوير األساسية وفق  -1

 حلاجة.احني  يقيم الطرائق والتقاانت املستخدمة ويعرض بدائل مناسبة من التقاانت -2

 حلواًل وإن كانت جزئية.يستطيع تقدير املشاكل ويطرح  -3

 :Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية -ج
 منها: أن ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم،يتوقع من الطالب            

 لويب.يطبق التقاانت واملهارات املكتسبة يف جمال تصميم وتطوير تطبيقات ا -1

 وتطبيقات الويب.يستخدم منهجيات جيدة وفّعالة لتطوير أنظمة  -2

 ة.ق جيديتقن تقاانت الويب ويستخدمها بطريقة سلسة ضمن ممارسات تطوير وتطبي -3

 ة. حمدد ينتج تطبيقات الويب واخلدمات املرافقة أو أجزاء منها حبسب توصيفات -4

 :General Transferable Skillsعلى صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال -د

 نها:من ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات والقيم، أيتوقع من الطالب           
جودة و فريق ك بفعالية ضمن فريق عمل ويكرس املبادرات لتطوير وحتسني عمل الر يشا -1

 املنتجات والتطبيقات املستهدفة.

 حرفية.و وضوعية ية وميستطيع تقييم العمل الفردي يف الفريق وعمل الفريق ككل بطريقة منطق -2

اجلمعي و لفردي، اأدائه  لتحسني ارفه وأدواته والتقاانت املكتسبةتطوير معابستمرار على  يعمل -3
 لألفضل. والتغيري ؤسسة أو املنظمة اليت يعمل فيهايف امل
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قة واضحة يب بطريت الو قادر على التواصل الفّعال وإيصال املعلومات التقنية مبا خيص تقاان -4
 وسلسلة مع أقرانه أو زمالءه يف العمل.

دة املا منقرة )أ( ة يف الفذكور أن تكون الدرجة العلمية امل رشح لتحضري درجة املاجستريقبول امل يجشرتط يف .59 املادة
 ة:تياآل يةاالختصاصاجملاالت أحد يف  /28/

نظم  إدارة مات،ا املعلو ولوجيالعلوم اهلندسية، علوم املعلوماتية، علوم االتصاالت، علوم احلاسوب، تكن 
 .واإلدارة االقتصاديف  ، املعلوماتيةاملعلومات

 الدراسية:طة اخل .60 املادة

 وعددها مثانية مقررات، وهي:  املقررات اإللزامية: -أ

تصنيف  رمز املقرر اسم املقّرر
 املقّرر

الوحدات  األسبقيات
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

 130 45 7 - إلزامي WWD تصميم تطبيقات الويب

 130 45 7 - إلزامي XML WXLتقاانت 

 130 45 7 - إلزامي WNT شبكات حاسوبية

 130 45 7 - إلزامي WJD تطوير التطبيقات بلغة جافا

 WNT 7 45 130 إلزامي WIM تعدد الوسائط واالنرتنت

 WJD 7 45 130 إلزامي WMS اخلدمات النقالة

 WXL, WWD 7 45 130 إلزامي WEG هندسة الويب

)ابللغة  أمن االنرتنت
 اإلنكليزية(

WIS 
 إلزامي

WNT 7 45 130 

 مشروع املاجستري
 إلزامي WPR )ومدته سنة على األقل( 

وحدة  70دراسة 
معتمدة على األقل، 

وحدة  56 واجناز
 منها على األقل.

50 30 1220 

 
 

 لطالب منها مقررين، وهي:اويدرس  املقررات االختيارية: -ب

 رمز املقرر اسم املقّرر
تصنيف 

 األسبقيات املقّرر
الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 إضافية

 130 45 7 - اختياري WDB قواعد البياانت
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 130 45 7 - اختياري WEC األعمال االلكرتونية

 WWD 7 45 130 اختياري WDA التطبيقات املوزعة

 WWD 7 45 130 اختياري WDE استكشاف البياانت

 
 :اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .61 املادة

 

 الفصل
 الرمز اسم املقّرر

تصنيف 
 املقّرر

 سبقياتاأل

 األول

 - إلزامي WWD تصميم تطبيقات الويب

 - إلزامي XML WXLتقاانت 

 - إلزامي WNT شبكات حاسوبية

 - إلزامي WJD تطوير التطبيقات بلغة جافا

 - اختياري  مقرر من املقررات االختيارية 

 الثاين

 WNT إلزامي WIM واالنرتنتتعدد الوسائط 

 WJD, WWD إلزامي WMS اخلدمات النقالة

 WWD, WXL إلزامي WEG هندسة الويب

 WNT إلزامي WIS أمن االنرتنت

 WWD اختياري  مقرر من املقررات االختيارية 

الثالث 
 والرابع

 مشروع املاجستري 
 )ومدته سنة دراسية على األقل(

WPR إلزامي 

وحدة  56النجاح يف 
معتمدة على األقل، 

وحدة  70ودراسة 
 معتمدة على األقل.

  .62 املادة

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج: .63 املادة

 وحدة. 21واحد احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ال  -أ
 وحدة. 38واحد احلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب التسجيل عليها يف الفصل ال -ب
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دد وحدات املشروع على األقل، وع 14، وعدد الوحدات االختيارية 56عدد الوحدات اإللزامية  -ج
50. 

األقل، وأجنز منها  على معتمدةوحدة  70درس سابقًا أن يكون الطالب قد  األطروحةيجشرتط لتسجيل  .63 املادة
 على األقل.وحدة  56

 حيسب معدل التخرج وفقاً للمعادلة اآلتية: معدل التخرج: .64 املادة
 0,4× طروحة+ عالمة األ  0,6× معدل التخرج = متوسط عالمات املقررات  -أ

للمقرر( مقسومًا على  عدد الوحدات املعتمدة  ×متوسط عالمات املقررات = جمموع )عالمة املقرر -ب
 جمموع عدد الوحدات املعتمدة جلميع املقررات.

 بة.ملطلو االختيارية ايدخل يف حساب املتوسط مجيع املقررات اإللزامية واملقررات  -ج

 يجشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: .65 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقّررات اإللزامية.  -أ

 وحدة معتمدة على األقل من املقررات االختيارية. 14أن ينجز -ب

 .األطروحة أن ينجح يف -ج

 .أن يجسّدد الرسوم واألقساط املالية املرتتّبة عليه وفقاً للنظام املايل -د

 الباب الرابع
 عامةأحكام 

 

 األحكام اضعني إىلخام، يستمر الطالب املسجلون يف الدرجات اليت مت إلغاؤها مبوجب أحكام هذا النظ .67 املادة
 املطبقة عليهم قبل صدوره.

 2002لعام  /25رقم / املرسوم التشريعي أحكامتطّبق  ا النظام،يف كّل ما مل يرد عليه نّص يف هذ .68 املادة
 .واألنظمة النافذة يف اجلامعة املتضمن إحداث اجلامعة وتعديالته

 




