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1- الالئحة األساسية لنظام املقررات 
 أوالً: تعريف بنظام املقررات

نظام املقررات:

يقوم هذا النظام على تعيني عدد الوحدات الدراسية التي يشترط اكمالها والنجاح فيها باملستوى 
الدراسية  اجملاالت  وحتديد  العلمية،  أقسامها  من  قسم  أي  في  للتخرج  كشرط  اجلامعة  تقرره  الذي 
التي توزع عليها هذه الوحدات، حسب أحكام هذه الالئحة، ثم يترك للطالب حرية التقدم في دراسته 
املقترح  األولويات  لنظام  وفقاً  لها  واستعداده  اليها  حلاجته  تقديره  حسب  منه  املطلوبة  للمقررات 
لها ضمـن احلدود الدنيا والعليــا من الوحدات الدراسـية املأذون بأخــذها في كل فصل دراسي وفقاً 

ألحكام الالئحة. 

ان هذا النظام يتيح للطالب حرية املشاركة في رسم مساره الدراسي وتقرير سرعة تقدمه فيه وفقاً 
لطاقته اخلاصة والنظم املعمول بها، كما أن هذا النظام يلتزم - في حساب حتصيل الطالب العلمي- 
باالعتراف للطالب باملقررات التي ينجح فيها، ويكتفى - في حالة تخلفه في بعض املقررات - بالزام 
قبل  من  املقررة  للمستويات  وفقاً  بنجاح،  واجتيازها  فيها  رسب  التي  املقررات  دراسة  بإعادة  الطالب 

اجلامعة أو بالتعويض عنها مبقررات أخرى وفق النظم املتبعة. 

الوحدة الدراسية:

هي وحدة علمية تسجل للطالب في حالة جناحه في املقرر الذي يدرسه. وهي توزن عادة بساعة دراسية 
أسبوعية نظرية أو بساعتني عمليتني على األقل، كما أنها تكون أساس تعيني العبء الدراسي الذي 
يأخذه الطالب في كل فصل دراسي وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ويقوم القسم العلمي اخملتص بتعيني 

عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر من املقررات التي يقدمها.

الفصل الدراسي:  

الفترة الزمنيـة املمتدة بيـن بـدء الدراسـة ونهايتهــا مبـا فـي ذلـك فتـرة اإلمتحـانـات، ومـدته مـن 
أما الفصل الصيفي فالدراسة فيه  1٥ ـ 1٧ أسبوعاً، وتتألف السنة اجلامعية من فصلني دراسيني، 

اختيارية، وتكون مدته وفقا ملا تقرره الئحة الدراسات الصيفية في هذا الشأن.

املتطلبات اجلامعية: 

هي مجموعة املقررات العلمية التي تعني بالتوقعات االجتماعية من التربية اجلامعية وما ينطوي على 
ذلك من قيم أخالقية وانسانية ومفاهيم علمية وحضارية يجب أن يشترك فيها جميع طلبة اجلامعة 
لتوفر لهم خلفية مشتركة في رؤية قضايا مجتمعهم وأمتهم وعصرهم. ومن أهداف هذه اجملموعة

الطالب  يؤهل  الذي  املستوى  إلى  ورفعها  واألجنبية(  )العربية  للطالب  اللغوية  املهارات  تنمية  أيضاً 

الستيعاب تلك القيم واملفاهيم.
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التخصص الرئيسي: 

من  مجال  في  للتخصص  ضرورية  اخملتص  العلمي  القسم  يراها  التي  الدراسية  املقررات  مجموعة 
مجاالت املعرفة االنسانية. 

التخصص املساند:  

املقررات  من  مجموعة  وهو  املساند  للتخصص  بنداً  تخرجها  صحائف  تضمني  العلمية  لألقسام 
الدراسية )٢٤ وحدة دراسية( التي تؤخذ من حقل خارج حقل التخصص الرئيسي وتكون مركزة على 

جانب علمي يفيد الطالب في تخصصه الرئيسي. 

الفرقة الدراسية:  

حتدد بعدد الوحدات الدراسية التي أجنز الطالب دراستها واجتازها باملستويات املقرره من قبل اجلامعة 
)كأن يعتبر الطالب في الفرقة األولى إذا كان قد اجتاز أقل من 3٠ وحدة دراسية،  وفي الفرقة الثانية  إذا 

كان قد اجتاز 3٠ وحدة دراسية وأقل من ٦٠ وحدة دراسية وهكذا ...(. 
وحتدد مستويات الفرقة الدراسية كما يلي:

الطالب الذي ينهي )٢٩( وحدة دراسية على األكثر يعتبـر فـي مستـوى الفرقـة الدراسيـة  1. 
               األولـى. 

الطالـب الـذي ينهـي عــدداً مــن الوحــدات الدراسيــة مــن )3٠ ـ ٥٩( وحـدة دراسيــة ٢. 
               يعتبـر فـي مستوى الفرقة الدراسية الثانية.

الطالب الذي ينهـي عـــدداً مــن الوحــدات الدراسيــة مــن )٦٠ ـ ٨٩( وحــدة دراسيــة 3. 
               يعتبــر فـي مستوى الفرقة الدراسية الثالثة.

الطالب الذي ينهي )٩٠ ـ 13٦( وحدة دراسيـة يعتبــر فـي مستـــوى الفرقــة الدراسيــة ٤. 
               الرابعـة.

الطالـب الـذي ينهـي )13٧( وحــدة دراسيــة فأكثـــر يعتبــر فــي مستـــوى الفرقــة ٥. 
               الدراسيـة اخلامسـة.

املدة االعتيادية للتخرج: 

ترتبط بعدد الوحدات املطلوبة للتخرج، وتكون وفقا للشرائح التالية:

املدة االعتيادية للتخرج عدد الوحدات  

  13٦ أو أقل   ثمانية فصول اعتيادية
  13٧ - 1٤٩   تسعة فصول اعتيادية
  1٥٠ - 1٦٦   عشرة فصول اعتيادية

املدة  اإلجنليزية ضمن  للغة  املكثف  البرنامج  الطالب  يدرس فيه  الذي  الدراسي  الفصل  وال يحتسب 
االعتيادية للتخرج. وكذلك الفصل األول للطالب املستجد الذي تلزم اجلامعة الطالب فيه بالتسجيل 
نظرا  املادة  هذه  من  واحلقوق  الطبية  العلوم  مركز  كليات  وتستثنى  دراسية.  وحدات   ٩ من  أقل  في 

إلتباعها نظما أخرى.
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ال يجوز للطالب أن يتخرج من اجلامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، 
كما أنه ال يجوز استمرار قيده في اجلامعة فترة تتجاوز فصلني دراسيني اعتياديني على املدة االعتيادية 

للتخرج.
ومع اإللتزام بحكم املادة )13(، يجوز منح الطالب فرصة أخرى للقيد باجلامعة ملدة أقصاها أربعة فصول 

دراسية على أن يستوفي الطالب في بداية كل فصل الشروط التالية:

أن يكون الطالب قد حدد تخصصه.1. 

إذا كان الطالب على قائمة اإلنذار في املعدل العام أو التخصص أو كالهما معا، وال تنطبق ٢. 

               عليه املادة )13(، بشرط أال يزيد املعدل الفصلي املطلوب لرفع اإلنذار عن )٤ نقاط(.

أن تكفي املدة القصوى املمنوحة الستيفاء متطلبات التخرج املتبقية.3. 

قيده  وإعادة  نهائيا  استثنائيا  دراسيا  فصال  الطالب  منح  باجلامعة  العلمية  الشؤون  للجنة  ويجوز 
باجلامعة بناء على عرض من اجلانب جلنة الشؤون الطالبية، وذلك وفق الضوابط اآلتية:

أال يكون املعدل العام للطالب أقل من نقتطني.1. 

أال يكون معدل التخصص للطالب أقل من نقتطني.٢. 

أال يزيد عدد الوحدات املتبقية للتخرج عن العبء الدراسي املسموح بالتسجيل فيه.3. 

استيفاء شروط التسجيل في كل املقررات الدراسية املتبقية.٤. 

العبء الدراسي االعتيادي:  

العبء الدراسي االعتيـادي الذي يجوز للطالـب التسـجيـل فيــه فـي الفصــل الدراسـي 1. 
               الواحد. يتراوح بني 1٥ - 1٩ وحدة دراسية.

يجوز للطالب الذي يحصل على معـدل 3 نقـاط فأكثـر وأنهـى 3٠ وحدة دراســيـة فأكثـر،  ٢. 
               أن يسـجل فـي ٢1 وحـدة دراسية في الفصـل الدراسي االعتيادي.

فيما عدا طلبةكليات مركــز العلــوم الطبيــة والطلبــة املتوقــع تخرجهــم والطلبــة  3. 
               املسجليــن فـي مقـررات عالجية، يعتبر تسجيل الطالـب الغيــاً إذا قـل عــدد الوحــدات  
               املسجـلة عـن 1٢ وحدة دراسية عنـد بدء الدراسـة، واستثنــاء مـن ذلـك يجـوز للجامعــة 
               - قبل بـدء الدراسـة - السماح للطلبة بالتسجيـل دون العــبء الدراســي األدنــى ومبا ال  
                  يقل عـن ٩ وحدات دراسيـة، وذلـك فيما ال يزيد عن ثالثـة فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة 

               قيده باجلامعة.
فيما عدا طلبة كليات مركز العلوم الطبية ال يسمـح للطالـب الـذي علـى قائمة االنـذار أن  ٤. 

               يسجـل في أكثر من 1٦ وحدة دراسية في الفصل االعتيادي.
يجوز ملقتضيات التخرج أن يسجل الطالب فـي ٢1 وحـدة دراسيـة فـي الفصــل الدراسـي  ٥. 

                االعتيـادي الذي يتخـرج فيـه، بشرط أال يكون الطالب على قائمة االنذار، كما يجوز للطالب 
               أن يسجل فيمـا دون العـبء الدراسي االعتيـادي في الفصل الدراسي الذي يتخرج فيه.

في كل احلاالت، يتم التسجيل في الوحدات التي تزيـد علـى العـبء الدراســي االعتيــادي ٦. 
               خـالل فترة االضافة.
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جلنة الشئون الطالبية:  

وتضم  دراستهم،  بشئون  املتعلقة  الطلبة  التماسات  في  والنظر  االستثنائية  احلاالت  لدراسة  جلنة 
ينوب  أو من  الكلية اخملتصة،  والتسجيل وعميد  القبول  الطلبة )مقرراً( وعميد  اللجنة عميد شئون 
عنهم وممثال عن مركز العلوم الطبية. ويجوز للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها وفقاً ألحكام هذه 

الالئحة إلى جلنة يشكلها ويشرف عليها عميد الكلية اخملتصة.

جلنة التظلمات الطالبية:

الذي  الطالب  إليه من  املقدم  اخلطي  التظلم  في  والبت  للنظر  املعنية  الكلية  جلنة يشكلها عميد 
له في  املادة عند مراجعته  بتوضيح أستاذ  يقتنع  ولم  النهائية  درجته  تقدير  بوقوع خطأ في  يشعر 
هذا األمر خالل املدة احملددة، وتضم اللجنة مساعد العميد للشئون الطالبية بالكلية املعنية )مقرراً(، 
ورئيس القسم العلمي الذي يطرح املقرر، وعضو هيئة تدريس من القسم العلمي في تخصص املقرر 
موضع التظلم، فإن تعذر في ذات التخصص، فمن القسم العلمي، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن 

تستعني مبن تراه مناسباً. 

جلنة الشؤون العلمية:

جلنة مختصة بالنظر باملسائل األكادميية وما يتعلق بها وتضم اللجنة: نائب مدير اجلامعة للشؤون 
العمداء  من  ينيبونهم  من  أو  الكليات  عمداء  مقررا،   - والتسجيل  القبول  عميد  رئيسا،   - العلمية 
املساعدين للشؤون األكادميية أو العليمة، عميد شؤون الطلبة، مساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون 

العلمية للتطوير األكادميي )مراقبا(.

جلنة الشكاوي:

هي جلنة تنظر في أية شكوى مقدمة من الطالب ضد عضو الهيئة األكادميية وال عالقة لها باملقرر 
الدراسي. وتضم اللجنة نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية )رئيسا(، عميد شؤون الطلبة )مقررا(، 
عميد القبول والتسجيل، عميد كلية احلقوق، عميد كلية عضو الهيئة األكادميية أو من ينوب عنهم. 
وترفع اللجنة تقريرها عن كل شكوى إلى مدير اجلامعة. وفي حال ثبوت كيدية الشكوى يحال الطالب 

ومؤيديه إلى جلنة النظام اجلامعي.

 ثانياً: متطلبات التخرج في اجلامعة 

حتـدد الكليـات ومبوافقة جلنـة الشئـون العلميــة عــدد الوحــدات الدراسـيــة الالزمــة 1. 
               - ومبا ال يقل عن 1٢٠ وحدة دراسية - للحصـول على درجة االجازة اجلامعية في تخصصاتها 

               اخملتلفة.
توزع الوحدات الدراسية في كليات اجلامعة وأقسامهــا العلميــة علــى بنـود صحائــف                ٢. 

               التخــرج وذلـك وفقاً ملا يقرره مجلس اجلامعــة علـى أن يشمــل املتطلبــات اجلامعيـــة  
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               )٢٤ - 3٠( وحـدة دراسية، ومتطلبات الكلية العلميـة، ومتطلبــات التخصـص الرئيســي،  
               وعـدد الوحـدات  االختيارية، وفي حالة وجود تخصـص مسانـد فتخصـص لـه )٢٤( وحـدة 
               دراسية وتفصل بنود صحائف التخرج للتخصصات اخملتلفة ضمن دليـل الطالـب اجلامعـي  

               الذي تنشره عمادة القبول والتسجيل سنويا.
لكي يحصل الطالب على درجة االجازة اجلامعية عليه ان يكمل املتطلبات التالية: 3. 

أن يجتاز الوحدات  الدارسية املقررة لكل تخصص واملبينه في صحيفـة التخـرج.أ. 
أال يقل متوسط معدله العام عن نقطتني. ب. 
أال يقل متوسط معدله في مقررات التخصص عن نقطتني.ج. 

قواعد اإلمتحانات: 

يجرى تقييم الطالب أثناء سير الدراسة عدة مرات في كل فصل دراسي.1. 

فيمـا عدا اخملتبـرات والورش والتدريبات العملية ومشاريـع التخـرج، متثـل درجـة االمتحـان ٢. 
               النهائي ألي مقرر ما بني )٤٠-٦٠٪( من الدرجة الكلية للمقرر وفقا ملا يقرره القسم العلمي 

               اخملتص. ويقوم أستاذ املقرر بتوضيح طريقة توزيعه للدرجات في أول محاضرة.

ترصد التقديرات النهائية للطلبة في نظام معلومـات الطالب أثناء فتــرة رصـد الدرجـات 3. 
               في نهاية كل فصل دراسي.

يجوز للطالب في حالة شعوره بوقوع خطأ في تقدير درجته النهائية مراجعـة أستـاذ املـادة  ٤. 
               في األمر خالل يومي عمل من تاريخ إعالن الدرجة، وفي هذه احلالة يقوم أستاذ املادة بتمكيـن 
               الطالب من االطالع على ورقة إجابته. فإن لم يقتنع الطالب بتوضيح أستاذ املادة، كان لـه أن 
               يتقدم بتظلم خطي خالل أسبوع من تاريـخ انتهاء فتـرة رصـد الدرجـات إلى عميد الكليـة 
               املعنية والذي يشكل جلنة التظلمات الطالبية للنظر والبـت واتخـاذ مـا تـراه مناسبـا فـي 
               التظلم بقرار نهائي يبلغ إلى عمادة القبـول والتسجيل قبل انتهـاء فترة السحـب واإلضافـة  

               للفصل الدراسي التالي. 

عند حساب املعدل العام ومعدل التخصـص، يحسـب للطالـب تقديراتــه فــي جميــع ٥. 
والنجاح   باعادة دراستها  التي رسب فيها يظل مطالباً  التي سجل فيها. واملقررات  املقـررات 
فيها باملستوى املطلوب أو أن يعوضها مبقررات أخرى حسبما تسمـح بـه النظـم املتبعــة. وال 
يجـوز للطالـب أن يعيد دراسة مقرر سبق له دراسته والنجاح فيه مبستوى )ج( أو أكثـر. وفي 
التقدير  دراستها يحسب  الطالب  يعيد  العام ألول عشرة مقررات مختلفة  املعـدل  حسـاب 

الثاني فقط اما فيما زاد عن ذلك فتحسب جميع التقديرات. 
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ســلم النقــاط:

 أوالً:       )أ(  A وتقسم إلى شريحتني: 
1- )أ( وتقابلهـــا )A( وتعطي ٤ نقاط.

٢- )أ-( وتقابلهــا  )-A( وتعطي 3.٦٧ نقطة.

 ثانيـاً:   )ب( B وتقسم إلى ثالث شرائح:
                        1- )ب +( وتقابلهـا  )+B( وتعطي 3.33 نقطة. 

                        ٢- )ب( تقابلهــــا )B( وتعطي 3 نقاط. 
                        3- )ب-( تقابلهـــا )-B( وتعطي ٢.٦٧ نقطة.

 ثالثــاً:  )ج( C وتقسم إلى ثالث شرائح: 
                        1- )ج +(  وتقابلهـا )+C( وتعطي ٢.33 نقطة. 

                        ٢- )ج( وتقابلهــــا )C( وتعطي نقطتني. 
                        3- )ج-( وتقابلهـــا  )-C( وتعطي 1.٦٧ نقطة. 

رابعـــاً: )د( D  وتقسم إلى شريحتني: 
                        1- )د+( وتقابلهـــا )+D( وتعطي 1.33 نقطة. 
                        ٢- )د( وتقابلهــــا )D( وتعطي نقطة واحدة. 

خامساً: )هـ( وتقابلها  )F( وتعطي صفراً. 

سادسا: )FA( وتعطي صفرا، وترصد للطالب في حالة غيـابه عن االمتحـان النهائي فـي مقـرر مـا، أو   
              غيابه عن احملاضرات وفقا للمادة )٢٤(.

سابعا: )I( وترصد للطالب في حال املوافقة على تأجيل اختباره النهائي.

  )NP( NOT PASS و )P( PASS ثامناً: يجــــــــــــوز رصــــــــــــــد التقديــــــريـــــــــــن
          لبعـــض املقررات ذات الطبيعة اخلاصة التي حتددها الكلية املعنية، مع عــدم احتسابهمــــا 
          في املعدل العام أو معدل التخصص. وحتسـب وحـــدات هــذه املقـــررات ضمـــن الوحــدات 
          اجملتـــازة إذا حصل الطالـب على تقديــر P( PASS( وذلك وفقـاً للضوابــط التــي تضعـــها 

          جلنة الشؤون العلمية.

          ويحسب التقدير العام بالنسبة ألي طالب خالل فترة التحاقه باجلامعة أو بعـد امتـام الدراسـة  
          فيها تبعاً للخطوات التالية:

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في عـدد النقـاط التـي حصـل عليهـا الطالــب 1. 
               وجتـرى هذه العملية بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يجمــع حاصــل عمليـات الضـرب اخملتلفـة الناجتـة عن امتـام اخلطــوة رقم )1(.٢. 
يقسـم الناجت من عملية اجلمـع في اخلطوة رقم )٢( على عدد الوحدات  للمقررات الدراسية 3. 

               التي سجل فيها الطالب.
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مرتبة الشرف وتقديرات التخرج: 

الطالب الذي ينهـي في أي فصل دراسي العبء الدراسـي االعتيـادي علـى األقـل ويحصـل   1. 
               علـى متوسط معدل عام يساوي 3.٥ نقطة أو أكثر يوضـع اسمــه علـى قائمـة الشـرف،  
               وتصدر الكليـات في نهاية كل فصـل دراسـي قائمـة بأسمـاء طلبـة الشـرف، وتكرمهـم  

               بالطريقـة التـي تـراها مناسبـة. 

مينـح الطالب درجة االجازة اجلامعية وفقاً للمعـدل العــام ويــدون فـي كشــف درجــات ٢. 
               الطـالب بيان سلم النقاط. 

الطالب الذي ينهي دراسته في اجلامعة في مدة ال تتجاوز املدة االعتيادية للتخـرج ويحصل 3. 
               على متوسط معدل عام يساوي 3.٦٧ أو أكثر مينح مرتبة الشرف.

ثالثاً: قواعـد تنظيميـة 

)1( اإلنذارات اجلامعية: 

تبدأ انذارات الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه باجلامعة. 1. 

يوضع الطالب على قائمة االنذار إذا كان معدله العـام يقــل عــن احلــد األدنــى املطلـوب  ٢. 
              وذلك حسب شرائح الوحدات املسجلة التالية:

الوحدات املسجلة                                           احلد األدنى املطلوب
٤٥ وحدة فأقل                                                             ٦٧.1 
أكثر من ٤٥ وحدة وحتى ٦٠                                         ٨٧.1 

أكثر من ٦٠ وحدة                                                        ــ ،٢  

ويكون الطالب على علم بوضعه علـــى قائمــة اإلنــذار عنــــد استخدامــه شبكــة اإلنترنــت  

للتسجيل أو من خالل جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد اإلنـذارات احلاصــل عليها. 

ويـدون في كشف درجات الطالب انذار معدل التخصص إذا كان املعـدل يقــل عـن نقطتـني.

على الطالب أن يرفـع معدله العــام إلـى املعـدل املطلـوب خـالل الفصـليـن الدراسييـن 3. 
               التالييـن لوضعه على قائمة االنذار واال اعتبر مفصوالً. 
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مع مراعاة حكم املـادة اخلامسة مينح الطالـب املفصـول حلصولــه علـى االنــذار الثـالـث ٤. 
               فصـالً دراسياً استثنائياً لرفع معدله العام إذا كان ضمن الشرائح التالية:

   وحدات مجتازة                                           احلد األقصى للمعدل الفصلي
                املطلوب لرفع اإلنذار

 B+                                     أكثر من 1٠٠ وحدة   
 B                                          ٦٠ إلى 1٠٠ وحدة   
B -                                        أقل من ٦٠ وحدة   

فإذا لم يرفع الطالب بعد منحه الفرصة االستثنائية للدراسة معـدله العـام إلى املعـدل    
املطلـوب تـم فصله من اجلامعة ما لم يشمله البند )٥(.

مع مراعاة حكم املادة اخلامسة يجوز فـي بعــض احلــاالت االستثنائيــة أن تنظــر جلنــة ٥. 
             الشئـون الطالبية في اجلامعة في االلتماسات املقدمة من الطلبـة احلاصليـن علـى االنـذار 
             الرابع في املعـدل العام للنظر في إعطائهم فرصة استثنائية أخيرة وفقاً للشرطني التاليني:

أال تزيد املدة التي يحتاجها الطالب للتخرج عن فصل دراسي واحد.	 
أال يقل املعدل العام ومعدل التخصص عن ٩٠.1. 	 

فإن منح الطالب هذه الفرصة ولم يرفع بعد ذلك معدله العام إلى املعدل املطلوب مت فصلـه 
نهائيـاً من اجلامعة.

الغش في االمتحانات أو نقل املعلومات:
1. تسري أحكام البنود أدناه على كل من يضبط في حالة غش أو شروع فيه أو من يساعد غيره على 
واألبحاث  التقارير  أو  الدراسية  الواجبات  أو  النهائية  أو  الفصلية  أو  القصيرة  االمتحانات  ذلك في 
أو  لنفسه،  أبحاثه  ضمن  املقدمة  املنقولة  املعلومات  بنسب  قام  من  أو  املادة  أستاذ  إلى  املقدمة 
له  مسموح  يكن  لم  وبيانات  معلومات  وبها  االلكترونية  االختبارات  في  مستندات  برفع  قام  من 

استخدامها.
٢. بالنسبة لالختبارات القصيرة والفصلية والنهائية سواء الورقية أو اإللكترونية، يتولى املشرف على 
االمتحان عند ضبط أي حالة غش أو شروع فيه، أن يثبت ذلك في محضر يذكر فيه اسم الطالب 
ورقمه ومادة االمتحان وساعتها وتاريخها مع وصف للواقعة ويحيله إلى عميد الكلية التي تطرح 
املقرر، وتعامل املنصات اإللكترونية التي تعقد فيها االختبارات اإللكترونية معاملة قاعة االختبار 
ويعد ادخال الطلبة للوسائل التكنلوجية من أي نوع داخل قاعة االختبار شروعاً في الغش، ويجوز 
لعضو الهيئة األكادميية استخدام جميع وسائل املراقبة املسموحة واملعتمدة وبإمكانه االستناد 
على تسجيل االختبار االلكتروني إلثبات حالة الغش حتى وإن كان وقت اكتشاف احلالة بعد وقت 

االختبار.
3. بالنسبة لألبحاث والتقارير والواجبات الدراسية واملستندات املرفوعة باالختبارات االلكترونية، عند 
شك أستاذ املادة في صحة املستندات أو املعلومات املقدمة من الطالب، عليه رفع األمر إلى عميد 

الكلية التي تطرح املقرر، وذلك بكتاب رسمي موضحاً أسباب شكه في هذه املستندات.
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٤. يقوم عميد الكلية التي تطرح املقرر، بالتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الطالب وعند ثبوت واقعة 
الغش أو الشروع فيه يتخذ اآلتي:

ــ تشكيل جلنة ثالثية من أعضاء الهيئة األكادميية للتحقق من الواقعة ومقابلة الطالب باحلضور 
وإن تعذر فبأي وسيلة تواصل أخرى، وإن تلتقي بعضو الهيئة األكادميية الذي يقوم بتدريس املقرر 
إن ارتأت اللجنة ذلك، ومن ثم ترفع توصية لعميد الكلية مبحضر غش التخاذ الالزم، فإن تعذر 
لقاء الطالب ألسباب غير مقنعة في أول اجتماع فيعطى فرصة ثانية للحضور أو االجتماع بأي 
وسيلة أخرى فإن لم يحضر ولم تكن هناك أسباب مقنعة فترفع اللجنة تقريرها مبا تراه مناسباً 
مبا لديها من أدلة، وفي حالة حضور الطالب فإنه يجب أخذ توقيعه كإثبات للحضور ويتم اعتماد 

التوقيع االلكتروني إلثبات حضور الطالب في حال كان االجتماع بأي وسيلة تواصل أخرى.
ــ بعد ورود تقرير اللجنة الثالثية، يقوم عميد الكلية إما بحفظ احلالة لعدم وجود أدلة ملموسة 
املناسب  العقاب  التخاذ  للغش  العليا  للجنة  ويحول  غاشاً  الطالب  باعتبار  أو  للغش  وقوية 

وتطبيق الئحة الغش عليه.
من عميد شئون  وعضوية كل  مقرراً  والتسجيل  القبول  من عميد  للغش  العليا  اللجنة  ٥. تشكل 
لطلبة جامعة  الوطني  االحتاد  ورئيس  الغش  حالة  به  وقعت  الذي  للمقرر  الكلية  وعميد  الطلبة 
الكويت بصفة مراقب، أو من ينوب عنهم، وميكن للجنة االستعانة مبن تراه مناسباً، وتكون مهام 
النهائية في  االختبارات  انتهاء  3 أسابيع من  املتخذة خالل  اإلجراءات  التحقق من سالمة  اللجنة 
اتخاذ  ثم  ومن  الرسمية  العطل  احتساب  عدم  مع  الغش  حالة  به  وقعت  الذي  الدراسي  الفصل 

العقوبة املالئمة حسب ما يلي:
ــ إعطاء الطالب درجة FC = Fail Because Of Cheating  بنفس املقرر الذي متت به حالة الغش 

ويتم إنذاره بعدم اقتراف الغش مرة أخرى ويثبت هذا اإلنذار في سجله.
ــ في حالة العودة للغش مرة أخرى يُفصل الطالب من اجلامعة.

.FC ــ ال تطبق املادة العاشرة من الئحة نظام املقررات على املقررات التي رصد لها تقدير
٦. على عضو الهيئة األكادميية وضع الدرجة النهائية للطالب بدون أي اعتبار حلالة الغش فإن ثبتت 

. FC حالة الغش فإن اللجنة العليا للغش مخولة بتغيير الدرجة واستبدالها بدرجة
والتسجيل  القبول  الغش فإن لعمادة  الذي وقعت به شبهة حالة  الفصل  الطالب خريج  إن كان   .٧
إيقاف إجراءات التخرج إلى حني البت باحلالة، وعلى الكلية املعنية إبالغ العمادة باحلالة وأنه جاري 

التحقق بها وتكون هذه احلالة ذات أولوية قصوى ويجب االنتهاء منها بأسرع ما ميكن.
٨. في حالة العودة إلى الغش يفصل الطالب نهائيا من اجلامعة و يثبت ذلك في سجله.

٩. على الكلية التي تطرح املقرر إبالغ عمادة القبول والتسجيل بوقف إصدار كشف درجات الطالب 
النهائي للكلية قبل نهاية فترة السحب  بالقرار  الدرجات، ومن ثم إبالغها  انتهاء فترة رصد  قبل 

واالضافة للفصل الدراسي التالي .
على اجلهات اخملتصة تنفيذ هذا القرار  اعتبارًا من تاريخ صدوره.

)٣( ترقيم املقررات الدراسية: 
لتيسير عملية اختيار الطالب لدروسه وتقدمه في منهجه الدراسي حسب تدرج املقررات العلمية 

يتبع نظام الترقيم التالي للمقررات الدراسية. 

      من 1 إلى ٩٩ للمقررات التمهيدية )ال حتسب ضمن الوحدات الدراسية املشترطة للتخرج(. 
من 1٠1 إلى 1٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية األولى.

من ٢٠1 إلى ٢٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثانية.
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من 3٠1 إلى 3٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الثالثة. 
من ٤٠1 إلى ٤٩٩ للمقررات التي تكون في مستوى الفرقة الدراسية الرابعة.

من ٥٠1 فأكثر للدراسات العليا.

)4( التســجيل: 

اإلعالن  دراسي باستخدام وسائل  التسجيل لكل فصل  والتسجيل عن مواعيد  القبول  تعلن عمادة 
هذه  في  املقرر  األدنى  الدراسي  العبء  في  سجل  ما  إذا  صحيحاً  الطالب  تسجيل  ويعتبر  املناسبة، 

الالئحة - وفقاً لنص املادة الرابعة - خالل الفترة املعلنة. 

)5( اإلرشاد:

يعني لكل طالب مرشد من بني أعضاء هيئة التدريس من القسم العلمي التابع له الطالب بالكلية. 
ويكون من اختصاص املرشد مشاركة الطالب في اختيار جدوله الدراسي، وأن تتم هذه العملية في 
ضوء صحيفة تخرجه، مع األخذ بعني االعتبار عدم اعتماد أي مقررات لها متطلبات لم يجتزها الطالب 
بعد. باإلضافة إلى ذلك ميكن للطالب االستعانة مبكتب التوجيه واالرشاد بكليته في محاولة ايجاد 

احللول املناسبة ملا قد يواجهه من مشاكل.

)6( الطلبة املتفوقون في اللغة االجنليزية: 
تشجيعاً للطلبة املستجدين »الذين يتضح تفوقهم من واقع اختبارات القدرات األكادميية التي تعقد 
لهم في اللغة االجنليزية في كل فصل دراسي« على االلتحاق باملقررات التخصصية، تقرر اعفاء هؤالء 
الطلبة في بعض الكليات من عدد من مقررات اللغة االجنليزية مع حساب الوحدات املقابلة لها في 
صحف تخرجهم على أن تسجل له درجة )ناجح Pass( عن كل مـقرر من هذه املقررات وال يدخل هذا 

التقدير ضمن املعدل العام.

)7( قواعد االنسحاب: 

يجوز االنسحاب من بعض املقررات خالل األسابيـع الستـه األولـى من بداية فصلي اخلريـف 1. 
                والربيع وتثبت للمنسحب بعد األسبوع األول مالحظـة منسـحـب )م( في سجله وال تدخل 
                هذه املقـررات في حساب تقديـر الطالـب، وإذا لـم ينسحـب الطـالــب خـالل هــذه املـدة 
                يعتبر ملتزمـاً بهــا وال يجـوز أن يترتــب علــى هـذا االنسحــاب أن يقــل عـدد الوحــدات 

                املسجـل فيهـا ذلك الطالب عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح به. 

أحــد ٢.  فــي  الدراســة  مــن  ينسـحــب  أن  االستثنائية(  احلاالت  )في  للطالـب  يجوز 
             الفصـول الدراسية وتخضع عملية االنسحاب ملوافقة جلنة الشئون الطالبيـة. وفـي مثـل 
             هذه احلالة أيضـاً تظهر مالحظة منسحب )م( من الفصل فـي سجــل الطالـب جلميـع  
               املقـررات املنسحب منها في ذلك الفصل. ويجوز مبوافقـة جلنـة الشئــون الطالبـية عـدم  

               حساب هذا الفصل ضمن املدة االعتيادية للتخرج.

العلــوم 3.  مبـركز  التمهيديـة  السنـة  خـالل  املسنحبـني  أو  الراسبيـن  للطلبة  بالنسبة 
            الطبيـة )الفصلني االول والثاني( يجـوز لعمـادة القبـول والتسجيـل جتميـد سجلهـم 
            الدراسي ورقمهم اجلامعي، وعدم حساب املقررات التي درسوها خالل تلـك الفتـرة، مـع 
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               السماح لهم بااللتحاق مرة أخرى ألحدى كليات اجلامعة )عدا كليات مركز العلوم الطبيـة( 
               وذلك وفقاً لشروط القبول املقررة عند التحاقهـم باملركـز، علـى أال ميضـي علـى قبولهـم 

               باجلامعة أكثر من عامني دراسيني.

)8( قواعد اإلضافة: 

مع اإللتزام بالعبء الدراسي احملدد في املادة الرابعة، يسمح للطلبة من غير املستجدين بتعديل 
جداولهم من خالل سحب وإضافة مقررات أثناء فترة السحب واإلضافة املمتدة حتى نهاية األسبوع 
الذي يسبق بدء الدراسة في الفصول الدراسية االعتيادية، وخالل األسبوع األول من بدء الدراسة 
في الشواغر من املقررات فقط. وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب )م( من املقررات التي 

ينسحب منها في هذه الفترة.
تقوم عمادة القبول والتسجيل - بناء على تقديرها - باستكمال جداول الطلبة الذين لم يستكملوا 
املتبعة في  االجراءات  أو  املؤجلة،  االمتحانات  درجاتهم في  تأخر رصد  إجراءات تسجيلهم بسبب 
املادتني ٩ و 1٤. وذلك في موعد أقصاه نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصول الدراسية 

االعتيادية.

)٩( قواعد تأجيل اإلمتحانات:

ما كانت  إذا  احلدود  أضيق  وفي  اإلستثناء  الطلبة على سبيل  لبعض  النهائية  االمتحانات  تؤجل 
للطالب ظروف قهرية تتطلب ذلك وبالشروط التالية:

أن يكون تغيب الطالب عن حضور االمتحان النهائي للمقرر بسبب عذر قاهر مينعه من 1. 
                            أداء االمتحان، مع ضرورة قيام الطالب - أو من ينيبه - بإبالغ أستاذ املقرر بهذا العذر قبل 
                        رصد درجات املقرر. وال يحق للطالب تأجيل االختبار بعـد انتهـاء فتـرة رصـد الدرجـات 

                        النهائية.

أن تكون هناك موافقة مشتركة من أستاذ املقرر ورئيس القسم اخملتص وعميد الكلية ٢. 
                        بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يرصد أستاذ املقرر الرمز ) I - درجة مؤجلة ( أثناء فترة رصد الدرجات.3. 

عند تعذر احلصول على املوافقـة مـن كل أستاذ املقرر ورئيـس القسـم العلمـي، يجـوز  ٤. 
                           للجنة الشؤون الطالبية بالكلية النظر في تأجيل االختبار النهائي للطالـب فـي ضـوء 

                       العذر املقدم منه، على ان يقدم الطالب عذره قبل انتهاء فترة رصد الدرجات.

أن يؤدي الطالب االمتحان ويبلغ استاذ املقرر النتيجة إلى عمادة القبول والتسجيل فـي ٥. 
                        موعد أقصاه نهاية األسبوع األول من بداية الدراسة في الفصل االعتيادي التالي.

في حالة عـدم تأديـة االمتحـان في املواعيد املذكورة يعتبر الطالب راسبـا، ويرصـد لـه ٦. 
.)FA( تقدير                        

تسلم نتائج مشاريع التخرج من كلية الهندسة والبترول خالل عـام مـن بـدء تسجيـل ٧. 
                        الطالب للمشروع. 
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)1٠( تغيير تخصص الطالب: 

يجوز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى وملرة واحدة فقط بشرط أال يزيد عدد الوحدات 1. 
التي اجتازها عن ٤٥ وحدة دراسية، وذلك وفقا للضوابط املعتمدة من جلنة العمداء. * 
ويجوز لعمادة القبول والتسجيل النظر في حاالت الطلبة الذين اجتازوا )٤٦ - ٧٨ وحدة 

دراسية( كحد أقصى في ضوء الضوابط املعتمدة من جلنة العمداء.

تطبق هذه الفقرة فقط على طلبة اجلامعة دفعة ٢٠1٥ وما بعد.	 

احملول ٢.  الكلية  في  املطبقة  التخرج  ما صحيفة  إلى كلية  احملول  الطالب  يطبق على   
إليها عند حتويله.

تضع الكليات العلمية شروطها اخلاصة فيما يتعلق بالتحويل بني األقسام العلمية 3. 
التابعة لها وال تسري أحكام البند األول أعاله على ذلك.

املرحلة ٤.  بعد  ما  تقديرات  جتمد  األسنان  وطب  الطب  كليتي  طلبة  حتويل  حالة  في 
التمهيدية وذلك فيما ال يتفق والتخصص اجلديد للطالب في الكلية احملول إليها.

ال يجوز للطالب إلغاء طلب حتويله بعد البت فيه.٥. 

)11( االنقطاع عن الدراسة وتأجيلها: 
االنقطـاع عـن الدراسـة هـو عـدم تسجيـل الطالـب في الدراسة لفصل دراسي أو أكثر.1. 

إذا انقطع الطالب )أو انسحب( في أول فصل دراسـي مـن قبولـه أو حتويـله إلـى اجلامعــة  ٢. 
               يعتـبر قبوله أو حتويله ملغياً. ويجوز مبوافقة جلنة الشئون الطالبية تأجيـل قبـول الطالـب   

               إلى الفصل الدراسي التالي ألسباب صحية أو اجتماعية.

إذا حصل الطالب على تقديـر )F( نتيجـة رسوبـه فـي اإلمتحــان أو )FA( نتيجــة غيـابـه 3. 
               عـن اإلمتحان في جميع املقررات التي سجل فيها في أول فصل دراسي لقبوله في اجلامعة 

               أو حتويله اليها وانقطع عن الدراسة في الفصل الدراسي الذي يليه يعتبر مفصوالً.

مـع االلتـزام مبا جـاء فـي البنديــن )٢( و )3( أعــاله يجــوز للطالــب أن ينقطـع اختياريـاً ٤. 
               عـن الدراسة مبوافقة عميد الكلية وبشرط أال تزيد فترة انقطاعه على فصليـن دراسيـيـن  
               اعتيادييـن طيلة فترة قيده في اجلامعة، وحتتسـب فتـرة االنقطـاع االختيـاري ضمـن املـدة  

               االعتيادية للتخرج، ويقوم عميد الكلية بابالغ عمادة القبول والتسجيل بقراره.

مع االلتزام مبا جاء في البندين )٢-3( اعاله يجـوز للطالـب مبوافقـة جلنـة الشئـون الطالبيـة،  ٥. 
               االنقطـاع عــن الدراسـة إذا كانــت لديــه ظــروف قـاهرة متنعــه مـن الدراسـة، علـى أال 
               تزيـد فتـرة االنقطـاع االجبـاري علـى ستــة فصـول دراسيـة اعتيادية طيلة فترة قيده في 
               اجلامعـة، وحتـدد الكليــة صحيفــة التخـرج الـتي تطبــق علـى الطالـب، إذا زادت فتــرة 
                انقطاعـه على فصلـني دراسيـني متصلـيـن، وال حتتسـب فتـرة االنقطـاع االجبـاري ضمــن 

                املدة االعتيادية للتخرج.

يؤجل قبول الطالب املستجد أو احملول خالل فترة التجنيد االلزامي إذا لـم يكـن لـه احلـق فـي ٦. 

                تأجيل جتنيده. 
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)12( نظام الطلبة غير املقيدين:
ال  الذي  األشخـاص  أو  القبـول،  شـروط  فيهـم  تتـوافر  ال  الذيـن  األشخاص  تسجيل  يجوز 
يسعـون للحصول على شهادة جامعية من اجلامعة، وذلك وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس 

اجلامعة للطلبة غير املقيدين.* 
)1٣( احلضور والغياب:

يجـب أن يواظـب الطالـب علـى حضـور كافـة احملـاضـرات والدروس العلمية والتطبيقية.1. 
الطالب الذي يتغيب ثالث ساعات عن احلضور في أي مقرر يتولى أستـاذ املقـرر انذاره انـذاراً ٢. 

               أولياً.
إذا تغيب الطالـب ثالث ساعات أخرى )مجموع ٦ ساعات( في أي مقرر يتولى أستـاذ املقــرر 3. 

               انـذاره نهائيـاً. أمــا إذا تغيـب الطالــب - ملـدة ال تتجـاوز الساعـات السـت املذكـورة 
فـي  

               البنديـن السابقني - لعذر تقبله جلنة الشئون الطالبيـة فإنه يحق له إعـادة أيـة 
إختبـارات 

               تكـون قـد عقدت خالل هذه املدة.
إذا تغيب الطالب أكثـر من ٦ سـاعات في أي مقـرر يعتبر راسباً ويرصد له تقديـر )FA( فـي ٤. 

               هذا املقرر.

* انظر ص٢٤ الفقرة )ب( من ثانيا: املستفيدون من الفصل الصيفي.

)14( أوقات الدوام وساعات التدريس: 
توزع الدروس على طول اليوم الدراسي ما بني الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مسـاءاً. 1. 
أيـام الدراسة هي خمسة أيام في األسبوع تبدأ األحد صباحاً وتنتهي اخلميـس مسـاءاً.٢. 

* انظر ص٢٧ الفقرة )ب( من ثانيا: املستفيدون من الفصل الصيفي.

)15( حتديد تاريخ منح الدرجة العلمية: 
تاريخ منح الدرجة هو تاريخ اليوم األخير مـن الفصـل الدراسـي الذي ينهـي فيـه الطالـب 1. 

               متطلبات تخرجه.
بالنسبة للطلبة املؤجلة إمتحاناتهم يكون تاريخ اليوم األخيـر احملدد لتسليـم الدرجـات أو ٢. 

               نهاية الفصل الصيفي )أيهما أقرب ليوم تسليم النتيجة( هو تاريخ منحهم الدرجة.
)16( الدراسة خارج جامعة الكويت: 

أ.   يجـوز للجامعـة السمـاح لطلبتها بالدراسة في جامعات خارجيـة معتمـدة ذات نظـام األربــع   
     سنوات ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني اعتياديني، وذلك وفقاً للضوابط املعتمـدة مـن جلنة   

     العمداء.
ب.  يجوز للجامعة السماح للطلبة املرافقني ألزواجهم أو ألولياء أمورهم في منح دراسيـة أو 

مهــام   
      رسمية في اخلارج بالدراسة في جامعات معتمدة ذات نظام األربع سنوات وذلـك وفقـاً للضوابط   

      املعتمدة من جلنة العمداء. 
      وال حتتسب فترة الدراسة باخلارج ضمن فتــرة االنقطــاع املنصــوص عليهـا فـي املادة )٢٥( مـن  

      هذه الالئحة.
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 الالئحة األساسية للدراسات الصيفية
 شروط اإللتحاق بالفصل الصيفي

أوالً: مدة الفصل الصيفي:
الفصل الصيفي فصل اختياري ميتد )لثمانية( أسابيع دراسية كاملة مبا في ذلك االختبارات النهائية، 

وتكون مدة احملاضرة ٦٠ دقيقة.

ثانياً: املستفيدون من الفصل الصيفي: 
أ-  جميع طلبة جامعة الكويت.

ب- فئات الطلبة املستفيدين من نظام )الطلبة غير املقيدين( وفقاً للقواعـد التـي يقررهـا مجلـس اجلامعة.
يشترط لقبول الطالب للدراسة في نظام الطلبة غيــر املقيديــن أن يكـون حاصـالً علـى  1. 

               الشهـادة الثانوية أو ما يعادلها على األقل )يراعى ضرورة إحضــار نسخــة مصدقــة مـن  
               الشهادة الثانوية(.

يسمح لهؤالء الطلبة بدراسة 1٦ وحدة دراسيــة علــى األكثــر فــي الفصـل الدراســي ٢. 
               اإلعتيـادي أو ٩ وحدات على األكثــــر فـي الفصـل الدارســي الصيفــي حتــت مسمــى 

.)Non-Degree Student( طالــب غيــر مقيــد               
سداد مقابل نقدي قدره ٥٠ دينار عن كل وحدة دراسية، 1٠٠ دينار للمختبر.3. 
يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل للحصول على بطاقـة التسجيــل لتحديــد ٤. 

               املقـررات التي يرغب في التسجيل فيها.
يتم تسجيل الطلبة غير املقيدين بناء على موافقــة عمــادة القبــول والتسجيــل بعـد ٥. 

               اإلنتهـاء مـن عمليات التسجيل والسحب واإلضافة وذلك في الشواغر من املقررات. 
مينح الطالب كشفاً بالتقديرات للمقررات التي درسها في جامعة الكويت حتــت مسمــى ٦. 

.)Non-Degree Student( طالب غير مقيد               
عند إنسحاب الطالب من بعض أو كل املقررات قبل نهاية األسبوع الثاني من بدء الدراسـة ٧. 

               في الفصل الدراسي اإلعتيادي يحق له إسترداد ٧٥٪ من قيمة املقابل النقـدي الـذي دفعه،   
               وعنـد إنسحابه خالل األسبوع الثالث يسترد فقط ٥٠٪، وال يحق للطالـب إستـرداد أي مـن  
               املبالغ التـي دفعها بعد إنتهاء األسبوع الثالـث. وتقــدر جلنــة الشئــون الطالبيــة، عنـد  
               موافقتها على إنسحـاب الطالب من الفصل الدراســي الصيفي، مقدار املبالغ التي يجوز  

               للطالب إستردادها.
تطبق املواد أرقام 1، ٩، 1٠، 1٤، 1٥، ٢٤، ٢٦، ٢٩ من الالئحة األساسية لنظـام املقـررات علـى  ٨. 

               الطلبة غير املقيدين.
على الطالب غير املقيد في عالقته داخل اجلامعة أن يلتـزم باللوائــح والنظــم اجلامعيــة ٩. 

               املعمـول بها مبا في ذلك الئحة النظام اجلامعي وأن يبني عالقاته مع أعضاء هيئة التدريـس 
               والعامليـن والطالب على املودة وإحترام حقوق اآلخرين.

أال يزيد عدد الوحدات املسجل فيها الطالب وفقاً لهذا النظام عن ٤٦ وحدة دراسية.. 1٠
ال يجوز للطالب الذي سبـق فصلــه مــن جامعـة الكويــت لسبـب تأديبــي أو أكادميــي . 11

               التسجيـل للدراسة وفقاً لهذا النظام.
قبول الطالب في نظام الدراســة للطلبـة غير املقيدين في اجلامعـة، ال يعنـي قبولـه في . 1٢

               اجلامعـة كطالب مقيد وليس لـدى اجلامعــة أي إلتــزام بقبولــه أو حتويلــه للجامعـــة 



٢٥

               مستقبـالً، إذ يخضـع قبوله في اجلــامعة كطــالب مقيــد لسياسـة القبول التي يقرها 
               مجلس اجلامعة في كل عام دراسي.

ال تلتزم جامعة الكويت بإسكان هؤالء الطلبة بالسكن الداخلي للطلبة.. 13

العبء الدراسي:

 يكون العبء الدراسي األقصى املسموح للطالب بالتسجيل فيه في الفصل الصيفي وفقــاً للفئـات 
 التالية:

أ.  الطلبة املتفوقون )اجملتازون 3٠ وحدة دراسية فأكثر مبعدل عام ال يقل عن 3 نقاط في نهاية الفصل  
    الثاني(: 

1٢  ــ  13  وحدة دراسية.	 

ب. الطلبة الذين على قائمة اإلنذار في نهاية الفصل الثاني:

٩  ــ  1٠ وحدات دراسية للطلبة املتوقع تخرجهم.	 
٧  ــ  ٨   وحدات دراسية لبقية الطلبة املنذرين.	 

ج.  عموم طلبة اجلامعة )ليسوا من املتفوقني وليسوا على قائمة اإلنذار(:

1٢  ــ  13  وحدة دراسية للطلبة املتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي.	 
٩  ــ  1٠  وحدات دراسية للطلبة اآلخرين. 	 

الطلبة غير  ولتسجيل  املتأخر،  للتسجيل  الصيفي  الفصل  بداية  األولى من  الثالثة  األيام  ويخصص 
عميـد  يقبله  لعذر  إضافية  مقـررات  في  اجلامعة  طلبة  ولتسجيل  اجلامعة(،  خارج  )من  املقيدين 

القبــول والتسجيل في ضوء الضوابط املقـررة في هذا الشأن.

اجلدول الدراسي:
توزع مقررات الفصل الصيفي بحيث تكون األولية للمقررات التي حتددها عمادة القبول والتسجيل 1. 

وفقاً للمتطلبات اجلامعية ويحدد اجلدول الدراسي مركزياً من قبل عمادة القبول والتسجيل وفقاً 
لألحصائيات واملعلومات املتوفرة لديها وبعد تشاور الكليات.

اليجوز تقدمي املقررات على هيئة قراءات.٢. 
يتم التسجيل للفصل الصيفي قبل التسجيل للفصل األول الالحق. 3. 
يتم االنسحاب من الدراسة الصيفية بعد فترة السحـب واالضافـة والتسجيــل املتــأخر ٤. 

مبوافقـة جلنة الشئون الطالبية. 

اإلشراف اإلداري:

يشرف على الدراسات الصيفية عميد القبول والتسجيل أو من يقوم مقامه.1. 
يشرف على الدراسة الصيفية في الكلية العميد أو من يقوم مقامه.٢. 
يشرف على الدراسة الصيفية في القسم العلمي رئيس القسم العلمــي أو مــن يقــوم 3. 

               مقامه.
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دراسة طلبة اجلامعة في اجلامعات اخلارجية:

يسمح لطلبة اجلامعة دراسة الفصل الصيفي في جامعات خارجية معترف بها )ذات نظام السنوات 
األربع( مبوافقة القسم العلمي وبعد املعادلة األولية حملتوى املقررات التي ينوي الطالب دراستها وتطبق 

على طلبة اجلامعة الدارسني خارجها الشروط التالية:

االلتزام بشروط الفصل الصيفي بجامعة الكويت فيما يتعلق بحــدود العــبء الدراسـي 1. 
               املقـرر في هذه الالئحة. 

يعفى الطالـب من دراسة املقررات املكـافئـة بشــرط اجتيــازه هــذه املقـررات بتقديـر ال ٢. 
               يقـل عـن )C( حسـب نظـام اجلامعـة اخلارجية وال تدخل هذه التقديرات في حساب معدل 

               الطالب العام والتخصصي. 

         تطبــق بنود الالئحة األسـاسية لنظام املقـررات فيما لم يرد فيـه نص خاص في هذه الالئحة. 

ثالثاً: النظام الدراسي في كلية احلقوق
 للعام اجلامعي 2٠12 وما بعد 

شروط القبول
مادة )1(

حتــدد أعــداد الطلبة املقبــــولني ونسبهم وفقـــــاً للقـــواعد التي يقرها مجلس  1. 
               اجلامعة كل سنة. 

يتم قبول أوراق الطلبة مرة واحدة في العام.٢. 

متطلبات التخرج
 مادة )2( 

املقررات الدارسية الالزمة للتخرج من كلية احلقوق هي:

أوالً: املتطلبات اجلامعية )٩( وحدات:

1٥1 لغة أجنبية )3( وحدات إجنليزي أو فرنسي. 
1٥3 لغة أجنبية )3( وحدات إجنليزي أو فرنسي.

1٠1 لغة أجنبية )3( وحدات.

ثانياً: املقررات اإللزامية بالكلية.

ثالثاً: املقررات األختيارية )1٦( وحدة يختار الطالـب )٤( مقـررات يجـوز جمللـس الكليـة أن يلـزم الطلبـة  
         مبقرر أو أكثر من هذه املقررات.  
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رابعاً: التدريب العملي )٤( وحدات:
         يتــم بقــرار مــــن مجلس الكلية حتـــديـــد مضمون التدريب العملي واجلهـات التـي يتـم  

         فيها التدريب وطريقة تقييم الطالب وتعيني درجة جناحه في هذا املقرر.

خامساً: يجوز مبوافقة جلنة الشئون العلمية تعديل أحكام هذه املادة املقررات الدراسية لطلبة احلقوق     
             موزعة حسب الفصول الدراسية.

 شروط التخرج
 مادة )4( 

أوالً: يشترط لتخرج الطالب من كلية احلقوق اجتيازه بنجاح جميع املقررات الدراسية الالزمة للتخـرج   
       وحصوله على معدل عام ال يقل عن جيد )C( على أساس مجمـوع الدرجات التـي حصـل عليهـا  

       الطالب خالل سنوات دراسته.

ثانياً: إذا حصل الطالب على تقدير »مقبول D« في أي مقرر جاز له إعادة دراستـه وإمتحانـه لتحسيـن  
        مستواه وملره واحده فقط.

 اإلمتحانات 
مادة )5(

توزع الدرجة النهائية لكل مقرر على النحو اآلتي: 1. 

٤٠ ٪ درجة أعمال السنة.	 
٦٠ ٪ لإلمتحان النهائي.	 

يـؤدي الطالب إمتحاناً حتريريـاً واحـداً علـى األقـل فـي كـل مقــرر إضافـة إلـى اإلمتحـان   ٢. 
               النهـائي وذلك خالل السنة الدراسية. وتقوم ادارة الكلية بوضع جدول يحدد زمـان ومكــان 
               اإلمتحـان. وال تخضع إمتحانات أعمال السنـة لنظـام السريـة، ويستثنـى مقـرر التدريـب  

               العمـلي ومقـررات قاعات البحث من نظم اإلمتحانات التحريرية اإللزامية.

يعقـد إمتحان تكميلي قبل بداية العام اجلامعي بفترة كافيـة يحـددها مجلـس الكليــة  3. 
               للفئـات التالية:

الطلبة الغائبني بعذر مقبول من جلنة شؤون الطلبة في الكلية.أ. 
الطلبــة الراسبـون احلاصلون علـى )٤٠ درجة ـ ٥٩ درجة( فـي أي مقـرر وحتتسب   ب. 

                          لهـم الدرجات التي حصلوا عليها في اإلمتحان التكميلي مبا ال يزيد على تقدير 
.»C جيد«                          

إذا حصل الطالب في أي مقرر من املقررات التـي سجل فيهـا بالسنة الدراسيــة   ج. 
                          علـى تقديـر »مقبول« جاز له دخول اإلمتحان التكميلي لهذا املقرر، وحتتسب لـه 
                          الدرجـة األعلـى مبا ال يزيد على تقديـر »جيد C«. يشتـرط لدخـول هـذا الطالـب 

                       
          أي امتحان تكميـلي لتحسيـن املستوى أن يقدم طلبــاً بذلـك إلـى عمــادة الكليــة فـي  

          املواعيد التي حتددها.



٢٨

تخضع إمتحانات نهاية العام الدراسي واإلمتحانات التكميليـة لنظـام السريــة، وتتولـى ٤. 
              جلنـة اإلمتحانات بالكلية االشراف عليها ورصد درجاتها، كما تتولى إعالن نتائجهـا 

               للطلبـة بالتعـاون مع مكتب التوجيه واإلرشاد.

تسلم عمادة الكلية الدرجات النهائية لنتائج اإلمتحانات إلى عمادة القبول والتسجيـل أو ٥. 
               يتـم ادخالها الياً من قبل الكلية املعنية.

جترى اإلمتحانات وفقاً للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الكلية.٦. 

 التقديرات والنقاط
 مادة )٣( 

تكون تقديرات الطالب في جميع املقررات ـ على النحـو التالـي:

أوالً: ممتاز A ويعطى للطالب احلاصل على )٩٠ - 1٠٠ درجة(.

ثانيـــاً: جيد جداً B ويعطى للطالب احلاصـل على )٨٠ - ٨٩ درجة(. 

ثـالثـــاً: جيد C ويعطى للطالب احلاصـــل علــــــى )٧٠ - ٧٩ درجة(.

رابعـــاً: مقبول D ويعطى للطالب احلاصل على )٦٠ - ٦٩ درجة(. 

خامسـاً: دور تكميلي MM ويعطى للطالب احلاصل على  )٤٠ - ٥٩ درجة( في الدور األول.

سادسـاً: راسب F ويعطى للطالب احلاصل علـى )صفر - 3٩ درجة( فـي الـدور األول أو الطالـب احلاصـل  
              على ٥٩ درجة فأقل بعد نهاية الدور التكميلي. 

              عند حساب املعدل العـام يحسـب للطالـب تقديراته في جميع املواد التي سجل فيها،  
              واملقررات التي رسب فيهـا يظـل مطالبـاً بإعـادة دراستها والنجاح فيها باملستوى املطلوب 
              أو أن يعوضها مبقررات أخرى حسبمـا تسمـح بـه النظم املتبعة. وال يجوز للطالب أن يعيـد 
              دراسة مقرر سبق له دراسته والنجـاح فيه مبعـدل ٧٠٪ أو أكثر. وعند احتساب املعـدل العام 
              ألول عشر مقررات مختلفـة حصـل الطالــب فيهــا علـى تقديـر F أو FA واملعـاد دراستهـا 

              يحسب التقـدير الثانـي فقـط أمـا فيمـا زاد علـى ذلـك فتحسب جميع التقديـرات. 

ويحسب التقدير العام للطالب خالل فترة التحاقه بالكلية أو بعد امتام الدراسة فيها تبعاً للخطوات 
التالية: 

يضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة الرقمية التـي حصل عليها الطالـب، 1. 
               وذلك بالنسبة لكل مقرر على حدة.

يجمــع حاصـل عمليات الضرب اخملتلفة الناجتة عن اخلطوة السابقة )1(.٢. 
يقسـم الناجت مــن عملية اجلمع في اخلطـوة السابقـة )٢( علـى مجمـوع عـدد الوحـدات 3. 

               املسجـلة جلميع املقررات الدراسية التي سجل الطالب فيها. 

سابعــــاً: يجــــــوز رصـــــد التقديـريــن ناجح )P( وراسب )NP( لبعـــض املقررات ذات الطبيعة 
                 اخلاصة التي حتددها الكلية، مع عدم احتسابهما في املعدل العام. 

                 وحتسـب وحـدات هـذه املقررات ضمن الوحدات اجملتازة إذا حصل الطالب على تقدير ناجح   
                 )P(، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها جلنة الشؤون العلمية. 
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مرتبة الشرف وتقديرات التخرج 
مادة )6(

إذا أنهى الطالب في أي سنـة دراسيـة العـبء الدراسـي االعتيــادي وحصـل علـى معـدل   1. 
               سنـوي يعادل ٩٠٪ أو أكثر وضع اسمه على قائمة الشرف  وتصدر الكليـة في نهايــة كـل 

               عـام دراسـي قائمة بأسماء طلبة الشرف وتكرمهم بالطريقة التي تراها مناسبة. 

مينح الطالب درجة االجازة اجلامعية وفقاً للمعدل العـام ويـدون فـي كشـف درجـاته بيـان ٢. 
               بسلم الدرجات التي حصل عليها.

إذا أنهى الطالب دراسته بالكلية في غضون املدة االعتيادية للتخـرج منـح مرتبـة الشـرف 3. 
               متى حصل على تقدير يعادل ٨٥٪ أو أكثر محسوبا على أساس متوسـط مجمـوع درجـاته 

               في السنوات الدراسية األربع.

التحويل
 مادة )7( 

حتتسب للطالب احملول إلى كلية احلقوق من كليات اجلامعة األخـرى املقـررات املعـادلة ملـواد  1. 
               الكلية، ويوضع لها التقدير اللفظي والرقمي املعادل وفقاً ملـــا ورد باملــادة )3( والحتتســب 

               بقيــة املقــررات ضمن املعدل العام.

تتم معادلة املقررات التي درسها الطالب احملول إلى كلية احلقوق من جامعات أجنبية وفقـاً ٢. 
               للقواعد التي يضعها مجلس الكلية.

بالنسبة للطلبة الراغبني باالنسحاب من كلية احلقـوق والتحويـل إلـى كليـات أخـرى فـي 3. 
               اجلامعة خالل السنة األولى لقبولهم في اجلامعة إلى ما بعد أداء اختبارات الدور التكميلـي 
               يجوز لعمـادة القبـول والتسجيـل جتميـد سجلهـم الدراسـي ورقمهــم اجلامعـي وعـدم 
               حسـاب املقـررات التـي درسوها خالل تلك الفترة مع السماح لهـم بااللتحـاق مـرة أخـرى 

               بإحدى كليات اجلامعـة )عدا كلية احلقوق( وذلك وفقاً لشروط القبول املقررة.

 التسجيل
 مادة )8( 

تتم عملية تسجيل الطلبة خالل األسبوع األول من بداية العام اجلامعي لكلية احلقوق. 1. 

يخصص األسبوع الثاني من العام اجلامعي لكلية احلقوق إلستكمال جداول الطلبة.٢. 
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 احلضور والغياب 
مادة )٩( 

ينذر الطالب الذي يتغيب )٥( ساعات انذاراً أوالً.1. 

ينذر الطالب الذي يتغيب )1٠( ساعات انذاراً ثانياً.٢. 

ينذر الطالب الذي يتغيب )1٥( ساعة انذاراً ثالثاً. 3. 

يعتبر الطالب راسباً في املقرر إذا تغيب أكثر من )1٥( ساعة.٤. 

اإلنذارات 
مادة )1٠(

الينقـل الطـالب من أيـة فرقة إلى فرقة أعلى إذا كان راسباً في أكثر مـن مقرريـن، وعليـه   1. 
               اعـادة املقررات التي رسب فيها، وله أن يعيد معها املقررات التي حصـل فيهـا على معـدل 
               مقبـول )D(، واليستمر قيد الطالب الذي رسب في أكثر من مقررين في أيه فرقة أكثـر مـن 

               سنتني وإال مت فصـله من اجلامعة.

ال يجوز بقاء الطالب في أية فرقة دراسية أكـثر من 3 سنوات وإال تـم فصله من اجلامعـة. ٢. 

ال ينقل الطالب من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إال بعد حصوله علـى معـدل ال يقـل 3. 
               عن ٧٠٪.

ال يجوز أن يستمر قيد الطالب بالكلية أكثر من سبع سنـوات، واستثنـاء مـن ذلـك يجـوز ٤. 
              جمللس الكلية بعد دراسة كل حالة  على حدة وبناء على توصيـة مـن جلنـة شـؤون الطلبـة 
               بالكليـة، وموافقة جلنة الشؤون الطالبية باجلامعة، أن مينح بعـض الطلبـة سنــة أخــرى 
               استثنـائية للقيد إذا توافرت فيهم الشروط التي يحددها مجلس الكلية فـي هـذا الشـأن 
               ويجوز للجنة الشئون العلمية باجلامعة منح الطالب فرصه أستثنائية أخيرة للدراسة ملدة 
               عام جامعي واحد بناء على عرض من جلنة الشؤن الطالبية باجلامعة إذا كان معدله ال يقـل 

               عـن ٧٠٪ وذلـك ألستكمـال متطلبات التخرج.

إذا حصل الطالب في نهاية السنوات الدراسية علـى تقديـر عـام يقـل عـن جيـد )C( لـزم  ٥. 
               لتخرجه أن يرفع مستواه إلى هذا املعدل، وذلك باتباع احدى الطريقتني التاليتني أو كليهما:

أن يعيـد دراســة كـل أو بعـض املقـررات التي حصل فيـها على تقديـــر مقبول )D(.أ. 
أن يدرس بعض املقررات االختيارية التي تطرحها الكليـة ولم يسـبق له دراستها.ب. 

الغش في اإلمتحان
 مادة )11(

إذا ضبط املشرف أيــة حـالة غـش أو شـروع فيـه، وجـب عليـه أن يثبت ذلك فـي محضـر  1. 
               يذكـر فيه اسم الطالب ورقمه ومادة اإلمتحان وتاريخها مع وصف للواقعـة، ويحيلـه إلـى  

               عميد الكلية.



31

يصدر عميد الكلية، بعد التحقيق في الواقعة قراراً يتضمن اآلتي:٢. 

اعتبار الطالب راسباً في جميع املقررات التي سجل فيهـا السنـة الدراسـية التـي ضبـط   	 
               فيها، مع حرمانه من التسجيل والدراسة طوال تلك السنة.

اخطار أسـتاذ املقرر املعني وعمـادة القبـول والتسجيل مبا تــم من اجراءات.	 

يفصل الطالب نهائيـاً من اجلامعة في حالة عودتـه إلى الغش، ويثبت ذلك في سجله.3. 

تسري أحكام البنود أعاله على كل من يضبط في حالة غش أو الشروع فيه أو من يساعد ٤. 
               غيره على ذلك.

 االنقطاع عن الدراسة
 مادة )12( 

إذا انقطع الطالب عن الدراسة خالل السنة األولـى مـن قبولـه فـي الكليـة اعتبـر قبـوله  1. 
               ملغياً.

إذا انقطع الطالب عن الدراسة بعد السنة األولى، فال يسمح له بالعـودة إلـى الدراسـة إال ٢. 
               بعـد تقدميه طلباً بذلك وموافقة جلنة الشؤون الطالبية في اجلامعة بشـرط اال تزيـد فتـرة 
               انقطاعـه عن سنة دراسية واحدة طيلـة فتـرة قيـده باجلامعـة وحتتسـب مـدة االنقطـاع 

               االختيـاري ضمـن املدة االعتيادية للتخرج.

 وقف القيد
 مادة )1٣(

يجوز للطالـب وقـف قيـده بنـاء علـى طلـب يقدمـه، ومبوافقة جلنة الشئون الطالبية في 1. 
               اجلامعة، وبناء على عرض جلنة شئون الطلبة في الكلية بشرط أال تزيـد فتـرة وقـف القيـد 
               االجبـاري علـى ثالث سنوات دراسية طيله فترة قيـده باجلامعـة، وحتـدد الكليـة صحيفـة  

               التخـرج التـي تطبـق على الطالب.

ال حتتسب مدة وقف القيد االجباري ضمن املده االعتيادية للتخرج.٢. 

 أحكام عامة 
مادة )14(

تنطبق بنود الالئحة األساسية لنظام املقررات في حالة عدم وجود نص في هذه الالئحة، ومبا ال يتعارض 
مع طبيعة النظام السنوي بكلية احلقوق.

٭٭٭ 
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كلية احلقـــوق



3٤



3٥

املقررات املطلوبة للتخرج في كلية احلقوق

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

متطلبات جامعية

الزاميـة )٩( ساعات دارسية:                          )فصلية(                   

1٠1            تدريبات لغوية   +

1٥1            لغة اجنليزية

1٥٢            لغة اجنليزية    أو

1٧1            لغة فرنسية

1٧٢            لغة فرنسية

متطلبات الكلية:

السنة األولى                        )28 ساعة دراسية(

1٠٢           قاعة بحث )1(

1٠٤           أصول قانون

1٠٧           مباديء االقتصاد

1٢1           قانون دستوري

1٤٢               مدخل لدراسة الشريعة االسالميه

مقرر اختياري )1( )يختار الطالب مقرر واحد(

1٠3          تاريخ القانون والنظم

1٠٨          حقوق اإلنسان

1٦1          علم اإلجرام والعقاب

السنة الثانية                      )4٠ ساعة دراسية(

٢٠٢           قاعة بحث )٢(

٢٠3           االلتزامات واالثبات

٢٢1           قانون اداري )1(

٢٢3           مالية عامة

٢3٠           قانون دولي عام

٢٤٢           أحوال شخصية

٢٥1           قانون جزائي )عام(

مقرر اختياري )2( )يختار الطالب مقرر واحد(

٢٢٤          نظم سياسية

٢3٢          قانون دولي للبيئة

٢٥٢          مباديء التشريع اجلنائي اإلسالمي

٢٧1          قانون البترول

القانون اجلنائي لألحداث  ٢٥3

امللكية الفكرية  ٢٠٨

 

السنة الثالثة                        )4٠ ساعة دراسية(

3٠3           مرافعات

3٠٤           تشريعـــات العمــل والتـأمينــات     

                 االجتماعية

3٠٥           عقود مدنية

3٠٧           قاعة بحث )3(

311           قانون جتاري )1(

3٢٢           قانون إداري )٢(

3٤1           امليراث ووصية الوقف

3٥1           قانون جزائي )قسم خاص(

مقرر اختياري )٣( )يختار الطالب مقرر واحد(

31٧           إدارة عامة

3٢٨           تشريعات ضريبيه

33٢           منظمات دولية

3٦٥           قانون جنائي دولي

3٢1           حقوق وحريات عامة

جرائم الفساد في قانون اجلزاء الكويتي  3٢٤

التأمني  3٠٦

السنة الرابعة                        )42 ساعة دراسية(

٤٠3           التنفيذ

٤٠٤           القانون املدني )حقوق عينية(

٤1٠           التدريب العملي  

٤11           قانون بحري

٤1٢           قانون جتاري ) ٢ (

٤٢1           قانون دولي خاص

٤٤1           أصول فقه

٤٦1           اجراءات جزائيه

3

3

3

3

3

٢

٦

٤

٦

٦

٤

٤

٤

٢

٨

٦

٤

٦

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٦

٤

٤

٢

٦

٤

٤

٦

٤

٤

٤

٤

٤

٤
٤

٤

٦

٤

٤

٦

٦

٤

٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية



3٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

مقرر اختياري )4( )يختار الطالب مقرر واحد(

٤٠٥        عقود مدنية )٢(

٤13        جوي

٤1٥        اإلفالس

٤1٦        التحكيم )خاص(

٤1٧        فلسفه القانون

٤٢٢        رقابة قضائية 

٤٢3        قضاء دستوري

٤٢٤        املنظمـات والظواهـر االقتصــاديـة    

              احلديث

٤٢٥       عقود إدارية 

٤٢٨       احلريات اإلعالمية

٤3٢       التحكيم )دولي( 

٤٦٢       حتقيق جنائي عملي

٤٦٥       االدلة اجلنائية - التحقيق العملي

٤33       التنظيم الدولي ملقاومة االرهاب

٤3٤       القانون الدولي األقتصادي

للتخرج  املطلوبة  للساعات  الكلي  اجملموع 

15٩ ساعة.

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤



كليــــــــة اآلداب



3٨



3٩

صحيفة تخرج قسم اللغة العربية وآدابها للطلبة املستجدين للعام اجلامعي )٢٠٢٢/٢٠٢1(
إجمالي وحدات التخرج 13٢ : الثقافة العامة 3٦ + اختيار حر 3 + التخصص رئيسي ٦٩ + التخصص املساند ٢٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات اإللزامية:

أ – برنامج الثقافة العامة )٣6 وحدة(

أوالً: مهارات االتصال الشفاهي والكتابة السليمة 

باللغة العربية )6 وحدات إلزامية(

11٨ مهارات كتابية )اللغة العربية(

٢1٠ أساسيات كتابة البحث األكادميي )الفلسفة(

الثقافة  وتقدير  فهم  في  فكرية  مهارات  ثانًيا: 

الوطنية والعربية واإلسالمية )٩وحدات إلزامية(

1٠٠ تاريخ الكويت احلديث و املعاصر )التاريخ(

1٠٢ تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية )التاريخ(

11٢ املكتبة األدبية )اللغة العربية(

ثالثًا: مهارات اللغة اإلجنليزية )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠ مقرر عالجي من دون وحدات )مركز اللغات(

1٤1 لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢ لغة إجنليزية )مركز اللغات(

رابًعا: مهارات التحليل النقدي /النصي/األسلوبي/ 

والتأويل )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠ الثقافة و األدب في الكويت )اللغة العربية(

1٠٤ جماليات األسلوب القرآني )اللغة العربية(

1٠٠ تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

٢٩٧ األدب و الفنون )اللغة اإلجنليزية(

31٢ فلسفة اجلمال و الفن )الفلسفة(

خامًسا: مهارات فكرية في فهم وتقدير التعددية 

الثقافية )٣ وحدات اختيارية(

)اللغة  مترجًما  العاملي  األدب  في  مقدمة   1٩٧

اإلجنليزية(

311 األدب الشعبي )اللغة العربية(

11٠ الفلسفات الشرقية )الفلسفة(

311 الفلسفة السياسية )الفلسفة(

)العلوم  مقارن  منظور  من  والسياسة  املرأة   1٠٥

السياسية(

3

3

3

3

3

٠

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

واالستقصاء  الكّمي  التحليل  مهارات  سادًسا: 

واستخدام  العلمية  للظاهرة  املوضوعي 

التكنولوجيا )٣وحدات اختيارية(

)الكيمياء،  الكيميائيني+مختبر  لغير  الكيمياء   1٠3

العلوم(

1٠٤ مبادئ اإلحصاء للعلوم اإلنسانية ) لغة التدريس 

العربية ( ) اإلحصاء، العلوم (

أو

اإلجنليزية(           التدريس  )لغة  اإلحصاء  مبادئ   1٠1

)اإلحصاء، العلوم (

)بيولوجيا،  احلياة  و  الدقيقة  الكائنات  علم   1٠٩

العلوم(

111 األرض و الكون )علوم األرض، العلوم (

)بيولوجيا،  والطبيعة  األحياء  علم  إلى  مدخل   111

العلوم(

1٢3 مقدمة في احلاسوب )علم احلاسوب ، العلوم(

133 الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء، العلوم(

1٤٤ الطاقة )الفيزياء، العلوم (

الظاهرة  واستقصاء  فهم  مهارات  سابًعا: 

السلوكية و االجتماعية )٣ وحدات اختيارية(

1٠1 مدخل إلى اإلعالم )اإلعالم(

1٠1 تاريخ العرب احلديث )التاريخ(

1٠1 مدخل إلى علم النفس )علم النفس(

1٠1 مدخل إلى العلوم السياسية )العلوم 

السياسية(

1٠1 مدخل إلى علم االجتماع )علم االجتماع(

1٧1 مدخل إلى االنثروبولوجيا )علم االجتماع(

11٠ مبادئ إدارة لغير اإلداريني )العلوم اإلدارية(

ثامنًا: مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

وقضايـا العلوم اإلنسانية )٣ وحدات اختيارية(

1٤٢ اإلسالم واجملتمع احلديث )الفقه املقارن(

1٤٥ اإلسالم و قضايا العلم و التكنولوجيا )الفقه 

املقارن(

3

3

3

3

3
3

3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3



٤٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

 1٠٢ الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٥ حقوق اإلنسان )احلقوق(

1٠٨ األخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

ب – اختيار حر )٣ وحدات(

يختار الطالب مقررًا واحًدا ممّا تعرضه اجلامعة

......................................................................................

ج-برنامج التخصص الرئيسي )6٩ وحدة (

أوالً: املقررات اإللزامية:       )54 وحدة(

1٠٥ الشعر اجلاهلي

1٠٧ نحو )1(

113 املكتبة اللغوية واملعاجم

11٦ مدخل إلى علم اللغة 

٢٠٥ العروض والقافية 

٢٠٧ نحو )٢(

٢11 النثر العربي القدمي 

٢1٦ الصرف

٢1٩ النقد العربي القدمي 

٢٢٠ الشعر اإلسالمي واألموي

٢٢٨ الشعر العباسي 

3٠٠ نظريات النقد احلديث وتطبيقاتها 
3٠٤ البالغة العربية 

33٠ نحو )3(
٤٠٨ أدب اخلليج واجلزيرة العربية 

٤1٦ النثر العربي احلديث 

ثانياً:املقررات االختيارية:          )15 وحدة(

النحو  شعبة  من  وحدات   ٩  : الطالب  يختار  أ- 

واللغة ، أو ٩ وحدات من شعبة األدب والنقد.

1-شعبة النحو واللغة 

يختار الطالب ثالثة مقررات من اجملموعة اآلتية:

31٥ علم الداللة 

31٦ علم اللغة النفسي 

3٢٢ أساليب نحوية 

33٢ علم بناء اجلملة احلديث

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

٤٤٩ لسانيات املدونات اللغوية 

٤٢٠ علم األصوات 

٤٢٤ علم اللغة االجتماعي 

٤3٦ علم اللغة احلاسوبي 

٤٤٠ الدراسات املعجمية احلديثة

2- شعبة األدب والنقد:

يختار الطالب ثالثة مقررات من اجملموعة اآلتية :

313 األدب األندلسي واملغربي

3٢٦ األدب اململوكي والعثماني 

3٢٩ الشعر العباسي )٢(

٤٠٧ األدب املقارن

٤٢٥ األدب والتحليل النفسي 

٤٤٨ الشعر العربي احلديث )٢(

٤٤٢ أدب الرحلة في التراث األدبي الشرقي 

٤٢1 نصوص قرآنية

ب - يختار الطالب 6 وحدات من شعبة الدراسات 

الشرقية اآلتية :

31٧  لغة فارسية )1(

31٨  لغة فارسية )٢(

31٩  لغة عبرية )1(

3٢٠  لغة عبرية )٢(

٤٤٤  موضوع خاص في اآلداب الشرقية 

٤٤٥  موضوع خاص في اللغات الشرقية 

د-التخصص املساند)24( وحدة :

يختار الطالب )٢٤( وحدة دراسية تخصصاً مسانداً 

من خارج القسم العلمي .

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



٤1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

ثانياً:املقررات االختيارية:          )15 وحدة(

النحو  شعبة  من  وحدات   ٩  : الطالب  يختار  أ- 

واللغة , أو ٩ وحدات من شعبة األدب والنقد.

1-شعبة النحو واللغة 

يختار الطالب ثالثة مقررات من اجملموعة اآلتية:

31٥ علم الداللة 

31٦ علم اللغة النفسي 

3٢٢ أساليب نحوية 

33٢ علم بناء اجلملة احلديث

٤٤٩ لسانيات املدونات اللغوية 

٤٢٠ علم األصوات 

٤٢٤ علم اللغة االجتماعي 

٤3٦ علم اللغة احلاسوبي 

٤٤٠ الدراسات املعجمية احلديثة 

 2- شعبة األدب والنقد:

يختار الطالب ثالثة مقررات من اجملموعة اآلتية :

313 األدب األندلسي واملغربي

3٢٦ األدب اململوكي والعثماني 

3٢٩ الشعر العباسي )٢(

٤٠٧ األدب املقارن

٤٢٥ األدب والتحليل النفسي 

٤٤٨ الشعر العربي احلديث )٢(

٤٤٢ أدب الرحلة في التراث األدبي الشرقي 

٤٢1 نصوص قرآنية

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٤٢

املقررات املطلوبة للتخرج  في )قسم  اللغة اإلجنليزية(

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

٭٭       ال يجوز اجلمع بني 1٠٤ إحصاء للعلوم  اإلنسانية واألداب  و1٠1 مبادئ اإلحصاء

3

3

3

3

3

3

٣

3

3

3

3

3

٣

٣

3

3

3

3

3

3

3

٣

٣

3

3
3
3

3

3

٣

3

3

3

3

أ ـ  برنامج الثقافة العامة    )45 وحدة(

أوالً: مهــارات االتصـال الشفاهـي والكتابـة 

السليمة باللغـة العربيـة )6 وحدات إلزامية(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢11     أساسيـات كتابـة البحـث األكادميــي  

           )اللغة اإلجنليزية(

ثانياً: مهـــارات فكريـة فـي فهــم وتقديـــر 

الثقــافـة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميــة  

)٩ وحدات إلزامية(

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر)التاريخ(

1٠٢      تاريـخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة   

            )التاريخ(

1٠٢      جماليات األدب العربي )اللغة العربية(

ثالثاً: مهــــــارات اللغــــــة اإلجنليزيــــــة 

)6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجـــي مـــن دون وحــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

رابعاً: مهــارات التحلـيل النقــدي/ النصـي/

األسلـوبـي/ والتـأويــل )٣ وحدات اختياريــة(

1٠٠      الثقــافــــة واألدب فــي الكويــــت 

            )اللغة العربية(

1٠٤      جمــاليـــات األسلـــوب القــــرآني 

            )اللغه العربية(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

٢٩٧      األدب والفنون )اللغة اإلجنليزية( 

31٢      فلسفة اجلمال والفن )الفلسفة(

خامساً: مهــارات فكــرية فــي فهم وتقدير   

التعدديــة الثقافيــة )6 وحـدات إختياريــة(

1٩٧       مقدمــة في األدب العاملــي مترجمـاً 

             )اللغة اإلجنليزية(

311       الفلسفة السياسية )الفلسفة(

11٠       الفلسفات الشرقية )الفلسفة(

1٠٥       املـرأة والسياسيـة مـن منظـور مقـارن 

             )العلوم السياسية(

1٩1       اإلتصال بني الثقافات )اللغة االجنليزية(

سادساً: مهــارات االستقصــاء املوضــوعــي 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلميه  للظاهرة 

واستخدام التكنولوحيا  )٩ وحدات اختياريه( 

133       الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء، كليــة  العلوم(

1٤٤       الطاقــة )الفيزيــاء، كليــة العلــوم(

111         مدخــل إلــى علــم األحيـاء + مـختبر 

             )بيولوجيا، العلوم(

11٢       بيولوجيا اإلنسان + مختبـر )بيولـوجيـا، 

             العلوم(

111       األرض والكون )علــوم األرض، العلــوم(

1٠٩       علـــم الكائنـــات الدقيقــة واحليــاة

             )بيولوجيا، علوم(

1٠3       الكيمياء لغير الكيميائييـن + مختبــر

             )الكيمياء، العلوم(

1٤1       الزراعة بالكويت

1٠٦       مدخل إلى علم الفلك

1٠٤    مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واألداب**

          )تدرس باللغه العربية(

أو

1٠1    مبادئ اإلحصاء )اإلحصاء، العلوم( **

          )تدرس باللغه االجنليزية(

1٠٠    رياضيات أولية )الرياضيات، العلوم(

1٢3    مقدمة فـي احلاسـوب )علـم احلاسـوب، 

          العلوم(

11٠    مدخل إلى تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

سابعاً: مهــارات فهــم واستقصــاء الظاهــرة 

السلوكيـة واإلجتماعيـة )٣ وحدات اختيارية(

1٠1     مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠1     تاريخ العرب احلديث )التاريخ(

1٠1     مدخل إلى علم النفس )علم النفس(
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   3٠٨      كتابة بحث في األدب )تشعيـب األدب(

أو

   3٠٩      كتـابــة بحـــث فـــي اللغويــــات 

               )تشعيب  اللغويات(

    31٢     النظرية والنقد األدبي 

    3٢٨     حتليل اخلطاب

    3٦٩     علم املعاني 

    ٤٠٢     مشروع بحث متقدم )تشعيب األدب(

أو              

    ٤٠3     مشــــروع بحـــــــث متقــــــدم 

               )تشعيب اللغويات(

بـ  مقررات اختيارية                              )12 وحدة(

تشعيـب األدب: يختـار الطالــب مقــرراً مــن

كل مجموعـــة

اجملموعة األولى:

٢٥٦         شكسبير ومعاصروة

٢٥٨         العرض واألداء املسرحي

٢٧٠         األساطير واألدب

٢٧٤         األدب األمريكي في القرن 1٩

٢٧٦         أدب اجلنوب األمريكي

٢٩٠         العالقات األدبية والثقافية اإلجنليزيـة/

               العربيـــة

اجملموعة الثانية:

33٤        الرواية في القرن 1٩

3٥٤        الشعر الرومانتيكي والفيكتوري

3٧1        األدب األمريكي األفريقي

3٧3        األدب األمريكي متعدد الثقافات

3٩٨        كتاب الفرانكوفونيــه واإلجنلوفونيــه  

              العرب
3٩٩        األدب العاملي مترجماً

اجملموعة الثالثة:

٤٥٠        الشعر احلديث واملعاصر

٤1٤        الدراما احلديثة واملعاصرة

٤3٤        الرواية احلديثة واملعاصرة

٤٩٠        موضوعات في األدب املقارن
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1٠1        مـدخـل إلـى العلــوم السياسيــة 

              )العلوم السياسية(

1٠1        مدخــل إلـــى علـــم اإلجتـمـــاع 

              )علم اإلجتماع(

1٧1        مـدخـــل إلــــى األنثروبولوجيــــا 

              )علم اإلجتماع(

11٠        مبــــادئ إدارة لغيـــر اإلدارييـــــن 

              )العلوم اإلدارية(

ثامناً: مهــارات فكـريــة فـــي التحليـــل 
األخـــــالقـــي ملبــــــــادئ وقضـــايـــــــا 
العلــوم اإلنسانيـــة )٣ وحــدات اختياريــة(

1٤٢        اإلسالم واجملتمع احلديث )الفقه املقارن( 

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيــا 

            )الفقة املقارن(

1٠٥      حقوق االنسان )احلقوق(

1٠٢      الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٨      االخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

1٩٠      مبــادئ اخلطابــــة وفــــن اإلقنــاع 

            )اللغة اإلجنليزية( 

ب ـ اختيــار حـر                              )6 وحدات(
يختار الطالب مقـرران مما تعرضـه الكليـة أو 

اجلامعة
....................................................................................................

....................................................................................................

ثانياً:التخصص الرئيسي                                      )57وحدة(

أ- مقررات إلزامية                              )٣٩ وحدة(

1٧٠      مقدمة في االدب

1٧3      التاريخ األدبي والثقافي لبريطانيا )1( 

            )حتى عام 1٨٠٠( 

1٧1      التاريخ األدبي والثقافي ألمريكا

1٩3      مقدمة في األدب املقارن

٢٢3      مقدمة في علم اللغه

٢٤3      علم األصوات والصوتيات

٢٧3      التاريخ األدبي والثقافي لبريطانيا )٢(

            )من عام 1٨٠٠ إلى األن(

٢٦٢      الصرف والنحو
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اجملموعة الرابعة:

٤٥٩        األدب والدراسات النسوية

٤٧٥        نظريات األدب املعاصرة

٤٩٧        ادب ما بعد اإلستعمار ونظرياته

٤٩٨        موضوعات في األدب والثقافة

تشعيـب اللغويـات: )يختـار الطالـب مقـرراً 

واحداً من كل مجموعة(

اجملموعة األولى:

٢٢٤        احلاسوب وإكتساب املهارة اللغوية

٢٢٧        اللغويات التطبيقية

٢٢٨        اكتساب املهارة اللغوية

٢٢٩        اللغة واجملتمع

اجملموعة الثانية:

3٢٩        علم اللغة النفسي

3٤٧        الصوتيات التحويلية

3٤٩        علم اللغة التاريخي

3٦3        القواعد التحويلية

اجملموعة الثالثة:

٤٢1        علم املعاجم

٤٢3        علم اللغة احلاسوبي

٤٢٦        اللغويات اإلحصائية

٤٢٩        اللغة والنوع والسلطة

اجملموعة الرابعة:

٤٦1        البراجماتية

٤٦٨        علم اللغة املعرفي

٤٦٩        املدارس احلديثة في علم اللغة

٤٩٥        حلقة بحث في علم اللغة

ج- مقررات املهارية:                            )6 وحدات(

)يختار الطالب في التشعيبني مقرراً واحدة من 

كل مجموعة(

اجملموعة األولى:

1٠٦       أنواع من الكتابة

1٠٨       اإلنشاء باالجنليزية

اجملموعة الثانيه: 

٢٠٥       العرض الشفهي

٢٠٦       تدريبات مسرحية

دـ  التخصص املساند                                                            )24وحدة(

يختـــار الطـالـــب )24 وحـــدة دراسيـــــــة( 

تخصــصـاً مسانداً من قسم اللغة االجنليزية

من  أو  التطبيقية(  اللغويات  أو  املقارن  )األدب 

قسم اللغة الفرنسية.

* أو يختــــار برنامــج التخصــص الفـرعـــي  

االختيـاري من قسم اللغة  االجنليزية

برنامــج التخصـص الفرعـي االختيــاري فـي 

علوم الترجمة                                      )24 وحدة(

التخصص الفرعي في الترجمة متاح لطالب 

قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها من التشعيبني 

)اآلداب واللغويات(

اوالً: مقررات إلزامية:                              )12 وحدة(

1٨٠       مبادئ الترجمة

1٨٢       مقدمة في علم املصطلحات

٢٨٠       ترجمة )1( )اجنليزي/عربي(

٢٨1       ترجمة )٢( )عربي/اجنليزي( 

ثانياً: مقررات اختيارية:                                                     )12وحدة(

يختار الطالـب مقرريــن مــن كــل مجموعـة

اجملموعة األولى:

٢٨3       حتليل النص والترجمة 

٢٨٤       الترجمة والثقافة 

٢٨٥       الترجمة ألغراض خاصة

اجملموعة الثانية:

3٨٦      الترجمة األدبية

ـ البصرية 3٨٧        مقدمة في الترجمة السمعـ 

3٨٨      مقدمة في الترجمة والتكنولوجيا

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة
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٭    ال يجوز اجلمع بني 1٠٤ إحصاء للعلوم  اإلنسانية واألداب  و1٠1 مبادئ اإلحصاء

صحيفة تخرج قسم التاريخ للطلبة املستجدين )٢٠٢٢/٢٠٢1(
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أ – برنامج الثقافة العامة    )٣6 وحدة(

والكتابة  الشفاهي  االتصال  مهارات  أوالً: 

السليمة باللغة العربية  )6 وحدات إلزامية(

1٠1 مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٤1٢ فلسفة التاريخ )الفلسفة(

ثانًيا: مهارات فكرية في فهم وتقدير الثقافة 

)٩وحدات  واإلسالمية  والعربية  الوطنية 

إلزامية(

1٠٠ تاريخ الكويت احلديث و املعاصر )التاريخ(

1٠٢ تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية )التاريخ(

1٠٢جماليات األدب العربي )اللغة العربية(

ثالثًا: مهارات اللغة اإلجنليزية )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠ مقرر عالجي من دون وحدات )مركز اللغات(

1٤1 لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢ لغة إجنليزية )مركز اللغات(

/النصي/ النقدي  التحليل  مهارات  رابًعا: 

األسلوبي/ والتأويل )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠ الثقافة واألدب في الكويت )اللغة العربية(

1٠٤ جماليات األسلوب القرآني )اللغة العربية(

1٠٠ تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

٢٩٧ األدب و الفنون )اللغة اإلجنليزية(

31٢ فلسفة اجلمال و الفن )الفلسفة(

وتقدير  فهم  في  فكرية  مهارات  خامًسا: 

التعددية الثقافية )٣ وحدات اختيارية(

)اللغة  العاملي مترجًما  األدب  1٩٧ مقدمة في 

اإلجنليزية(

311 الفلسفة السياسية )الفلسفة(

11٠ الفلسفات الشرقية )الفلسفة(

1٠٥ املرأة والسياسة من منظور مقارن )العلوم 

السياسية(

سادًسا: مهارات التحليل الكّمي واالستقصاء 

واستخدام  العلمية  للظاهرة  املوضوعي 

التكنولوجيا )٣وحدات اختيارية(

الكيميائيني+مختبر  لغير  الكيمياء   1٠3

)الكيمياء ، العلوم(

لغة   ( اإلنسانية  للعلوم  اإلحصاء  مبادئ   1٠٤

التدريس العربية ( ) اإلحصاء ، العلوم (

                              أو

          ) اإلجنليزية  التدريس  )لغة  اإلحصاء  مبادئ   1٠1

) اإلحصاء ، العلوم (

)بيولوجيا،  احلياة  و  الدقيقة  الكائنات  1٠٩ علم 

العلوم (

111 األرض و الكون )علوم األرض ، العلوم (

والطبيعة  األحياء  علم  إلى  مدخل   111

)بيولوجيا، العلوم(

احلاسوب،  )علم  احلاسوب  في  مقدمة   1٢3

العلوم(

133 الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء ، العلوم (

1٤٤ الطاقة )الفيزياء ، العلوم (

الظاهرة  واستقصاء  فهم  مهارات  سابًعا: 

السلوكية و االجتماعية )٣ وحدات اختيارية(

النفس،  )علم  النفس  علم  إلى  مدخل   1٠1

االجتماعية(

)العلوم  السياسية  العلوم  إلى  مدخل   1٠1

السياسية(

االجتماع،  )علم  االجتماع  علم  إلى  مدخل   1٠1

االجتماعية(

االجتماع،  )علم  االنثروبولوجيا  إلى  مدخل   1٧1

االجتماعية(

1٠1 مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

11٠ مبادئ إدارة لغير اإلداريني )العلوم اإلداربة(
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ثامنًا: مهارات فكرية في التحليل األخالقي 

وحدات   ٣( اإلنسانية  العلوم  وقضايـا  ملبادئ 

اختيارية(

املقارن،  )الفقه  احلديث  واجملتمع  اإلسالم   1٤٢

الشريعة(

التكنولوجيا  و  العلم  قضايا  و  اإلسالم   1٤٥

)الفقه املقارن ، الشريعة(

1٠٥ حقوق اإلنسان )احلقوق(

1٠٢ الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٨ األخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

ب – اختيار حر      )٣ وحدات(

تعرضه  ممّا  واحًدا  مقررًا  الطالب  يختار 

اجلامعة

....................................................................................................

جـ   برنامج التخصص الرئيسي           )6٩وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية     )٣6 وحدة(

1٠1       تاريخ العرب احلديث

111       تاريخ الشرق األدنى القدمي

11٠       التاريخ اليوناني

٢1٥       تاريخ اوروبا في العصور الوسطى

٢٢٠       تاريخ صدر اإلسالم

333       منهج البحث التاريخي

3٤٢       الدولة األموية

3٤3       الدولة العباسية

3٦3       تاريخ أوروبا احلديث

3٨٩       تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر

٤٩٩       مشروع بحث تخرج

 ثانياً: املقررات االختيارية                  )٣٣ وحدة(

)ما ال يقل عن  أكثر من مقرر  الطالب  يختار 

اجملموعات  من  مجموعة  كل  من  وحدات   ٩

الثالث التالية:

القدمي   التاريخ  مجموعة  األولى:  اجملموعة 

ويختار منها  الطالب   )٩ وحدات(

1٠3       تاريخ العراق القدمي

1٠٤       تاريخ مصر القدمي

11٠       التاريخ اليوناني

11٢       تاريخ شبه اجلزيرة العربية القدمي

11٤       تاريخ بالد الشام القدمي

11٥       تاريخ إيران وأسيا الصغرى

٢1٢       العصر الهلينيستي

٢13       التاريخ الروماني

٢٢3       موضوع خاص في التاريخ القدمي

الوسيط  التاريخ  مجموعة  الثانية:  اجملموعة 

)االسالمي( ويختار منها  الطالب   )15 وحدة(

113       تاريخ العرب قبل اإلسالم

٢1٤       تاريخ الدولة البيزنطية

٢1٧       تاريخ املغرب اإلسالمي

٢٧٤       تاريــخ اخلليـج واجلزيـرة فـي العصـور 

             اإلسالمية

31٥       موضوع خاص في التاريخ اإلسالمي

3٥1       تاريخ االندلس

3٥3       تاريـخ الــدول املستقلة فـي العصـر

              العباسي

3٥٦       تاريخ الدولة الفاطمية

3٥٨       تاريخ احلروب الصليبية

3٦٠       عالقات الشرق والغرب في العصور الوسطى

العصر الساجلوقي   3٦٩

3٧٧       تاريخ الزنكيني واأليوبني

3٨٠       تاريخ املماليك

3٨1       تاريخ املغول

٤٢٢       تاريخ املرأة

٤٧٥       حضارة أوروبا في العصور الوسطى

٤٧٦       موضوع خاص في تاريخ العصور الوسطى

٤٨1       التاريخ الثقافي في العالم اإلسالمي

احلديث  التاريخ  مجموعة  الثالثة:  اجملموعة 

املعاصر ويختار منها الطالب     )٩ وحدات(

3٦٢       الدولة العثمانية

3٦٦       اجلزيرة العربية في العصر احلديث

3٧٦       تاريخ إفريقيا احلديث واملعاصر

3٧٢       تاريخ االستعمار

3٨٥       تاريخ الهند وشرق آسيا احلديث

3٨٦       عصر النهضة األوروبية

3٩٢       موضوع خاص في العالقات اخلارجية في

            التاريخ احلديث واملعاصر



٤٧

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3

3

3

3

3

3

3

3

٤11       قضايا في تاريخ الكويت

             احلديث املعاصر

٤٢1       تاريخ أوروبا املعاصر

٤٢٤       تاريخ أمريكا احلديث املعاصر

٤٢٦       تاريخ إيران احلديث واملعاصر

٤٢٥       تاريخ روسيا احلديث واملعاصر

٤٥٩       قضايا عربية ومعاصرة

٤٩1       موضوع خاص في التاريخ

            احلديث واملعاصر

التخصص املساند         )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـه املسانـد مـن أحــد 
األقســام العلميـة فـي الكليــة أو اجلامعـــة

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة



٤٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٭    ال يجوز اجلمع بني 1٠٤ إحصاء للعلوم  اإلنسانية واألداب  و1٠1 مبادئ اإلحصاء

املقررات املطلوبة للتخرج في )قسم الفلسفة (  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أ ـ  برنامج الثقافة العامة     )45 وحدة( 

أوالً: مهــارات االتصـال الشفاهـي والكتابـة 

السليمة باللغـة العربيـة )6 وحدات إلزامية(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢1٠     أساسـيات كتـابة البحـث األكـادميـي       

           )الفلسفة(

ثانياً: مهـــارات فكريـة فـي فهــم وتقديـــر 

الثقــافـة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميــة  

)٩ وحدات إلزامية(

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر)التاريخ(

1٠٢      تاريـخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة   

            )التاريخ(

1٠٢      جماليات األدب العربي )اللغة العربية(

ثالثاً: مهــــــارات اللغــــــة اإلجنليزيــــــة 

)6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجـــي مـــن دون وحــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

رابعاً: مهــارات التحلـيل النقــدي/ النصـي/

األسلـوبـي/ والتـأويــل )٣ وحدات اختياريــة(

1٠٠      الثقــافــــة واألدب فــي الكويــــت 

            )اللغة العربية(

1٠٤      جمــاليـــات األسلـــوب القــــرآني 

            )اللغه العربية(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

٢٩٧      األدب والفنون )اللغة اإلجنليزية( 

خامساً: مهــارات فكــرية فــي فهم وتقدير   

التعدديــة الثقافيــة )٣ وحـدات إختياريــة(

1٩٧       مقدمــة في األدب العاملــي مترجمـاً 

             )اللغة اإلجنليزية(

1٠٥       املـــرأة والسياسيـــة مـــن منظـور 

             مقـارن )العلوم السياسية(

سادساً: مهــارات االستقصــاء املوضــوعــي 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلميه  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا  )٣ وحدات اختياريه(

133       الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء، كلية العلوم(

1٤٤       الطاقــة )الفيزيــاء، كليــة العلــوم(

111         مدخــل إلــى علــم األحيـاء + مـختبر 

             )بيولوجيا، العلوم(

11٢       بيولوجيا اإلنسان + مختبـر )بيولـوجيـا، 

             العلوم(

111       األرض والكون )علــوم األرض، العلــوم(

1٠٦       عالـــم امليكروبات + مختبر

1٠٥       ميكروبيولوجي، العلوم

1٠3       الكيمياء لغير الكيميائييـن + مختبــر

             )الكيمياء، العلوم(

1٤1       الزراعة بالكويت

1٠٦       مدخل إلى علم الفلك

1٠٠       مقدمة في تغذية االنسان وعلم الغذاء

1٠٤    مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واألداب*

          )تدرس باللغه العربية(

أو

1٠1    مبادئ اإلحصاء )اإلحصاء، العلوم( *

          )تدرس باللغه االجنليزية(

1٠٠    رياضيات أولية )الرياضيات، العلوم(

1٢3    مقدمة فـي احلاسـوب )علـم احلاسـوب، 

          العلوم(

مدخل إلى تكنولوجيا املعلومات  11٠

واستقصــاء  فهــم  مهــارات  سابعاً: 

الظاهــرة 

السلوكيـة واإلجتماعيـة )٣ وحدات اختيارية(

1٠1     مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠1     تاريخ العرب احلديث )التاريخ(

1٠1     مدخل إلى علم النفـس )علـم النفـس(

1٠1     مـدخــل إلــى العلـــوم السياسيـــة 

           )العلوم السياسية(

1٠1       مدخل إلى علم االجتماع )علم اإلجتماع(

1٧1       مدخل إلى األنثروبرلوجيا )علم اإلجتماع(

11٠      مبادئ إدارة لغير اإلداريني )العلوم اإلدارية(



٤٩

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية
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ثامناً: مهــارات فكـريــة فـــي التحليـــل 
األخـــــالقـــي ملبــــــــادئ وقضـــايـــــــا 
العلــوم اإلنسانيـــة )٣ وحــدات اختياريــة(

1٤٢        اإلسالم واجملتمع احلديث )الفقه املقارن( 

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيــا 

            )الفقة املقارن(

1٠٥      حقوق االنسان )احلقوق(

1٠٢      الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٨      االخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

ب ـ اختيــار حـر                              )6 وحدات(
يختار الطالب مقـرران مما تعرضـه الكليـة أو 

اجلامعة
....................................................................................................

....................................................................................................

جـ   برنامج التخصص الرئيسي     )66 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية     )48 وحدة(

1٠1       فلسفة العلوم

1٠٢       مدخل إلى املنطق

1٠3       مبادئ الفلسفة

1٠٥        التفكير النقدي 

11٠       الفلسفات الشرقية

111       الفلسفة اليونانية

٢٢٦       الفلسفة اإلسالمية

٢٢٧       فلسفة األخالق

3٠٢       املنطق الرمزي

3٠3       الفلسفة احلديثة

311       الفلسفة السياسية

31٢       فلسفة اجلمال والفن

٤٠1       الفلسفة املعاصرة

٤13       فالسفة معاصرون

٤٩٦       ميتافيزيقا

٤٩٢       بحث التخرج

ثانياً: املقررات االختيارية       )18 وحدة(

من  الطالب مقررين  يختار   : األولى  اجملموعة 

هذه اجملموعة :            

1٠٨       األخالق واجملتمع احلديث

11٩       العوملة وحوار الثقافات 

٢٠٧       علم الكالم

٢13       فالسفة يونانيون

٢1٤       تاريخ العلوم

٢٢1       فلسفة العصور الوسطى

٢33       فلسفة التكنولوجيا    

  

اجملموعة الثانية: يختار الطالـب مقرريًن مــن 

هذة اجملموعة  :

3٠٥        فالسفة اإلسالم

313        فالسفة محدثون

31٥        أخالق املهنة

3٢٠         األنثروبولوجيا الفلسفية 

33٢        فلسفة احلوار: مناذج إسالمية

 3٤٢   النظريات السياسية واألخالقية لفلسفة 

االسالم

3٩3        التصوف اإلسالمي

3٩٧        نظرية املعرفة

من  مقررين  الطالـب  يختار  الثالثة:  اجملموعة 

هذه اجملموعة :

٤1٠         قضايا فلسفية معاصرة

٤11        الفكر العربي املعاصر

٤1٢        فلسفة التاريخ

٤1٥        فلسفة العلوم اإلجتماعية

٤٢٩        فلسفة اللغة

٤٩٠         فلسفة القانون 

٤٩1        فلسفة الذهن

د ـ التخصص املساند       )24 وحدة(

يختار الطالب )24(  وحـدة دراسيـة تخصـصاً 

مسانداً من خارج القسم العلمي.

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة



٥٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج في  )قسم اإلعالم(  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

٭    ال يجوز اجلمع بني 1٠٤ إحصاء للعلوم  اإلنسانية واألداب  و1٠1 مبادئ اإلحصاء
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أ ـ  برنامج الثقافة العامة     )54 وحدة( 

أوالً: مهــارات االتصـال الشفاهـي والكتابـة 
السليمة باللغـة العربيـة )٩ وحدات إلزامية(
1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

1٠٧     نحو )1( )لغة عربية(
٢1٠     أساسـيات كتـابة البحـث األكـادميـي       

           )الفلسفة(

ثانياً: مهـــارات فكريـة فـي فهــم وتقديـــر 
الثقــافـة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميــة  

)٩ وحدات إلزامية(
1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر)التاريخ(

1٠٢      تاريـخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة   
            )التاريخ(

1٠٢      جماليات األدب العربي )اللغة العربية(

ثالثاً: مهــــــارات اللغــــــة اإلجنليزيــــــة 
)6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجـــي مـــن دون وحــدات 
            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(
1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

رابعاً: مهــارات التحلـيل النقــدي/ النصـي/
األسلـوبـي/ والتـأويــل )٣ وحدات اختياريــة(

1٠٠      الثقــافــــة واألدب فــي الكويــــت 
            )اللغة العربية(

1٠٤      جمــاليـــات األسلـــوب القــــرآني 
            )اللغه العربية(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
٢٩٧      األدب والفنون )اللغة اإلجنليزية( 

31٢      فلسفة اجلمال والفن )الفلسفة(

خامساً: مهــارات فكــرية فــي فهم وتقدير   
التعدديــة الثقافيــة )6 وحـدات إختياريــة(

1٩٧       مقدمــة في األدب العاملــي مترجمـاً 
             )اللغة اإلجنليزية(

311       الفلسفة السياسية )الفلسفة(
11٠       الفلسفات الشرقية )الفلسفة(

منظـور  مـن  والسياسيـة  املـرأة   1٠٥
مقـارن 

             )العلوم السياسية(
1٩1      االتصال بني الثقافات )لغة اجنليزية(

سادساً: مهــارات االستقصــاء املوضــوعــي 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلميه  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا  )6 اختياري+ 6 إلزامي(

)علــم  احلاســوب  في  مقدمة   1٢3

احلاســوب، علوم( )مقرر إلزامي(

133       الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء، كليــة 

             العلوم(

مبادئ األحصاء للعلوم االنسانية  1٠٤

واآلداب  )تدرس باللغة العربية( )إلزامي(  

أو

مبادئ األحصاء )العلوم( تدرس باللغة اإلجنليزية  1٠1

1٤٤       الطاقــة )الفيزيــاء، كليــة العلــوم(

111         مدخــل إلــى علــم األحيـاء + مـختبر 

             )بيولوجيا، العلوم(

11٢       بيولوجيا اإلنسان + مختبـر )بيولـوجيـا، 

             العلوم(

111       األرض والكون )علــوم األرض، العلــوم(

1٠٩       علـــم الكائنـــات الدقيقــة واحليــاة

             )بيولوجيا، علوم(

1٠3       الكيمياء لغير الكيميائييـن + مختبــر

             )الكيمياء، العلوم(

1٤1       الزراعة بالكويت

1٠٦       مدخل إلى علم الفلك

1٠٠       مقدمة في تغذية االنسان وعلم الغذاء

1٠٠    رياضيات أولية )الرياضيات، العلوم(

11٠    مدخل إلى تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

سابعاً: مهــارات فهــم واستقصــاء الظاهــرة 

السلوكيـة واإلجتماعيـة )6 وحدات اختيارية(

1٠1     تاريخ العرب احلديث )التاريخ(

1٠1     مدخل إلى علم النفس )علم النفس(

1٠1     مـدخــل إلـــى العلــوم السياسيـــة 

           )العلوم السياسية(

1٠1     مدخـــل إلــــى علــــم اإلجتـمــــاع 

           )علم اإلجتماع
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1٧1        مـدخـــل إلــــى األنثروبولوجيــــا 

              )علم اإلجتماع(

ثامناً: مهــارات فكـريــة فـــي التحليـــل 
األخـــــالقـــي ملبــــــــادئ وقضـــايـــــــا 
العلــوم اإلنسانيـــة )٣ وحــدات اختياريــة(

1٤٢      اإلسالم واجملتمع احلديث )الفقه املقارن( 

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيــا 

            )الفقة املقارن(

1٠٥      حقوق االنسان )احلقوق(

1٠٢      الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٨      االخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

ب ـ اختيــار حـر                              )6 وحدات(
يختار الطالب مقـرران مما تعرضـه الكليـة أو 

اجلامعة
....................................................................................................

....................................................................................................

ج ـ  برنامج التخصص الرئيسي     )48 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية     )21 وحدة(

1٠1       مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1       نظريات االتصال اجلماهيري

٢٠٥       حترير اخلبر ومصادره +مختبر

٢٠٦       مدخل إلى اإلعالن

3٠٤       أخالقيات اإلعالم وتشريعاته

٤٠1       مناهج البحث اإلعالمي

٤٠٢       تصميم متعدد الوسائط

 ثانياً: املقررات االختيارية                  )12 وحدة(

٢11      ترجمة إعالمية

٢1٢      تاريخ اإلعالم فـي الكويـــت واخلليـــج

٢13      مدخـــل إلــى العالقــــات العامــــة 

             )إلزامي شعبة العالقات العامة واإلعالن(

٢1٦       مجتمع تكنولوجيا املعلومات

٢1٥       االعالم واجملتمع

313       الدعاية واإلقناع

31٤       االتصــال املرئــي )إلزامــي لشعبـــة 

             الصحافة(

31٥       اإلعالم والرأي العام 

31٦       صناعة وسائل االتصال احلديثة

31٧       تكنولوجيا االتصال التليفزيوني 

             )إلزامي شعبة اإلذاعة والتليفزيون(

٤11       اإلعالم الدولي 

٤1٢       موضوع خاص في اإلعالم 

٤1٤       نصـوص إعالمية باللغة اإلجنليزية

٤1٥       تنظيم وإدارة املؤسسات اإلعالمية

ثالثاً: الشعب التخصيصية               )15 وحدة(

يختــــار الطالــب شعبـــة مـــن الشعـــب 

التخصصية الثالثة التاليــة ويــدرس جميــع 

مقرراتها اإللزامية:

أ ـ شعبة الصحافة:

3٢٠          كتابة املقــال واحلــــديـث  والتحقيق 

              الصحفي

3٢3        التصوير الصحفي

٤٢3        التصميم االخراج الصحفي + مختبر

٤٢٥        الصحافة االلكترونية

٤٢٩        التدريب امليداني ومشروع التخرج

ب ـ شعبة اإلذاعة والتليفزيون:

٢31         كتابة النصوص اإلذاعية والتليفزيونية 

٢3٢        اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيون )مبتدئ(

33٢        األخبار اإلذاعية والتلفزيونية

٤33        اإلنتاج اإلذاعي التليفزيوني )متقدم(

٤3٩        التدريب امليداني ومشروع تخرج

ج ـ شعبة العالقات العامة واإلعالن:

٢٤1        التحرير اإلعالمي متعدد الوسائط

3٤1        إدارة حمالت العالقات العامة 

3٤٢        االبتكار في اإلعالن

٤٤1        إدارة احلمالت اإلعالنية 

٤٤٩        تدريب ميداني ومشروع تخرج

د ـ  التخصص املساند                         )24 وحدة ( 

يختار الطــالب تخصــص مســاند من قسم 

علمي واحد من االقسام العلمية

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة



٥٢

املقررات املطلوبة للتخرج في )قسم اللغة الفرنسيه وثقافتها( 

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات
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وحداتاملقـــررات

دراسية

٭    ال يجوز اجلمع بني 1٠٤ إحصاء للعلوم  اإلنسانية واألداب  و1٠1 مبادئ اإلحصاء
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أ ـ  برنامج الثقافة العامة     )48 وحدة( 

أوالً: مهــارات االتصـال الشفاهـي والكتابـة 

السليمة باللغـة العربيـة )6 وحدات إلزامية(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢1٠     أساسـيات كتـابة البحـث األكـادميـي       

           )الفلسفة(

ثانياً: مهـــارات فكريـة فـي فهــم وتقديـــر 

الثقــافـة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميــة  

)٩ وحدات إلزامية(

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر)التاريخ(

1٠٢      تاريـخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة   

            )التاريخ(

1٠٢      جماليات األدب العربي )اللغة العربية(

ثالثاً: مهــــــارات اللغــــــة اإلجنليزيــــــة 

)12 وحدات إلزامية(

٠٤٠       مقرر اإلعــداد اللغــوي  فــي اللغــة 

            الفرنسيــة بـدون وحـدات

واحملادثة  واالستيعاب  القراءة  مهارات   1٠1

مبتدىء 

1٠٢    مهارات الكتابة والتعبير الكتابي مبتدىء

٠٩٠      مقــــرر عالجـــي مــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1     لغـــة إجنليزيـــة )مركــز اللغــــات(

1٤٢     لغـــة إجنليزيـــة )مركــز اللغــــات(

املقررات االختيارية:                              )21 وحدة( 

رابعاً: مهــارات التحلـيل النقــدي/ النصـي/

األسلـوبـي/ والتـأويــل )٣ وحدات اختياريــة(

1٠٠      الثقــافــــة واألدب فــي الكويــــت 

            )اللغة العربية(

1٠٤      جمــاليـــات األسلـــوب القــــرآني 

            )اللغه العربية(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

٢٩٧      األدب والفنون )اللغة اإلجنليزية( 

31٢      فلسفة اجلمال والفن )الفلسفة(

خامساً: مهــارات فكــرية فــي فهم وتقدير   

التعدديــة الثقافيــة )٣ وحـدات إختياريــة(

1٩1      االتصال بني الثقافات )الغة االجنليزية(

1٩٧       مقدمـــة في األدب العاملــي مترجمــاً 

             )اللغة اإلجنليزية(

311       الفلسفة السياسية )الفلسفة(

11٠       الفلسفات الشرقية )الفلسفة(

1٠٥       املـرأة والسياسيـة مـن منظـور مقـارن 

             )العلوم السياسية(

سادساً: مهــارات االستقصــاء املوضــوعــي 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلميه  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا  )٩ وحدات اختياريه(

133       الكون وعلوم الفضاء )الفيزياء، كليــة 

             العلوم(

1٤٤       الطاقــة )الفيزيــاء، كليــة العلــوم(

111         مدخــل إلــى علــم األحيـاء + مـختبر 

             )بيولوجيا، العلوم(

11٢       بيولوجيا اإلنسان + مختبـر )بيولـوجيـا، 

             العلوم(

111       األرض والكون )علــوم األرض، العلــوم(

1٠٩       علـــم الكائنـــات الدقيقــة واحليــاة

             )بيولوجيا، علوم(

1٠3       الكيمياء لغير الكيميائييـن + مختبــر

             )الكيمياء، العلوم(

1٤1       الزراعة بالكويت

1٠٦       مدخل إلى علم الفلك

1٠٠       مقدمة في تغذية االنسان وعلم الغذاء
1٠٤       مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية )لغـة   
             التدريس العربية( )اإلحصـاء العلــوم(*

أو
1٠1       مبادئ اإلحصاء )لغة التدريس االجنليزية(   

            )اإلحصـاء، العلــوم( *
1٠٠      رياضيات أولية )الرياضيات العلوم(

1٢3          مقدمة في احلاسوب )علم احلاسوب علوم( 

11٠    مدخل إلى تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
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الظاهــرة  واستقـصاء  فهـم  سابعاً:مهارات 

السلوكيـة واإلجتماعيـة )٣ وحدات اختيارية(

1٠1     مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠1     تاريخ العرب احلديث )التاريخ(

1٠1     مدخل إلى علم النفس )علــم النفـس(

1٠1     مـدخــل إلــى العلــوم السياسيــــة 

           )العلوم السياسية( 

1٠1     مدخـــل إلـــى علــــم اإلجتـمــــاع 

           )علم اإلجتماع(

1٧1     مـدخــــل إلـــــى األنثروبولوجيـــــا 

           )علم اإلجتماع(

11٠     مبــــــادئ إدارة لغيــــر اإلدارييــــــن 

           )العلوم اإلدارية(

ثامناً: مهــارات فكـريــة فـــي التحليـــل 
األخـــــالقـــي ملبــــــــادئ وقضـــايـــــــا 
العلــوم اإلنسانيـــة )٣ وحــدات اختياريــة(

1٤٢        اإلسالم واجملتمع احلديث )الفقه املقارن( 

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيــا 

            )الفقة املقارن(

1٠٥      حقوق االنسان )احلقوق(

1٠٢      الثقافة القانونية )احلقوق(

1٠٨      االخالق واجملتمع احلديث )الفلسفة(

1٩٠      مبــادئ اخلطابــــة وفــــن اإلقنــاع 

            )اللغة اإلجنليزية( 

أ - املقررات اإللزامية                           )42 وحدة( 

1٠٤     قراءة، استيعاب ومحادثة)1(

1٠٦     كتابة نصوص )1(

1٠٨     قراءة، استيعاب ومحادثة )٢(

1٠٩     كتابة نصوص )٢(

1٤٠     مقدمة في األدب الفرانكوفوني وثقافته

1٥٠     مقدمة تاريخية في األدب والثقافة

           الفرنسية

1٦٠     صوتيات اللغة الفرنسية

٢٠3     قراءة ومحادثة مستوى متقدم 

٢٠٤     كتابة وقواعد مستوى متقدم

٢٢٠     مدخل الى الترجمة

٢٦٠      مقدمة في علم اللغة الفرنسية

٢٩٠     مهارات كتابة البحث العلمي

3٦1     مدخل الى الدراسات النحوية والصرفية

٤٩٠     مشروع التخرج ) أن يكون الطالب قد 

            أكمل 1٠٨ وحدة ( + اجتياز مقرر ٢٩٠

بـ  املقررات االختيارية                          )18 وحدة(

)يختار الطالب ٣ مقررات من كل مجموعة(

اجملموعة األولى )اآلداب الثقافة(:

أوال: يختار الطالب مقرر واحداً

٢٥1       اإلعالم والثقافة الفرنسية

٢٤3       العالقات الثقافية بني فرنسا والعـالم  

             العربي

ثانياً: يختار الطالب مقرر واحد

3٥3       األدب والثقافة الفرنسيـة فـي العصـر 

             الكالسيكي

3٥٤       األدب الفرنسي: روائع وقضايا )1(

ثالثا: يختار الطالب مقررا واحدا:

٤٤٢       األدب املقارن الفرنسي / العربي

٤٤٤       فرنسا واالخر: األدب الفرانكوفوني

٤٥٥       األدب الفرنسي : روائع وقضايا )٢(

٤٨٤       املسرح والثقافة في القرن العشرين

٤٨٥       تاريخ الفنون التشكيلية والسينما

              الفرنسية

اجملموعة الثانية ) اللغويات (:

يختار الطالب 3 مقررات:

3٦٢       حتليل اخلطاب

3٦٤       املصطلحية وعلم الداللة

3٦٦       تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية

3٦٧       التكنولوجيا احلديثة في تعليم اللغة

              الفرنسية

٤٤٠       النظريات اللغوية احلديثة
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التخصص املساند:                            )24 وحدات(

يختار الطالب تخصصا مما تعرضه الكليات في 

اجلامعة

أو

التخصص املساند في الترجمة من داخل  قسم 

اللغة الفرنسية

التخصص املساند في الترجمة:  )24 وحدة دراسية(

 

املقررات االلزامية :                              )15 وحدة(

٢٦1 مقدمة في علم املصطلحية

3٢1 الترجمة من الفرنسية)1(

3٢٢ الترجمة الى الفرنسية)1( 

٤٢٠ الترجمة من الفرنسية)٢( 

٤٢1 الترجمة الى الفرنسية )٢(

املقررات االختيارية :                            )٩ وحدات(

يختار الطالب مقررا واحدا من كل مجموعة

اجملموعة االولى:

٢٢٤ الترجمة والثقافة

٢٢٥ االعالم والترجمة

اجملموعة الثانية:

3٢٤ الترجمة ألغراض خاصة

3٢٥ الترجمة وادارة األعمال

3٢٦ الترجمة الصحافية املكتوبة

اجملموعة الثالثة:

٤٢٢ الترجمة السمع- بصرية

٤٢3 الترجمة مبساعدة احلاسوب

٤٢٤ ترجمة النصوص االدبية

عدد وحدات التخرج الالزمة 1٣2 وحدة



٥٥

املقررات اإللزامية                             )18 وحدة(

1٠1          مهارات القراءة واإلستيعاب

1٠٢         مهارات الكتابة والنقد 

1٠٤        قراءة واستيعاب ومحادثة )1(

1٠٦        كتابة نصوص )1(

1٠٨        قراءة واستيعاب ومحادثة )٢( 

1٠٩        كتابة نصوص )٢(

املقررات االختيارية                                )6 وحدات(

يختــار الطالـب مقررين من اجملموعة األولى أو

اجملموعة الثانيـة 

اجملموعة األولى: الترجمة

يختار الطالب مقرراً واحداً من اجملموعة الفرعية 

)أ( ومقررا واحداً من اجملموعة الفرعية )ب(:

اجملموعة الفرعية )أ(:

3٢1       الترجمة من الفرنسية )1(

3٢٢       الترجمة إلى الفرنسية )1(

اجملموعة الفرعية )ب(:

٤٢٠       الترجمة من الفرنسية )٢(

٤٢1       الترجمة إلى الفرنسية )٢(

اجملموعة الثانية: األدب والثقافة 

يختار الطالب مقرراً واحداً من اجملموعة الفرعية )أ( 

ومقررا واحداً من اجملموعة الفرعية )ب(:

اجملموعة الفرعية )أ(:

1٤٠       مقدمـة في األدب الفرانكفونـي وثقافتــه 

1٥٠       مقـدمــة تاريخيـة فـي األدب والثقافــة 

             الفرنسية 

اجملموعة الفرعية )ب(:

٢٤3      العالقات الثقافية بيــن فرنســا والعــالم   

            العربي 

٢٥1      اإلعالم والثقافة الفرنسية

  قسم اللغة الفرنسية وثقافتها

التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة  )٢٤ وحدة(



٥٦

اجملموعة األولى: األدب

1٠٥     الشعر اجلاهلي 	 

٢11     النثر العربي القدمي 	 

3٢٨     الشعر العباسي )1( 	 

٤٠٨     أدب اخلليج واجلزيرة العربية	 

٢٢٩     الشعر العربي احلديث )1(	 

اجملموعة الثانية: النقد والبالغة

٢1٩      نقد عربي قدمي	 

3٠٠      نظــريــات النقـــد احلديـــث 	 

            وتطبيقاتها 	 

3٠٤      البالغة العربية 	 

٤٠٠      تطبيقات نقدية فـي الشعـــر 	 

            والقصة	 

٤٤٧      مشروع تخرج في األدب 	 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

قسم اللغة العربية التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة

)يختار الطالب مقررين من كل مجموعة من اجملموعات األربع التالية(

اجملموعة الثالثة: النحو 

1٠٧     نحو )1( »لغير طلبة اإلعالم « 	 

٢٠٧     نحو )٢( 	 

٢1٦     الصرف 	 

33٠     نحو )3(	 

٤٤٦     مشروع تخرج في اللغة	 

اجملموعة الرابعة: اللغة

11٦      مدخل إلى علم اللغة	 

31٥      علم الداللة	 

31٦       علم اللغة النفسي 	 

٤3٦      علم اللغة احلاسوبي	 



٥٧

قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها
)1( التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة )24 وحدة(

مقررات اإللزامية: )15 وحدة(

انواع من الكتابه  1٠٦  

أو   

األنشاء باالجنليزية  1٠٨  

مقدمة في األدب  1٧٠  

مباديء الترجمة  1٨٠  

العرض الشفهي  ٢٠٥  

مقدمة في علم اللغة  ٢٢3  

مقررات إختيارية: )٩ وحدات(

يختار الطالب أحد اجملموعات الثالث ويدرس منها ثالث مقررات:

اجملموعة األولى: )األدب(

يختار الطالب )٩ وحدات(

شكسبير ومعاصروه  ٢٥٦  

العرض واألداء املسرحي  ٢٥٨  

األساطير واألدب  ٢٧٠  

األدب االمريكي في القرن 1٩   ٢٧٤  

أدب اجلنوب األمريكي  ٢٧٦  

العالقات األدبية والثقافية اإلجنليزية / العربية  ٢٩٠  

[ 



٥٨

اجملموعة الثانية: )اللغويات(

يختار الطالب )٩ وحدات(

احلاسوب واكتساب املهارة اللغوية  ٢٢٤  

اللغويات التطبيقية  ٢٢٧  

اكتساب املهارة اللغوية  ٢٢٨  

اللغة واجملتمع  ٢٢٩  

علم األصوات والصوتيات  ٢٤3  

الصرف والنحو  ٢٦٢  

اجملموعة الثالثة: )الترجمة(

يختار الطالب )٩ وحدات(

الترجمة )1( )اجنليزي / عربي(  ٢٨٠  

الترجمة )٢( )عربي / اجنليزي(  ٢٨1  

حتليل النص والترجمة  ٢٨3  

الترجمة والثقافة  ٢٨٤  

الترجمة لألغراض خاصة  ٢٨٥  



٥٩

)٣( التخصص املساند في اللغويات التطبيقية لطلبة قسم اللغة االجنليزية   )24 وحدة(

املقررات اإللزامية                                                             )12 وحدة(
٢33        األسلوبية

٢3٧        التحليل املقارن
٢3٨        التركيب النحوي للغة  اإلجنليزية

٢3٩       اللغة في العصر الرقمي

املقررات االختيارية                                              )12 وحدات(
يختــار الطالــب مقـررين مـن كـل مجمــوعة

مجموعة أ                                                                       )6 وحدات(
٢٩1        اللغة واإلقناع 

٢٩٢        اللغة واإلمياء
٢٩3        اللغة االجنليزية املهنية

٢٩٤        العرض الشفهي واملناظرة

مجموعة ب                                                                     )6 وحدات(
33٦        أنظمة الكتابة

33٧         موضوع خاص في اللغويات التطبيقية
33٨        اللغة والثقافة

33٩        اللغة والفكاهة

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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قسم التاريخ
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة )24 وحدة(

أوالً: مقررات إلزامية )12 وحدة(

تاريخ العرب احلديث  )1٠1(  

تاريخ الشرق األدني القدمي  )111(  

تاريخ صدر اإلسالم  )٢٢٠(  

تاريخ الدولة األموية  )3٤٢(  

ثانياً: مقررات إختيارية )12 وحدة(

يختار الطالب مقرراً من كل مجموعة

اجملموعة األولى:

تاريخ العراق القدمي  )1٠3(  

تاريخ مصر القدمي  )1٠٤(  

تاريخ بالد الشام القدمي  )11٤(  

تاريخ اخلليج العربي القدمي  )1٠٩(  

تاريخ اجلزيرة العربية القدمي  )11٢(  

اجملموعة  الثانية:

)3٤3(       تاريخ الدولة العباسية  

تاريخ املغرب اإلسالمي  )٢1٧(  

تاريخ اخلليج واجلزيرة في العصور اإلسالمية  )٢٧٤(  

تاريخ األندلس  )3٥1(  



٦1

اجملموعة الثالثة:

الدولة الفاطمية  )3٥٦(  

تاريخ املغول  )3٨1(  

تاريخ الدولة البيزنطية  )٢1٤(  

تاريخ اوروبا في العصور الوسطى  )٢1٥(  

تاريخ احلروب الصليبية  )3٥٨(  

اجملموعة الرابعة:

اجلزيرة العربية في العصر احلديث  )3٦٦(  

تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر  )3٨٩(  

الدولة العثمانية  )3٦٢(  

تاريخ اوروبا احلديث  )3٦3(  

تاريخ أفريقيا احلديث  )3٦٧(  



٦٢

قسم اإلعالم
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة ) 24 وحدة (

أوالً : مقررات إلزامية )٩ وحدات(

رقـــم املقرر                    اســـــــم املقـــــــــرر

1٠1                                     مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1                                     نظريات األتصال اجلماهيري

٢1٥                                     اإلعالم واجملتمع

 
ثانياً : مقررات اختيارية )15 وحدة(

رقـــم املقرر                    اســـــــم املقـــــــــرر

٢٠٥                       حترير اخلبر ومصادره + مختبر

٢٠٦                       مدخل إلى اإلعالن

٢1٢                       تاريخ اإلعالم في الكويت واخلليج

٢13                       مدخل إلى العالقات العامة

٤11                            اإلعالم الدولي

٢1٦                       مجتمع وتكنولوجيا املعلومات

3٠٤                       اخالقيات االعالم وتشريعاته

31٤                       اتصال مرئي

31٥                       إعالم ورأي عام

31٧                       تكنولوجيا اتصال تلفزيوني



٦3

الفلســــفـة
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة

 أ ــ  مقررات الزامية :  ) ٩ وحدات (
)1٠3(        مبادىء الفلسفة

)1٠٥(        التفكير النقدي
)٢٢٧(        فلسفة األخالق

ب ــ  مقررات اختياريـة:  ) 15 وحدة (
         يختار الطالب خمسة مقررات مما يلي:

)1٠1(        فلسفة العلوم
)1٠٢(        مدخل إلى املنطق

)1٠٨(        األخالق واجملتمع احلديث
)11٠(        الفلسفات الشرقية

)111(        الفلسفة اليونانية
)11٩(       العوملة حوار الثقافات 

)٢٠٧(        علم الكالم
)٢1٤(        تاريخ العلوم

)٢٢1(        فلسفة العصور الوسطى
)٢33(        فلسفة التكنلوجيا 

)3٠٢(        املنطق الرمزي
)3٠٥(        فالسفة اإلسالم

)311(        الفلسفة السياسية
)31٢(        فلسفة اجلمال والفن

)313(        فالسفة محدثون
)31٥(        أخالق املهنة

)3٢٠(        االنثرولوجيا الفلسفيه
)33٢(        فلسفة احلوار: مناذج إسالمية

)3٤٢(        النظريات السياسية واألخالقية لفالسفة اإلسالم
)3٩3(        التصوف اإلسالمي

)3٩٧(        نظرية املعرفة
)٤11(        الفكر العربي املعاصر 

)٤1٢(        فلسفة التاريخ 
)٤13(        فالسفة معاصرون 

)٤٢٩(        فلسفة اللغة 
)٤٩٠(       فلسفة القانونية  

)٤٩1(        فلسفة الذهن 



التخصص املساند اآلثار لطلبة قسم التاريخ

أوالً: مقررات إلزامية )6 وحدات(

حفائر أثرية  )33٠(  

متاحف  )33٢(  

ثانياً: مقررات إختيارية )18 وحدة(

يختار الطالب أربعة مقررات من اجملموعة األولى ومقررين من اجملموعة الثانية

اجملموعة األولى:

        يختار الطالب 12 وحدة دراسية مما يلي:

آثار الشرق األدنى القدمي  )131(  

آثار الكويت واخلليج العربي قبل اإلسالم  )133(  

آثار شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم  )13٤(  

آثار يونانية رومانية  )٢3٠(  

تاريخ الفنون القدمية  )33٤(  

ترميم وصيانة اآلثار  )٤3٠(  

لغات قدمية ونصوص  )٤3٢(  

اجملموعة  الثانية:

       يختار الطالب 6 وحدات دراسية مما يلي:

)٢3٢(       آثار اجلزيرة واخلليج في العصرين اإلسالمي واحلديث  

آثار وفنون بيزنطية  )٢3٤(  

العمارة اإلسالمية  )33٥(  

الفنون والزخرفة اإلسالمية  )33٦(  

الفن والعمارة في الغرب اإلسالمي  )٤3٧(  

الكتابات والنقوش العربية املبكرة قبل وبعد اإلسالم  )3٧٨(  

٦٤



كليــــــــة العلـــــــــوم



٦٦



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٦٧

أوالً :  متطلبات جامعية     )27 وحدة(

أ ـ الزامية    )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

ب ـ  اختيارية                            )12 وحدة( ٭٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقــل الثقافـــة الوطنيـــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                     )12 وحدة(

1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )أ(

٢٠1      إحصاء للعلوم والهندسة )أح(

1٠1      فيزيـــاء عامة )1(

يختار الطالـب ٣ وحدات ممـا تقـدمـه الكلية 

خـارج قسم الرياضيات

...............................................................................

ثالثاً: متطلبات القسم                    )6٠ وحدة(

أـ   الزامية                                              )45 وحدة(

1٠1   حسبان  )1(

1٠٢   حسبان  )٢(

111   جبر خطي

٢11   حسبان  )3(

٢٤٠   معادالت تفاضلية إعتيادية

٢٥٠   مقدمة في أسس الرياضيات

٢٦1   مدخل في اجلبر اجملرد )1(

3٢٩   مقدمة في التحليل احلقيقي

33٠   دوال املتغير العقدي

3٥٢   حتليل عددي

3٦3   جبر خطي متقدم

3٧٥   مدخل في الطبولوجيا

٤1٥   معادالت تفاضلية جزئية

٢٦٢   مدخل في اجلبر اجملرد 1٢1

٢٦3   جبر خطي حسابي

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

املقررات املطلوبة للتخرج ) الرياضيات ( ٠٤1٠

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1



٦٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ   اختيارية                                 )15 وحدة(  ٭٭

يختــار الطــالب 15 وحــدة  مــن مقــررات 

مـن  يــكون  أن  علـــى  الرياضيــات  قسم 

بينــــها 6 وحـــدات علـــى االقــــل مــــن 

مستــوى  4٠٠

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً واحداً من أي قسم  

قسـم  موافقـة  بعـد  اجلامعة  في 

الرياضيـات 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

االختيار احلر                                    )6 وحدات( ٭٭

................................................................................

................................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

3

3
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3
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٣
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3

3

3

٣

٣

٣

3

3

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية االسالمية أو ما يعادله.

٭ 1٠1 مهارات االتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.

٭٭ ال يحسب مقرر الرياضيات 11٥.

٭٭٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية لصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية

  



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٦٩

املقررات املطلوبة للتخرج ) الرياضيات  املاليـــة(

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

ب ـ  اختيارية                              )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )12 وحدة(

1٠1       حسبان  )1(

1٠٢       حسبان  )٢(

1٢٦       لغة برمجة احلاسوب )1(

٢٠1       إحصاء للعلوم والهندسة )أ ح(

ثالثا: متطلبات القسم                      )66 وحدة(

أـ  الزامية                                                )15 وحدة(

111        جبر خطي

٢1٠        مقدمة في اإلحتمال )اح(

٢11        حسبان )3(

٢٢1        مقدمة للرياضيات املالية واالقتصاد

٢٤٠        معادالت تفاضلية اعتيادية

٢٥٠        مقدمة في اسس الرياضيات

٢٥٠        بحوث عمليات )اح(

٢٧1        الرياضيات املالية واالقتصاد

٢٧٢        املالية الكمية

31٠        عمليات عشوائيه 1 )اح(

31٦        مبادئ النمذجة الرياضية

3٢1        احلسبان املالي

3٢٢        االختبـارات، املستحدثـات ومشتقـات  

              أخرى

3٥٢       حتليل عددي

3٦٢       جبر خطي حسابي

3٧1       رياضيات املشتقات املالية

٤1٥       معادالت تفاضلية جزئية
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

رابعاً: التخصص املساند                      )24 وحدة(

اي  مـن  مسـانداً  تخصصــاً  الطالــب  يختار 

من اقسام كلية العلوم اإلدارية.

ـ  قسم اإلدارة والتسويق

ـ  قسم التمويل واملؤسسات املالية 

ـ  قسم الطرق الكمية ونظم املعلومات

ـ  قسم االقتصاد

 اجملمـــوع الكلــي للوحدات املطلوبـة للتخرج

 )12٩ وحدة(.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية االسالمية او ما يعادله.
٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير  الناطقني.

٭ 1٠1 مهارات االتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.
٭ ٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية 

ما عدا مقرر الرياضيات 11٥.

بـ  أختيارية                                            )15 وحدة(

ان  علي  القائمة  من   وحدة   1٥ الطالب  يختار 

يكون منها ٦ وحدات علي األقل من مجموعة ٢

اجملموعة )1(

3٤٠      نظرية معادالت تفاضلية

3٦3      جبر خطى متقدم

٤1٦      النمذجة الرياضية

٤٤٠      املعادالت التكاملية

٤٦٨        املعادالت التفاضلية االعتيادية العددية

٤٦٩      املعادالت التفاضلية اجلزئية العددية

اجملموعة )2(

٤٢٢      منذجة املشتقات املالية

٤٢3      الرياضيات املالية احلسابية

٤٢٤      الهندسة املالية

٤٩3      موضوعات في الرياضيات املالية



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٧1

املقررات املطلوبة للتخرج ) علوم احلاسوب (

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوال املتطلبات اجلامعية                   )27 وحدة(*

أ- إلزامية                                          )15 وحدة(

3  ٠31٠1٠1    مهارات اإلتصال اللغوية

3  ٠33٠1٠٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

3 ٠33٠1٠٢    تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية

3 ٩٩٨٨1٦1    اللغة اإلجنليزية )أ(

3 ٩٩٨٨1٦٢    اللغة اإلجنليزية )ب(

ب- إختيارية                                     )12 وحدة(

يختار الطالب ٣ وحدات من كل مجموعة

اجملموعة )أ( اللغات واإلتصال

3 ٠31٠1٠٠    الثقافة واألدب في الكويت

3 ٠31٠1٠٢    جماليات األدب العربي

3 ٠31٠1٠٤    جماليات اإلسلوب القرآني

3 ٠3٢٠1٨٠    مبادئ ترجمة

3 ٩٩٨٨1٦3    اللغة اإلجنليزية )ج(

3 ٩٩٨٨1٧3    اللغة اإلجنليزية – كتابة تقارير

اجملموعة )ب( الثقافة املغايرة

3 ٠3٦٠1٠1    فلسفة العلوم

3 ٠3٦٠1٠٢    مدخل املنطق

3 ٠3٦٠1٠3    مبادئ فلسفة

3 1٠1111٠    مبادئ علوم إدارية

3 1٠3٠1٠٤    مبادئ إقتصاد

3 13٦٠1٠٥    املرأة والسياسة من منظور مقارن

اجملموعة )ج( العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

3 ٠3٨٠1٠1    مخل الى علم اإلعالم

3 ٠٨٢٠٢٠1    مبادئ تربية

3 ٠٨3٠13٦    التربية األسرية

3 13٥٠1٠1    مدخل الى علم النفس

3 13٧٠1٠1    مدخل الى علم اإلجتماع

3 13٧٠1٧1    مدخل الى االنثروبولوجيا

3 اجملموعة )د( الثقافة الوطنية والعربية واإلسالمية

3 ٠٢٠٠1٠٢    ثقافة قانونية

3 ٠٢٠٠1٠٥    حقوق إنسان

3 ٠3٦٠1٠٨    األخالق واجملتمع احلديث

3 ٠٩٠٠1٠٢    ثقافة إسالمية

3 ٠٩٤٠1٤٢    اإلسالم واجملتمع احلديث

3 ٠٩٤٠1٤٥    اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

3 13٦٠1٠3    حكومة وسياسة الكويت

ثانيا: متطلبات الكلية                    )24 وحدة(

3 أ- إلزامية                                          )12 وحدة(

3 ٠٤1٠1٠1    حسبان )1(

3 ٠٤1٠1٠٢    حسبان )٢(

3 ٠٤1٠111    جبر خطي

3 ٠٤٨٠٢٠1    إحصاء للعلوم والهندسة

ب- إختيارية                                     )12 وحدة(

ــة ــه كلي ــا تقدم ــدة مم ــب 1٢ وح ــار الطال  يخت
 العلــوم مــن مقــررات خــارج قســم الرياضيــات،
 اإلحصــاء و بحــوث العمليــات علــى أن تتضمــن
مــع متتاليــني  علميــني  مقرريــن   الوحــدات 

.مختبراتهــم فــي قســم واحــد

ثالثا: متطلبات القسم                   )72 وحدة(

أ- إلزامية                                          )57 وحدة(

3 111    رياضيات متقطعة في علم احلاسوب

٤ 1٤1    برمجة احلاسوب )1(

٤ 1٤٢    برمجة احلاسوب )٢(

3 ٢٠1    بنى املعطيات واخلواريزميات

3 ٢11    نظرية احلوسبة )1(



٧٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

* ميكن للطلبة األجانب التسجيل باملقررات التالية كمتطلبات جامعية: عربي لغير الناطقني بالعربية: 1٩٢ و 1٩3 و1٩٤.

3 ٢11    حسبان )3(

3 Unix ونظام تشغيل C ٢٢٠    البرمجة بلغة

٤ ٢٢1    أنظمة احلاسوب

٤ ٢٢3    برمجة النظم

3 3٠1    تصميم اخلوارزميات والتحليل

3 3٢1    أنظمة التشغيل

٤ 331    شبكات احلاسوب

3 311    احلوسبة العددية

3 3٩٠    هندسة البرمجيات

٤ ٤٧٠    قواعد البيانات

3 ٤٩1    مشروع )1(

3 ٤٩٢    مشروع )٢(

ب- إختيارية                                     )15 وحدة(

يختار الطالب 15 وحدة من املقررات التالية

3 31٥    نظرية احلوسبة )٢(

3 3٢٥    عمارة الكمبيوتر

3 33٥    تطوير الشبكة العاملية

3 3٤٦    البرمجة التوصيفية

3 3٤٧    تصميم مترجم

3 3٦٥    الذكاء اإلصطناعي

3 ٤1٥    نظرية املعلومات والتشفير

3 ٤1٦    النمذجة وتقييم األداء

3 ٤٢٥    أنظمة متوازية وموزعة

3 ٤٢٦    أنظمة املعاجلات الدقيقة

3 ٤٢٧    اخلصوصية وأمن الكمبيوتر

3 ٤٥٥    رسوميات حاسوبية

3 ٤٧٥    قواعد بيانات موزعة

3
٤٩٦    )موضوعات مختارة( 

           في علوم احلاسوب )1(

3
٤٩٧    )موضوعات مختارة

          في علوم احلاسوب )٢(

من بني إختياري القسم يجب أن يختار الطالب 
على األقل مقرر واحد من مقررات البرمجة 

)٠418٣٣5 أو ٠418٣46 ( وكذلك 6 وحدات على 
األقل من مقررات مستوى 4٠٠

رابعا: إختيار حر                              )6 وحدات(

يختارها الطالب مما تعرضة جامعة الكويت 
مع موافقة قسم علوم احلاسوب ما عدا 

املقررات التالية: الرياضيات األساسية ، مقدمة 
اإلحصاء ، نظم املعلومات ، املعلوماتية ، 

احلوسبة األساسية. 

اجملموع الكلي للوحدات املطلوبة للتخرج 
)12٩( وحدة



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٧3

املقررات املطلوبة للتخرج ) الكيمياء (

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )14 وحدة(

1٠1       حسبان  )1(

1٠٢       حسبان  )٢(

1٠1       فيزياء عامة )1(

1٠٢       فيزياء عامة )٢(

1٠٥       مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧       مختبر فيزياء عامة )٢(

ثالثا: متطلبات القسم                      )64 وحدة(

أـ  الزامية                                                )54 وحدة(

1٠1       كيمياء عامة )1(

1٠٢       كيمياء عامة )٢(

1٠٥       مختبر كيمياء عامة )1(

1٠٦       مختبر كيمياء عامة )٢(

٢٠1       تطبيقــات احلاسـوب واإلحصـاء فـي 

             الكيمياء

٢1٤       كيمياء فيزيائية )1(

٢1٥       كيمياء فيزيائية )٢( حركية وكهربية

٢33       كيمياء غير عضوية )1(

٢3٦       كيمياء حتليلية )1(

٢٥٥       كيمياء عضوية )1(

٢٥٦       كيمياء عضوية )٢(

٢٥٧       مختبر كيمياء عضوية )٢(

٢٥٨       كيمياء عضوية

٢٥٩       كيمياء بيوجزيئية

31٦       كيمياء فيزيائية )3(

33٥       كيمياء حتليلية )٢(

33٦       كيمياء غير عضوية )٢(

33٨       مختبر كيمياء غير عضوية

3٥٥       كيمياء عضوية )3(
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٧٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ   اختيارية                               )1٠ وحدة(  ٭٭٭

يختار الطالب من  املقـررات االختيـارية التي 

يطـرحهـــا القســم مــن مستـــــوى 4٠٠

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـا واحــداً مما تقدمـه 

أقسـام الكليـه ويجـوز ان يكـون تخصصـه 

املسـاند مـن كليـة أخـرى مبوافقـه القسـم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله .
٭ 1٠1 مهارات التصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.
٭ 1٠٢  جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني .

٭ ٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
٭ ٭ ٭ يختارها الطالب من مقررات الكيمياء وليس الكيمياء التطبيقية ..
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٧٥

املقررات املطلوبة للتخرج )الكيمياء التطبيقية(

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )14 وحدة(

1٠1       حسبان  )1(

1٠٢       حسبان  )٢(

1٠1       فيزياء عامة )1(

1٠٢       فيزياء عامة )٢(

1٠٥       مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧       مختبر فيزياء عامة )٢(

ثالثا: متطلبات القسم                      )64 وحدة(

أـ  الزامية                                                )52 وحدة(

1٠1       كيمياء عامة )1(

1٠٢       كيمياء عامة )٢(

1٠٥       مختبر كيمياء عامة )1(

1٠٦       مختبر كيمياء عامة )٢(

٢٠1       تطبيقــات احلاسـوب واإلحصـاء فـي 

             الكيمياء

٢1٤       كيمياء فيزيائية )1(

٢1٥       كيمياء فيزيائية )٢( حركية وكهربية

٢3٧       كيمياء غير عضوية )1(

٢3٦       كيمياء حتليلية )1(

٢٥٥       كيمياء عضوية )1(

٢٥٦       كيمياء عضوية )٢(

٢٥٧       مختبر كيمياء عضوية )٢(

٢٥٨       كيمياء عضوية

٢٥٩       كيمياء بيوجزيئية

33٥       كيمياء حتليلية )٢(

33٨       مختبر كيمياء غير عضوية

3٧٢       كيمياء طيفية

٤٩٧       مشروع التخرج
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٧٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ   اختيارية                                 )12 وحدة(  ٭٭

)على أن يكون مقرران منها يتضمنا ساعات 

عملية(

٤٢1       كيمياء الغرويات والسطوح

٤٥1       كيمياء البترول

٤٧٦       كيمياء البلمرات

٤٧٧       كيمياء صناعية

٤٧٨       تقنيات الفصل الكيميائي

٤٧٩       موضوعــات منتقـاة فـي الكيميـاء 

             التطبيقية

٤٠1       التدريب املهني في الكيمياء

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـا واحــداً مما تقدمـه 

أقسـام الكليـه ويجـوز ان يكـون تخصصـه 

املسـاند مـن كليـة أخـرى مبوافقـه القسـم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية االسالمية وما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.
٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.

٭٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخـرج( ميكـن حسابـه ضمـن اجملموعـة    
    االختيارية اجلامعية.
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٧٧

املقررات املطلوبة للتخرج )الفيزياء األساسية(

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )17 وحدة(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧      مختبر فيزياء عامة )٢(

1٠1      حسبان )1(

1٠٢      حسبان )٢(

111      جبر خطي

ثالثا: متطلبات القسم                      )64 وحدة(

أـ  املقررات احملورية                                  )٣٣ وحدة(

1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )1(

٢11      حسبان )3(

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٩      فيزياء حديثة

٢13      مبادئ االلكترونيات

٢1٧      الطرائق الرياضية في الفيزياء 

3٠1      فيزياء الكم )1(

3٠3      فيزياء الكم )٢(

31٠      ميكانيكا كالسيكية

31٢      النظرية الكهرومغناطيسية

3٤٠      فيزياء حسابية )1(

بـ  مقررات التخصص اإللزامية       )1٣ وحدة(

3٠٦      مختبر فيزياء حديثة

31٤      فيزياء حرارية

٤٠1      ميكانيكا الكم

٤٠٦      مختبر فيزياء متقدمه

٤٠٧      فيزياء رياضية
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٧٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3

3

3

3

3

3

3

3

جـ  مقررات التخصص األختيارية  )15 وحدة(

يختار الطالـب 15 وحـدة دراسيـة مـن بيــن 

املقـررات مـن مستوى ٣٠٠ فأعلى مما يعرضه 

القسـم علـى أن تكـون 6 وحدات منها على 

االقل من بني املقررات التالية:

٤٠٢       فيزياء نووية

٤٠٤       فيزياء اجلوامد

٤٠٨       فيزياء الذرة والليزر

٤٠٩       فيزياء احصائية

٤٢٥       بصريات حديثة

4٠٣       النسبة اخلاصة

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـا واحــداً مما تقدمـه 

أقسـام الكليـه ويجـوز ان يكـون تخصصـه 

املسـاند مـن كليـة أخـرى مبوافقـه القسـم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير  الناطقني.
٭ ٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٧٩

للطلبة  الرقمية(  )النظم  الهندسية  الفيزياء  للتخرج  املطلوبة  املقررات 

املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )17 وحدة(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧      مختبر فيزياء عامة )٢(

1٠1      حسبان )1(

1٠٢      حسبان )٢(

111      جبر خطي

ثالثا: متطلبات القسم                      )61 وحدة(

أـ  املقررات احملورية                                  )٣٣ وحدة(

1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )1(

٢11      حسبان )3(

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٩      فيزياء حديثة

٢13      مبادئ االلكترونيات

٢1٧      الطرائق الرياضية في الفيزياء 

3٠1      فيزياء الكم )1(

3٠3      فيزياء الكم )٢(

31٠      ميكانيكا كالسيكية

31٢      النظرية الكهرومغناطيسية

3٤٠      فيزياء حسابية )1(

بـ  مقررات التخصص اإللزامية       )24 وحدة(

31٤      الفيزياء احلرارية 

33٧      فيزياء اشباه املوصالت وجتهيزاتها

3٨٠      التصميم الرقمي

3٨٢      برمجة شيئية

3٨٤      بناء احلاسبات الصغرية

٤٨٤      برمجة نظم احلاسبات
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٨٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

                                    
3
3
3
3
3
3
3
3

                         

٤٨٥       مختبر برمجة نظم احلاسبات

٤٨٦       مواءمة النظم والكواشف

٤٨٧       مختبر مواءمة النظم والكواشف

٤٩٩       مشروع

جـ  مقررات التخصص األختيارية       )وحدتان(

يختار الطالب من بني املقررات التالية:

3٥1      البصريات التطبيقية

3٤3      دوائر الكترونية

٤٨٠      املعاجلة الرقمية للصور

٤٨٢      املعاجلة الرقمية لالشارات

٤٨3      االلكترونيات الطبية

٤٨٨      الدارات االلكترونية

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـاً واحـداً ممـا تعـرضه 

االقسـام العلمية في اجلامعة ومبوافقة قسم 

الفيزياء

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

1

3

1

3

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٭ 1٠٢ تاريخ احلضاره العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٨1

املقررات املطلوبة للتخرج الفيزياء الهندسية )االستشعار عن بعد( للطلبة 

املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )17 وحدة(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧      مختبر فيزياء عامة )٢(

1٠1      حسبان )1(

1٠٢      حسبان )٢(

111      جبر خطي

ثالثا: متطلبات القسم                      )61 وحدة(

أـ  املقررات احملورية                                  )٣٣ وحدة(

1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )1(

٢11      حسبان )3(

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٩      فيزياء حديثة

٢13      مبادئ االلكترونيات

٢1٧      الطرائق الرياضية في الفيزياء 

3٠1      فيزياء الكم )1(

3٠3      فيزياء الكم )٢(

31٠      ميكانيكا كالسيكية

31٢      النظرية الكهرومغناطيسية

3٤٠      فيزياء حسابية )1(

بـ  مقررات التخصص اإللزامية       )24 وحدة(

٢٥1      مقدمة االستشعار عن بعد

31٤      الفيزياء احلرارية 

3٥1      البصريات التطبيقية

3٧٥      فيزياء املناخ

٤٧٥      االستشعار عن بعد باستخدام األشعه 

            املرئية وحتت احلمراء
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٨٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٤٧٦      االستشعار عن بعد باستخدام املوجات  

            الصغرية

٤٧٩      معاجلة اإلشارات وصور الرادار

٤٩٩     مشروع

جـ  مقررات التخصص األختيارية    )4 وحدات(

يختار الطالب من بني املقررات التالية:

3٥٢      مقدمة فيزياء الليزر

3٥3      مختبر مقدمة فيزياء الليزر

)GPS( ٤٧٠      النظم العامة لتحديد املواقع

٤٧٢      علم الفضاء واملركبات الفضائية

٤٧٧      الرادار وأجهزة املالحة الراديوية

٤٧٨      األرصاد بوساطة األقمار الصنعيه

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـاً واحـداً ممـا تعـرضه 

االقسـام العلمية في اجلامعة ومبوافقة قسم 

الفيزياء

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 
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٢

٭ 1٠٢ تاريخ احلضاره العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٨3

املقررات املطلوبة للتخرج الفيزياء الهندسية )الليزر واالتصاالت البصرية( للطلبة 

املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )17 وحدة(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٧      مختبر فيزياء عامة )٢(

1٠1      حسبان )1(

1٠٢      حسبان )٢(

111      جبر خطي

ثالثا: متطلبات القسم                      )61 وحدة(

أـ  املقررات احملورية                                  )٣٣ وحدة(

1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )1(

٢11      حسبان )3(

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٩      فيزياء حديثة

٢13      مبادئ االلكترونيات

٢1٧      الطرائق الرياضية في الفيزياء 

3٠1      فيزياء الكم )1(

3٠3      فيزياء الكم )٢(

31٠      ميكانيكا كالسيكية

31٢      النظرية الكهرومغناطيسية

3٤٠      فيزياء حسابية )1(

بـ  مقررات التخصص اإللزامية       )24 وحدة(

31٤       الفيزياء احلرارية 

33٧       فيزياء اشباه املوصالت وجتهيزاتها

3٥1       البصريات التطبيقية

3٥٢       مقدمة فيزياء الليزر

3٥3       مختبر مقدمة فيزياء الليزر
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٨٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٤٥1       تطبيقات الليزر

٤٥٤       جتهيزات الليزر

٤٥٩       االتصاالت البصرية

٤٩٩       مشروع

جـ  مقررات التخصص األختيارية    )4 وحدات(

يختار الطالب من بني املقررات التالية:

٤٥٦      الليزر في الطب واجلراحة

٤٥٧      مختبر متقدم في الليزر والبصريات

٤٦1      معاجلة وحتليل الصور البصرية

٤٨3      االلكترونيات الطبية

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـاً واحـداً ممـا تعـرضه 

االقسـام العلمية في اجلامعة ومبوافقة قسم 

الفيزياء

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

3

٢

٤

3

٢

٢

٢

٢

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي يعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
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٨٥

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من قسم علوم األرض والبيئة )علم اجليولوجيا( 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )21 وحدة(

1٠1       حسبان  )1(

1٠٢       حسبان  )٢(

1٠1       كيمياء عامة )1(

1٠٥       مختبر كيمياء عامة )1(

1٠1       فيزياء عامة  )1(

1٠٥       مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٠       مباديء اجليولوجيا

1٠٢       جيولوجيا تاريخية

ثالثا: متطلبات القسم                      )51 وحدة(

أ ـ مقرات إلزامية                                 )45 وحدة(

1٠٧       معادن

٢٠1       صخور عامة

٢٠٦       أحافير الفقارية

٢٠٨       طبقات وترسيب

٢٥٢       بصريات املعادن

3٠1       جيولوجيا بنائية

3٠٤       جيولوجيا حقلية

3٠٥       جيوفيزياء

31٩       جيوكيمياء

3٨٦       مبادئ اجليولوجيا الكمية
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٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية او ما يعادله.
٭ 1٠1 لغة عربية تعادل 1٩3 لغة عربية لألجانب. 1٠٢ حضارة عربية إسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لألجانب.

٭ 1٠٢ جماليات االدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭٭ أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات االجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة اإلختيارية اجلامعية.

٭٭٭  ميكن للطالب إجتياز مقررات التخصص املساند جيولوجيا البترول وحتسب من متطلبات القسم اإلختياريه .



٨٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3٥٠       صخور رسوبية

٤٠3       جيولوجيا شبه اجلزيرة العربية

٤٠٦       جيولوجيا البترول

٤٠٩       جيولوجيا املياه

٤٤1       صخور نارية ومتحولة

بـ  مقررات اختيارية                     )6 وحدات(٭٭٭

يختـار الطـالب من بني املقررات التي يعرضها 

برنامج اجليولوجيا:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـا واحـداً ممـا تقدمـه 

اقسـام الكليـه ويجـوز أن يكـون تخصصــه 

املساند من كليه اخرى مبوافقه القسم

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

.....................................................................................................

خامساً :  االختيار احلر                         )6 وحدات(

يختـار الطـالب مـن املقـررات التـي تقدمها من 

اجلامعة:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٨٧

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من قسم علوم األرض والبيئة 
) علوم  الصحراء واألراضي القاحلة (

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية او ما يعادله.
٭ 1٠1 لغة عربية تعادل 1٩3 لغة عربية لألجانب. 1٠٢ حضارة عربية إسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لألجانب.

٭ 1٠٢ جماليات االدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭٭ أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات االجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة اإلختيارية اجلامعية.

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )2٠ وحدة(

1٠1      حسبان  )1(

1٠1      بيولوجي )1(

11٠      كيمياء عامة لغير الكيماء

111      مختبر كيمياء عامة لغير الكيماء

1٠1      فيزياء عامة  )1(

1٠٥      مختبر فيزياء عامة )1(

1٠1      جيولوجيا عامة طبيعية

1٠٢      إحصاء لعلوم احلياة

ثالثا: متطلبات القسم                      )52 وحدة(

أ ـ مقرات إلزامية                                 )٣1 وحدة(

٢٠1      مدخل إلى علم املناخ

٢٠٢      بيئة الصحراء

٢٠3      مقدمة في االستشعار عن بعد

3٠1      جيولوجية وجيومورفولوجية الصحراء

3٠٢      نباتات الصحراء

3٠3      حيوانات الصحراء

3٠٤      املوارد املائية في الصحراء

3٠٥      اجملتمعات امليكروبية في الصحراء

3٠٦      تربة الصحراء

3٠٨      دراسات خاصة

٤٠٩      مشروع بحث
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٨٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  مقررات اختيارية                         )21 وحدات(

٢٠٤       املظاهـر الوراثية في كائنات الصحراء

3٠٧       مقدمة في نظم املعلومات اجلغرافية

٤٠1       ادارة املراعي

٤٠٢       استزراع الصحراء

٤٠٨           مصادر الطاقة املتجددة واستخداماتها

٤٠٤       فسيولوجيا األجهاد

٤٠٥       حركة الرياح وعوامل التعرية

٤٠٦       التصحر

٤٠٧       موارد الصحراء الطبيعية

٤1٠       التلوث والصحراء

٤11       حركة الرمال وتساقط الغبار

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـار الطالـب تخصصـا واحـداً ممـا تقدمـه 

اقسـام الكليـه ويجـوز أن يكـون تخصصــه 

املساند من كليه اخرى مبوافقه القسم

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

.....................................................................................................

خامساً :  االختيار احلر                         )6 وحدات(

يختـار الطـالب مـن املقـررات التـي تقدمها من 

اجلامعة:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 
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٨٩

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من قسم علوم البحار

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )2٠ وحدة(

1٠1-٠٤1٠       حسبان  )1(

1٠1-٠٤٢٠       كيمياء عامة

1٠٥-٠٤٢٠       مختبر كيمياء عامة

1٠1-٠٤3٠       فيزياء عامة  )1(      

1٠٥-٠٤3٠       مختبر فيزياء عامة )1(

1٠1-٠٤٦٠       جيولوجيا عامة وطبيعية

1٠3-٠٤٨٠       إحصاء لعلوم البحار

1٠1-٠٤٩٠       بيولوجيا )1(

ثالثا: متطلبات التخصص )٠464(   )5٣ وحدة(

أ ـ مقرات إلزامية                                 )2٩ وحدة(

٢٠1       علوم البحار )1( عناصر غير حية

٢٠٢       علوم البحار )٢( عناصر حية

3٠1       علم احليوان البحري

3٠٢       النبات البحري

3٠٦       جيولوجيا البحار

3٠٤       كيمياء البحار

3٠٥       ميكروبيولوجيا البحار

31٠       فيزياء البحار

31٢       طرق البحث امليدانية في مجـال علـوم 

             البحار

٤٠٠       بيئة بحرية

ب ـ مقررات اختيارية                     )24 وحدات(

يختــار الطـالــب ٢٤ وحـدة دراسيـة علـى أن 

يكـون مـن بينهـا 1٢ وحـدة علـى األقــل مــن 

مستـوى ٤٠٠.
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٩٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

33٠       ال فقاريات بحرية

331       البيئة البحرية للخليج العربـي

33٢       بيولوجيـــــا مصـائـــد األسمـــاك     

             وإدارتها

3٤٠       علم الرواسب البحرية   

3٤3       بيئة الكربونات البحرية

3٤٥       العمليات الساحلية

3٤٦       علم املتحجرات البحرية الدقيقة

٤٠1      علم األسماك البحرية

٤٠٢      طحالب بحرية

٤٠٦     جيولوجيا احمليطات

٤٠٤     كيمياء البحار التطبيقية

٤٠٥     كيمياء احمليطات

٤1٠     علم احمليطات البيولوجية

٤٢٠     بيولوجيا طحالب اخلليج العربي

٤٢1     بيئة امليكروبات البحرية

٤٢٢     طحالب تطبيقية

٤31     مبادئ تربية األحياء املائية

٤٥٠     احلفاظ على البيئة البحرية

٤٥1     بيوجيوكيميائية البحار

٤٥٢     كيمياء ملوثات البحار

٤٥٤     فيزياء احمليطات

٤٥٥     الكيميـــاء البحريــــة احليويـة الغيـر 

           عضوية

٤٩٠     تقرير علمي

٤٩٦     مشروع بحث

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختـــار الطالـــب تخصصــا ممــا تعرضـــه 

الكليـة من برامج مختلفة ويجـوز من كلية 

اخرى مبوافقة مدير البرنامج

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

.....................................................................................................

خامساً :  االختيار احلر                         )6 وحدات(

تقدمها  التـي  املقـررات  مـن  الطـالب  يختـار 

األقسام العلمية باجلامعة.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )1٣٠ وحدة(. 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

٭ مهارات االتصال اللغوية )1٠1-٠31٠( تعادل تدريبات لغويةلغير الناطقني باللغة العربية )1٩3-٩٩٨٦(، تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية
   )1٠٢-٠33٠( تعادل تاريخ احلضارة العربية لغير الناطقني باللغة العربية )1٩٤-٩٩٨٦(، جماليات األدب العربي )1٠٢-٠31٠( تعادل قراءات 

   ونصوص لغير الناطقني باللغة العربية )1٩٢-٩٩٨٦(.
٭٭ ميكن اختيار أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )من غير املقررات اإللزامية لصحيفة التخرج( لتحتسب ضمن متطلبات جامعية      

    اختيارية.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٩1

املقررات املطلوبة للتخرج  )اإلحصاء وبحوث العمليات(

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )18 وحدة(

 1٠1      مبادئ اإلحصاء

 1٦٠     مقدمة في احلسابات اإلحصائية

ر1٠1     حسبان )1( 

ر1٠٢     حسبان )٢( 

ر111     جبر خطي

ر٢11     حسبان )3(

ثالثا: متطلبات القسم                      )6٠ وحدة(

أـ  إلزامية                                                 )48 وحدة(

٢1٠      مقدمة في اإلحتمال

٢٤٠      طرائق إحصائية

٢٥٠      بحوث عمليات 1

٢٦٠      حسابات إحصائية 1

31٠      عمليات عشوائية 1

3٢1      نظرية اإلحصاء 1

3٤1      حتليل اإلنكفاء

3٤٢      السالسل الزمنية والتنبؤ

3٥٠      بحوث عمليات ٢

3٥1      احملاكاة )1(

3٥3      البرمجة اخلطية

٤٢1      نظرية اإلحصاء ٢

٤٤1      تصميم التجارب

٤٥٦      إيجاد احلل األمثل

٤٦٠      دراسات في بحوث العمليات

٤٩٨      تطبيقات في بحوث العمليات
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٩٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  اختيارية                                            )12 وحدة(

يختار الطالب 1٢ وحدة  على أن يكون مجموع 

الوحدات ٦ وحدات من اجملموعة األولى و3 وحدات 

من اجملموعة الثانية

اجملموعة 1:

٤11        حتليل صنع القرار

٤٢3        حتليل املتغيرات املتعددة

٤3٠        نظرية االقتصاد القياسي

٤٤٤        حتليل مناذج البقاء

٤٥٠        نظم الطوابير

٤٥٢        املوثوقية

٤٥٤        اجلدولة

اجملموعة 2:

331        رقابة اجلودة

3٤٠        اإلحصاء الالمعلمي

3٤3        طرق املعاينة

٤٥1        الشبكات

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً واحـداً ممـا تعـرضـه 

االقسـام العلمية في اجلامعة ومبوافقة قسم 

االحصاء وبحوث العلميات

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(.   
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٭ 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني.
٭ ٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية 

ما عدا مقرر الرياضيات 11٥ ومقرر معلومات ومهارات احلاسوب 1٠٦.
٭ ٭ ٭ مقررات إح 1٠٢، إح 1٠٤، إح ٢٠1،  إح ٢٠٢، اح ٢٠3، إح ٢1٥ ال حتسب لطلبة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٩3

املقررات املطلوبة للتخرج  )اإلحصاء التطبيقي(

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )27 وحدة(

أ ـ الزامية       )15 وحدة(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠1      مهارات االتصال اللغوية ٭

1٠٢      تاريخ احلضارة العربية االسالمية ٭

1٦1      لغة اجنليزية  )1(

1٦٢      لغة اجنليزية  )٢(

بـ   اختيارية                                     )12 وحدة( ٭٭

يختار الطالـب ٣  وحـدات مـن كل مجموعـة 

مـن حقـول املهـارات التاليـه علـى ان يكـون 

مجمـوع الوحـدات 12 وحـدة

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠1      مدخل في علم االجتماع

1٧1      مدخل إنثروبولوجيا

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1      مبادئ تربية

13٦      التربية األسرية

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٢      جماليات األدب العربي ٭

1٠٤      جماليات األسلوب القراني

1٠٠      الثقافة واالدب في الكويت

1٨٠      مبادئ الترجمة

1٦3      اللغة االجنليزية )3(

1٧3      اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٠٢      ثقافة اسالمية

1٠٥      حقوق االنسان

1٠٢      الثقافة القانونية

1٤٥      اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٤٢      االسالم واجملتمع احلديث

1٠٨      األخالق واجملتمع احلديث

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1      فلسفة العلوم

1٠3      مبادئ فلسفة

1٠٢      مدخل املنطق

1٠٥      املراة والسياسة من منظور مقارن

11٠      مبادئ اإلدارة لغير العلوم اإلدارية

1٠٤      مبادئ إقتصاد

ثانياً: متطلبات الكلية                 )18 وحدة(

 1٠1      مبادئ اإلحصاء

 1٦٠     مقدمة في احلسابات اإلحصائية

ر1٠1     حسبان )1( 

ر1٠٢     حسبان )٢( 

ر111     جبر خطي

ر٢11     حسبان )3(

ثالثا: متطلبات القسم                      )6٠ وحدة(

أـ  إلزامية                                                 )45 وحدة(

٢1٠      مقدمة في اإلحتمال

٢٤٠      طرائق إحصائية

٢٥٠      بحوث عمليات 1

٢٦٠      حسابات إحصائية 1

31٠      عمليات عشوائية 1

3٢1      نظرية اإلحصاء 1

33٥      حسابات إحصائيه ٢

3٤٠      االحصاء الالمعلمي

3٤1      حتليل اإلنكفاء

3٤٢      السالسل الزمنية والتنبؤ

3٤3      طرق املعاينة

٤٢1      نظرية اإلحصاء ٢

٤3٥      دراسات في االحصاء

٤٤1      تصميم التجارب

٤٩٩      تطبيقات في االحصاء
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٩٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  اختيارية  جزئية                             )6 وحدات(

يختار الطالب ٦  وحدات مما يلي:

33٠       إحصاءات وطنية ودولية

331       رقابة اجلودة

٤٢3       حتليل املتغيرات املتعددة

٤3٠       نظرية االقتصاد القياسي

٤٤٤       حتليل مناذج البقاء

جـ  اختيارية                                           )٩ وحدات(

يختـار الطالب ٩ وحدات دراسية  مما يقدمه 

علوم  قسم  أو  الرياضيات  قسم  أو  القسم 

احلاسوب من كلية علوم وهندسة احلاسوب 

على أن ال يقل ما يأخذه بالقسم عن ٣ وحدات 

من مستوى ٣٠٠ أو 4٠٠.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالب تخصصاً مسانداً من أي قسم 

اإلحصاء  قسم  موافقه  بعد  اجلامعة  في 

وبحوث العمليات

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 
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٭  1٠٢ تاريخ احلضارة  العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
٭ 1٠1 مهارات األتصال اللغوية تعادل 1٩3 لغة عربية لالجانب. 1٠٢ حضارة عربية اسالمية تعادل 1٩٤ حضارة عربية لالجانب.

٭ 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص لغير الناطقني .
٭ ٭ اي مقرر مستوي 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية

 ماعدا مقرر الرياضيات 11٥ ومقرر معلومات ومهارات احلاسوب 1٠٦.
٭ ٭ ٭ مقررات إح 1٠٢، إح 1٠٤، إح ٢٠1، إح ٢٠٢، إح ٢٠3، إح ٢1٥ ال حتسب لطلبة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.
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٩٥

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج قسم العلوم البيولوجية تخصص )بيولوجيا احليوان( 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )24 وحدة(

أ ـ املقررات االلزامية       )15 وحدة(

1٠1-٠31٠    مهارات االتصال اللغوية *

1٠٠-٠33٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠٢-٠33٠    تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

1٦1-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )1(

1٦٢-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )٢(

بـ  املقررات االختيارية                     )٩ وحدة( ٭٭
من   ٣ من  فقط  واحد  مقرر  الطالب  يختار 

احلقول املعرفية التالية:

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1-٠3٨٠    مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1-٠٨٢٠    مبادئ تربية

13٦-٠٨3٠    التربية األسرية

1٠1-13٥٠    مدخل إلى علم النفس

1٠1-13٧٠    مدخل في علم االجتماع

1٧1-13٧٠    مدخل أنثروبولوجيا

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٠-٠31٠    الثقافة واألدب في الكويت

1٠٢-٠31٠    جماليات األدب العربي *

1٠٤-٠31٠    جماليات األسلوب القرآني

1٨٠ -٠3٢٠   مبادئ الترجمة

131-13٨٠    املهــارات املعلوماتيـة والبحـــث 

                    العلمي***

1٦3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية )3(

1٧3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠٢-٠٢٠٠  الثقافة القانونية

1٠٥-٠٢٠٠  حقوق اإلنسان

1٠٨-٠3٦٠  األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢-٠٩٠٠  ثقافة إسالمية

1٤٢-٠٩٤٠  اإلسالم واجملتمع احلديث

1٤٥-٠٩٤٠  اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٠3-13٦٠  حكومة وسياسة الكويت

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1-٠3٦٠    فلسفة العلوم

1٠٢-٠3٦٠    مدخل املنطق

1٠3-٠3٦٠    مبادئ الفلسفة

11٠-1٠11    مبادئ اإلدارة لغير العلوم االدارية

1٠٤-1٠3٠    مبادئ اقتصاد

1٠٥-13٦٠    املرأة والسياسة من منظور مقارن

ثانياً: متطلبات القسم                      )٣7 وحدة(

املقررات املشتركة 

1٠3-٠٤1٠    رياضة حيوية

11٠-٠٤٢٠    كيمياء عامة

111-٠٤٢٠    مختبر كيمياء عامة

11٤-٠٤٢٠    كيمياء عضوية

1٢1-٠٤3٠    فيزياء عامة )1(

1٢٥-٠٤3٠    مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٢-٠٤٨٠    إحصاء لعلوم احلياة

1٠1-٠٤٩٠    بيولوجيا 1

1٠٢-٠٤٩٠    بيولوجيا ٢

1٠3-٠٤٩٠    بيولوجيا 3

1٠٥-٠٤٩٠    علم الكائنات الدقيقة

٢٧1-٠٤٩٠    مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٨1-٠٤٩٠    مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية

ثالثاً: متطلبات التخصص )٠4٩٣(

أ ـ  مقررات إلزامية                            

٢٠٠     تطبيقات مخبرية في بيولوجيا احليوان 

٢٠٢     بيولوجيا اخللية

٢٠٥     التنوع احليواني I االفقاريات

٢٠٦     التنوع احليواني II احلبليات 

3٠٦     علم البيئة

3٠٥     علم األجنة

31٢     علم وظائف أعضاء احليوانات

3٢٠     علم الوراثة 
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٩٦

ب ـ اختيارية                                  )18 وحدات( 

يختار الطالب احد املساريني التاليني للبرنامج 

على أن يكون من بينها 6 وحدات دراسية على 

األقل من مستوى 4٠٠ .

1- النظم احليوانية 

٢٥٩ تطبيقات اجملهر في األدلة اجلنائية 

3٠1 علم األنسجة وكيمياء االنسجة 

3٠٠ علم وظائف اعضاء الثديات 

313 علم احلشرات 

3٢1 قضايا اخالقية في بيولوجيا احليوان 

٤٠3 علم الغدد الصماء

٤٠٦ علم وظائف اعضاء احليوان املقارن 

٤٠٩ علم املناعة 

٤11 التركيب الوظيفي املقارن 

٤1٢ فسيولوجيا األسماك 

٤13 علم وظائف اجلهاز العصبي 

٤1٦ علم وظائف اعضاء احلشرات 

٤٢٠ علم الوراثة التطويري في احليوان 

٤٩3 تقرير علمي 

٤٩٤ مشروع البحث 

2. البئة احليوانية واحملافظة عليها :

3٠٧ علم احليوان األقتصادي 
3٠٨ حيوانات بيئة الكويت
31٤ علم األحياء البحرية 

3٢1 قضايا اخالقية في بيلوجيا احليوان 
33٠ تطور احليوان ونظم تصنيفة 

٤٠1 سلوك احليوان 
٤٠٤ علم البيئة البحرية واحملافظة عليها 

٤٠٥ علم البيئة الصحراوية 
٤٠٨ التطور 

٤1٤ بيولوجيا اجلماعات
٤1٥ علم الطفيليات 

٤1٧ بيولوجيا اجلزيئية 
٤٩3 تقرير علمي 

٤٩٤ مشروع البحث

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً مما تعرضـه الكليـة 

ويجوز من كلية أخرى مبوافقة القسم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 
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٩٧

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج قسم العلوم البيولوجية تخصص )بيولوجيا النبات( »0494«  

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )24 وحدة(

أ ـ املقررات االلزامية       )15 وحدة(

1٠1-٠31٠    مهارات االتصال اللغوية *

1٠٠-٠33٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠٢-٠33٠    تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

1٦1-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )1(

1٦٢-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )٢(

بـ  املقررات االختيارية                     )٩ وحدة( ٭٭
من   ٣ من  فقط  واحد  مقرر  الطالب  يختار 

احلقول املعرفية التالية:

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1-٠3٨٠    مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1-٠٨٢٠    مبادئ تربية

13٦-٠٨3٠    التربية األسرية

1٠1-13٥٠    مدخل إلى علم النفس

1٠1-13٧٠    مدخل في علم االجتماع

1٧1-13٧٠    مدخل أنثروبولوجيا

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٠-٠31٠    الثقافة واألدب في الكويت

1٠٢-٠31٠    جماليات األدب العربي *

1٠٤-٠31٠    جماليات األسلوب القرآني

1٨٠ -٠3٢٠   مبادئ الترجمة

131-13٨٠    املهــارات املعلوماتيـة والبحـــث 

                    العلمي***

1٦3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية )3(

1٧3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠٢-٠٢٠٠  الثقافة القانونية

1٠٥-٠٢٠٠  حقوق اإلنسان

1٠٨-٠3٦٠  األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢-٠٩٠٠  ثقافة إسالمية

1٤٢-٠٩٤٠  اإلسالم واجملتمع احلديث

1٤٥-٠٩٤٠  اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٠3-13٦٠  حكومة وسياسة الكويت

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1-٠3٦٠    فلسفة العلوم

1٠٢-٠3٦٠    مدخل املنطق

1٠3-٠3٦٠    مبادئ الفلسفة

11٠-1٠11    مبادئ اإلدارة لغير العلوم االدارية

1٠٤-1٠3٠    مبادئ اقتصاد

1٠٥-13٦٠    املرأة والسياسة من منظور مقارن

ثانياً: متطلبات القسم                      )٣7 وحدة(

املقررات املشتركة 

1٠3-٠٤1٠    رياضة حيوية

11٠-٠٤٢٠    كيمياء عامة

111-٠٤٢٠    مختبر كيمياء عامة

11٤-٠٤٢٠    كيمياء عضوية

1٢1-٠٤3٠    فيزياء عامة )1(

1٢٥-٠٤3٠    مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٢-٠٤٨٠    إحصاء لعلوم احلياة

1٠1-٠٤٩٠    بيولوجيا 1

1٠٢-٠٤٩٠    بيولوجيا ٢

1٠3-٠٤٩٠    بيولوجيا 3

1٠٥-٠٤٩٠    علم الكائنات الدقيقة

٢٧1-٠٤٩٠    مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٨1-٠٤٩٠    مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية

ثالثاً: متطلبات التخصص )٠4٩4(   )44 وحدة(

أـ   مقررات إلزامية                                 )21 وحدة(

1٠٢       التركيب والوظيفة في النبات

٢11       تشريح نبات

٢٢1       مبادئ علم الطحالب

٢31       مبادئ علم الوراثة

٢٥1       مبادئ علم تصنيف النبات

٢٦1       مبادئ علم البيئة النباتية

٢٧1       مقدمة فسيولوجيا النبات
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٩٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  اختيارية                                         )2٣ وحدات(

يختـار الطالـب 2٣ وحـدة مـن املقـررات التـي 

يقدمهـا التخصـص علـى أن يكـون بينهـا  6 

وحدات على األقل من مستوى 4٠٠

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً مما تعرضـه الكليـة 

ويجوز من كلية أخرى مبوافقة القسم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

* 1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.

تاريخ احلضارة  العربية اإلسالمية تعادل 1٩٤  تاريخ احلضارة  اللغوية تعادل 1٩3 تدريبات لغوية لألجانب. 1٠٢  * 1٠1 مهارات االتصال 

العربية لألجانب 1٠٢  جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص أدبية لألجانب.

** أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.

*** مقرر يوصى به لطلبة تخصص العلوم البيولوجية.
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٩٩

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج قسم العلوم البيولوجية تخصص )علم امليكروبيولوجيا( »0495«  

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً :  متطلبات جامعية        )24 وحدة(

أ ـ املقررات االلزامية       )15 وحدة(

1٠1-٠31٠    مهارات االتصال اللغوية *

1٠٠-٠33٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠٢-٠33٠    تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

1٦1-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )1(

1٦٢-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )٢(

بـ  املقررات االختيارية                     )٩ وحدة( ٭٭
يختـار الطالـب مقـرر واحد فقـط مـن ٣ مـن 

احلقول املعرفية التالية:

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1-٠3٨٠    مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1-٠٨٢٠    مبادئ تربية

13٦-٠٨3٠    التربية األسرية

1٠1-13٥٠    مدخل إلى علم النفس

1٠1-13٧٠    مدخل في علم االجتماع

1٧1-13٧٠    مدخل أنثروبولوجيا

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٠-٠31٠    الثقافة واألدب في الكويت

1٠٢-٠31٠    جماليات األدب العربي *

1٠٤-٠31٠    جماليات األسلوب القرآني

1٨٠ -٠3٢٠   مبادئ الترجمة

131-13٨٠    املهــارات املعلوماتيـة والبحـــث 

                    العلمي***

1٦3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية )3(

1٧3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠٢-٠٢٠٠  الثقافة القانونية

1٠٥-٠٢٠٠  حقوق اإلنسان

1٠٨-٠3٦٠  األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢-٠٩٠٠  ثقافة إسالمية

1٤٢-٠٩٤٠  اإلسالم واجملتمع احلديث

1٤٥-٠٩٤٠  اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٠3-13٦٠  حكومة وسياسة الكويت

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1-٠3٦٠    فلسفة العلوم

1٠٢-٠3٦٠    مدخل املنطق

1٠3-٠3٦٠    مبادئ الفلسفة

11٠-1٠11    مبادئ اإلدارة لغير العلوم االدارية

1٠٤-1٠3٠    مبادئ اقتصاد

1٠٥-13٦٠    املرأة والسياسة من منظور مقارن

ثانياً: متطلبات القسم                      )٣7 وحدة(

املقررات املشتركة 

1٠3-٠٤1٠    رياضة حيوية

11٠-٠٤٢٠    كيمياء عامة

111-٠٤٢٠    مختبر كيمياء عامة

11٤-٠٤٢٠    كيمياء عضوية

1٢1-٠٤3٠    فيزياء عامة )1(

1٢٥-٠٤3٠    مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٢-٠٤٨٠    إحصاء لعلوم احلياة

1٠1-٠٤٩٠    بيولوجيا 1

1٠٢-٠٤٩٠    بيولوجيا ٢

1٠3-٠٤٩٠    بيولوجيا 3

1٠٥-٠٤٩٠    علم الكائنات الدقيقة

٢٧1-٠٤٩٠    مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٨1-٠٤٩٠    مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية

ثالثاً: متطلبات التخصص )٠4٩5(   )44 وحدة(

أـ   مقررات إلزامية                                 )21 وحدة(

1٠٧        تقنيات دقيقة ومجهرية

٢٠3        األيض والوراثة امليكروبية

٢٠٤        علم الفيروسات

٢٠٥        علم البكتيريا

٢٠٦        علم الفطريات

٢٠٧        طحالب دقيقة وبروتوزوا

3٨٢        علم املناعة

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

٤

3

1

3

3

3

3

3

٤

3

3

3

3

3

3

3

3



1٠٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  اختيارية                                         )2٣ وحدات(

يختـار الطالـب 2٣ وحـدة مـن املقـررات التـي 

يقدمهـا التخصـص علـى أن يكـون بينهـا  6 

وحدات على األقل من مستوى 4٠٠

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً مما تعرضـه الكليـة 

ويجوز من كلية أخرى مبوافقة القسم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

*1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
احلضارة  تاريخ   1٩٤ تعادل  اإلسالمية  العربية  احلضارة  تاريخ   1٠٢ لألجانب.  لغوية  تدريبات  تعادل 1٩3  اللغوية  االتصال  *1٠1 مهارات 

العربية لألجانب
 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص أدبية لألجانب.

**أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
***مقرر يوصى به لطلبة تخصص العلوم البيولوجية.
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1٠1

املقررات املطلوبة للتخرج قسم العلوم البيولوجية تخصص )علم الكيمياء احليوية( »0496« 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أوالً :  متطلبات جامعية        )24 وحدة(

أ ـ املقررات االلزامية       )15 وحدة(

1٠1-٠31٠    مهارات االتصال اللغوية *

1٠٠-٠33٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠٢-٠33٠    تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

1٦1-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )1(

1٦٢-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )٢(

بـ  املقررات االختيارية                     )٩ وحدة( ٭٭
يختـار الطالـب مقـرر واحد فقـط مـن ٣ مـن 

احلقول املعرفية التالية:

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1-٠3٨٠    مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1-٠٨٢٠    مبادئ تربية

13٦-٠٨3٠    التربية األسرية

1٠1-13٥٠    مدخل إلى علم النفس

1٠1-13٧٠    مدخل في علم االجتماع

1٧1-13٧٠    مدخل أنثروبولوجيا

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٠-٠31٠    الثقافة واألدب في الكويت

1٠٢-٠31٠    جماليات األدب العربي *

1٠٤-٠31٠    جماليات األسلوب القرآني

1٨٠ -٠3٢٠   مبادئ الترجمة

131-13٨٠    املهــارات املعلوماتيـة والبحـــث 

                    العلمي***

1٦3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية )3(

1٧3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠٢-٠٢٠٠  الثقافة القانونية

1٠٥-٠٢٠٠  حقوق اإلنسان

1٠٨-٠3٦٠  األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢-٠٩٠٠  ثقافة إسالمية

1٤٢-٠٩٤٠  اإلسالم واجملتمع احلديث

1٤٥-٠٩٤٠  اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٠3-13٦٠  حكومة وسياسة الكويت

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1-٠3٦٠    فلسفة العلوم

1٠٢-٠3٦٠    مدخل املنطق

1٠3-٠3٦٠    مبادئ الفلسفة

11٠-1٠11    مبادئ اإلدارة لغير العلوم االدارية

1٠٤-1٠3٠    مبادئ اقتصاد

1٠٥-13٦٠    املرأة والسياسة من منظور مقارن

ثانياً: متطلبات القسم                      )٣7 وحدة(

املقررات املشتركة 

1٠3-٠٤1٠    رياضة حيوية

11٠-٠٤٢٠    كيمياء عامة

111-٠٤٢٠    مختبر كيمياء عامة

11٤-٠٤٢٠    كيمياء عضوية

1٢1-٠٤3٠    فيزياء عامة )1(

1٢٥-٠٤3٠    مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٢-٠٤٨٠    إحصاء لعلوم احلياة

1٠1-٠٤٩٠    بيولوجيا 1

1٠٢-٠٤٩٠    بيولوجيا ٢

1٠3-٠٤٩٠    بيولوجيا 3

1٠٥-٠٤٩٠    علم الكائنات الدقيقة

٢٧1-٠٤٩٠    مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٨1-٠٤٩٠    مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية

ثالثاً: متطلبات التخصص )٠4٩6(   )44 وحدة(

أـ   مقررات إلزامية                                 )٣6 وحدة(

٢1٧         الكيمياء البيولوجية

٢1٩         الكيمياء احليوية الفيزيائية

3٠٠         مختبر الكيمياء احليوية )1(

31٥        الكيمياء احليوية )1(

33٧        اإلنزميات

3٧٢        مقدمة في الوراثة اجلزيئية 

٤1٥        الكيمياء احليوية )٢(

٤٢٠        مختبر الكيمياء احليوية )٢(

٤٢٥        الكيمياء احليوية )3(

٤3٥        الكيمياء احليوية االكلينيكية

٤٦٤        التغذيـة

٤٨٢        مقدمة في الهندسة الوراثية
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1٠٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  اختيارية                                    )8 وحدات( ****

يختـار الطـالب 8 وحدات دراسية من املقررات 

التـي يقـدمهــــا التخصـص مــن مستــوى 

٣٠٠ و 4٠٠

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً مما تعرضـه الكليـة 

ويجوز من كلية أخرى مبوافقة القسم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )12٩ وحدة(. 

*1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
تاريخ احلضارة  العربية اإلسالمية تعادل 1٩٤  تاريخ احلضارة  اللغوية تعادل 1٩3 تدريبات لغوية لألجانب. 1٠٢  * 1٠1 مهارات االتصال 

العربية لألجانب
 1٠٢ جماليات األدب العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص أدبية لألجانب.

** أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
*** مقرر يوصى به لطلبة تخصص العلوم البيولوجية.
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1٠3

 »0497« اجلزيئية(  البيولوجيا  )علم  تخصص  البيولوجية  العلوم  قسم  للتخرج  املطلوبة  املقررات 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أوالً :  متطلبات جامعية        )24 وحدة(

أ ـ املقررات االلزامية       )15 وحدة(

1٠1-٠31٠    مهارات االتصال اللغوية *

1٠٠-٠33٠    تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

1٠٢-٠33٠    تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

1٦1-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )1(

1٦٢-٩٩٨٨    لغة اجنليزية )٢(

بـ  املقررات االختيارية                     )٩ وحدة( ٭٭
يختـار الطالـب مقـرر واحد فقـط مـن ٣ مـن 

احلقول املعرفية التالية:

1ـ حقل العلوم االجتماعية واالنسانية:

1٠1-٠3٨٠    مدخل إلى علم اإلعالم

٢٠1-٠٨٢٠    مبادئ تربية

13٦-٠٨3٠    التربية األسرية

1٠1-13٥٠    مدخل إلى علم النفس

1٠1-13٧٠    مدخل في علم االجتماع

1٧1-13٧٠    مدخل أنثروبولوجيا

2ـ حقل اللغات واألتصال:

1٠٠-٠31٠    الثقافة واألدب في الكويت

1٠٢-٠31٠    جماليات األدب العربي *

1٠٤-٠31٠    جماليات األسلوب القرآني

1٨٠ -٠3٢٠   مبادئ الترجمة

131-13٨٠    املهــارات املعلوماتيـة والبحـــث 

                    العلمي***

1٦3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية )3(

1٧3-٩٩٨٨    اللغة االجنليزية - كتابة التقارير

٣ـ حقـــل الثقافــــة الوطنيــــة والعربيـــة 

    واالسالمية:

1٠٢-٠٢٠٠  الثقافة القانونية

1٠٥-٠٢٠٠  حقوق اإلنسان

1٠٨-٠3٦٠  األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢-٠٩٠٠  ثقافة إسالمية

1٤٢-٠٩٤٠  اإلسالم واجملتمع احلديث

1٤٥-٠٩٤٠  اإلسالم وقضايا العلم والتكنولوجيا

1٠3-13٦٠  حكومة وسياسة الكويت

4ـ حقل الثقافة املغايرة:

1٠1-٠3٦٠    فلسفة العلوم

1٠٢-٠3٦٠    مدخل املنطق

1٠3-٠3٦٠    مبادئ الفلسفة

11٠-1٠11    مبادئ اإلدارة لغير العلوم االدارية

1٠٤-1٠3٠    مبادئ اقتصاد

1٠٥-13٦٠    املرأة والسياسة من منظور مقارن

ثانياً: متطلبات القسم                      )٣7 وحدة(

املقررات املشتركة 

1٠3-٠٤1٠    رياضة حيوية

11٠-٠٤٢٠    كيمياء عامة

111-٠٤٢٠    مختبر كيمياء عامة

11٤-٠٤٢٠    كيمياء عضوية

1٢1-٠٤3٠    فيزياء عامة )1(

1٢٥-٠٤3٠    مختبر فيزياء عامة )1(

1٠٢-٠٤٨٠    إحصاء لعلوم احلياة

1٠1-٠٤٩٠    بيولوجيا 1

1٠٢-٠٤٩٠    بيولوجيا ٢

1٠3-٠٤٩٠    بيولوجيا 3

1٠٥-٠٤٩٠    علم الكائنات الدقيقة

٢٧1-٠٤٩٠    مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٨1-٠٤٩٠    مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية

ثالثاً: متطلبات التخصص )٠4٩7(   )45 وحدة(

أـ   مقررات إلزامية                                 )٣٣ وحدة(

٢٨3        زراعة األنسجة احليوانية  

٢٩1        تقنيات في الكيمياء احليوية

3٢٠        علم الوراثة )-٠٤٩3(

3٧1        مقدمة في الوراثة اجلزيئية

3٨3        بيولوجيا اخللية اجلزيئية

٤٠1        علم املناعة اخللوية واجلزيئية

٤٠٢        مختبر علم املناعة اخللوية واجلزيئية

٤٨٢        مقدمة في الهندسة الوراثية 

٤٨3        مختبر البيولوجيا اجلزيئية

٤٩٠        أساسيات التكنولوجيا احليوية

٤٩٥        مقدمة في املعلوماتيه احلياتيه

٤٩3        تقرير علمي
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1٠٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ب ـ اختيارية                                  )12 وحدات( 

يختار الطالب 12 وحدة دراسيـة مـن املقـررات 

التي يقدمها التخصص على أن يكـون بينـها 

6 وحدات على األقل من مستوى 4٠٠

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

رابعاً:  التخصص املساند                )24 وحدة(

يختار الطالـب تخصصـاً مما تعرضـه الكليـة 

ويجوز من كلية أخرى مبوافقة القسم

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

اجملمـــــوع الكلــــي للوحـــدات املطلوبـــة 

للتخـــرج )1٣٠ وحدة(. 

*1٠٢ تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية أو ما يعادله.
احلضارة  تاريخ   1٩٤ تعادل  اإلسالمية  العربية  احلضارة  تاريخ   1٠٢ لألجانب.  لغوية  تدريبات  تعادل 1٩3  اللغوية  االتصال  *1٠1 مهارات 

العربية لألجانب. 
   1٠٢  جماليات األدب  العربي تعادل 1٩٢ قراءات ونصوص أدبية لألجانب.

**أي مقرر مستوى 1٠٠ من كلية العلوم )غير املقررات اإلجبارية بصحيفة التخرج( ميكن حسابه ضمن اجملموعة االختيارية اجلامعية.
***مقرر يوصى به لطلبة تخصص العلوم البيولوجية ما عدا مقررات ٠٤٠٩.
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1٠٥

التخصص املساند
1- ) الرياضيات (

) أ ( الزامية ) 15 وحدة (                    وحدات

3 جبر خطي           111

3 حسبان )3(          ٢11

3 معادالت تفاضلية اعتيادية         ٢٤٠

3 مقدمة في اسس الرياضيات         ٢٥٠

3 ٢٦1   مدخل في اجلبر اجملرد )1(     

) ب ( اختيارية ) ٩ وحدات (

٩ وحدات من مقررات الرياضيات ) ماعدا مقرر 11٥ (

 

2- ) الكيمياء (

يجتاز الطالب ) ٢٤ ( وحدة دراسية في املقررات التي يعرضها القسم مفصلة كاآلتــي:

1-  مقررات اجبارية: )8 وحدات(             وحدات

3 كيمياء 1٠1 كيمياء عامة ) 1 (      

1 كيمياء 1٠٥ مختبر كيمياء عامة ) 1 (      

3 كيمياء 1٠٢ كيمياء عامة ) ٢ (      

1 كيمياء 1٠٦ مختبر كيمياء عامة ) ٢ (     

2- مقررات اختيارية )16 وحدة(

يختارها الطالب من مقررات القسم  في تخصص الكيمياء وليس الكيمياء التطبيقية شريطة أن 

تتضمن  ٦وحدات على األقل من املستوى 3٠٠ أو أعلى.

- لغير طلبه قسم الكيمياء.

- ال يوجد تخصص مساند في الكيمياء التطبيقية.



1٠٦

٣- التخصص املساند في الفيزياء

أوالً:  تخصص مساند في الفيزياء  )24 وحدة دراسية(:

- املقررات اإللزامية  )1٩ وحدة دراسية(:            وحدات

3 1٠٢      فيزياء عامة )٢(      

1 مختبر فيزياء عامة )٢(          1٠٧

3 فيزياء عامة )3(           ٢٠3

3 ٢13     مباديء االلكترونيات     

3 ٢٠٩     فيزياء حديثه      

3 ٢1٧     الطرائق الرياضية في الفيزياء    

3 3٠1     فيزياء الكم )1(      

- مقررات اختيارية ) 5 وحدات دراسية (:

يختار الطالب من بني ما يعرضه القسم من مقررات من مستوى ٢٠٠  فأعلى.

الرئيسي والتخصص املساند تستبدل مبقررات  مالحظة: املقررات اإللزامية املشتركة بني التخصص 

أخرى من مستوى  ٢٠٠  فأعلى من مقررات أقسام الفيزياء والرياضيات في كلية العلوم وقسم علوم 

احلاسوب في كلية علوم وهندسة احلاسوب.

ثانياً: تخصص مساند في الفيزياء الهندسية )24 وحدة دراسية(:

- املقررات اإللزامية )18 وحدة دراسية(:
يختار الطالب قائمة واحدة من بني القوائم الثالثة التالية:

القائمة األولى:               وحدات

33٧                  فيزياء أشباه املوصالت وجتهيزاتها     3

3٥1                  البصريات التطبيقية      ٢

مقدمة فيزياء الليزر      ٢     3٥٢

مختبر مقدمة فيزياء الليزر       ٢     3٥3

تطبيقات الليزر       3     ٤٥1

٤٥٤                  جتهيزات الليزر       ٢

٤٥٩                  اإلتصاالت البصرية       ٤



1٠٧

القائمة الثانية:                 وحدات

3 الكترونيات رقمية           ٢٤3

3 فيزياء أشباه املوصالت وجتهيزاتها         33٧

3 التصميم الرقمي           3٨٠

3 برمجة شيئية           3٨٢

3 بناء احلاسبات الصغريه          3٨٤

3 مشروع            ٤٩٩

القائمة الثالثة:                وحدات

3 ٢٥1     مقدمة االستشعار عن بعد     

٢ 3٥1     البصريات التطبيقية     

3 3٧٥     فيزياء املناخ      

3 ٤٧٥     االستشعار عن بعد بإستخدام األشعة املرئية وحتت احلمراء 

3 االستشعار عن بعد باستخدام املوجات الصغريه        ٤٧٦

٤ معاجلة اإلشارات وصور الرادار           ٤٧٩

- مقررات اختيارية ) 6 وحدات دراسية (:

يختار الطالب من بني ما يعرضه القسم من مقررات من مستوى ٢٠٠  فأعلى.

الرئيسي والتخصص املساند تستبدل مبقررات  مالحظة: املقررات اإللزامية املشتركة بني التخصص 

أخرى من مستوى  ٢٠٠  فأعلى من مقررات أقسام الفيزياء والرياضيات في كلية علوم وقسم علوم 

احلاسوب في كلية علوم وهندسة احلاسوب .
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4- ) اجليولوجيا (

عدد الوحدات الدراسية                 ) 24 وحدة (

٤ مباديء اجليولوجيا         1٠٠ 

3 جيولوجيا تاريخية         1٠٢ 

3 معادن           1٠٧ 

٢ صخور عامة         ٢٠1 

3 أحافير ال فقارية         ٢٠٦ 

3 طبقات وترسيب         ٢٠٨ 

3 بصريات املعادن         ٢٥٢ 

3 جيولوجيا بنائية         3٠1 

5- مساند جيولوجيا البترول
      

عدد الوحدات الدراسية                     ) 24 وحدة (

3 تفسير سجالت آبار النفط          3٢٢

3 تقنيات اخلرائط التحت سطحية         3٧1

3 جيولوجيا حقلية بترولية          ٤٩٥

٢ نشأة البترول           ٤٠٧

3 جيولوجيا البترول التطبيقية          ٤٠٨

3 جيولوجيا بترول اخلليج العربي          ٤1٠

3 االستكشاف السيزمي          ٤٢٠

3 الرسوبيات وخزانات البترول          ٤3٠

1 تطبيقات الكمبيوتر في جيولوجيا البترول        ٤٥1
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6- علوم الصحراء واألراضي القاحلة

عدد الوحدات الدراسية               24 وحدة دراسية

أ- املقررات االلزامية )15 وحدة(:

3 مدخل إلى علم املناخ          ٢٠1  

بيئة الصحراء                                                3     ٢٠٢  

3 جيولوجية جيومورفولوجية الصحراء         3٠1  

3 نباتات الصحراء           3٠٢  

3 حيوانات الصحراء           3٠3  
 

ب: مقررات اختيارية ) ٩ وحدات دراسية (:

3 املظاهر الوراثية في كائنات الصحراء        ٢٠٤  

3 مقدمة في نظم املعلومات اجلغرافية        3٠٧  

3 مصادر الطاقة املتجددة واستخداماتها        ٤٠٨  

3 حركة الرمال وعوامل التعرية         ٤٠٥  

3 التلوث والصحراء          ٤1٠  
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7- مساند علوم البيئة

عدد الوحدات الدراسية               24 وحدة دراسية

أ. املقررات اإلجبارية                             )18وحدة(

3 مقدمة في علوم البيئة         ٢٠٠ -٠٤٦٦

3 كيمياء بيئية        ٢٠ - ٠٤٦٦1

3 بيولوجيا بيئية         ٢٠٢ - ٠٤٦٦

 3 جولوجيا بيئية         ٢٢٧ - ٠٤٦٠

3 ميكروبيولوجيا بيئية       ٠٤٦٦ - 3٠٦

3 تقييم األثر البيئي         ٤٠٠ - ٠٤٦٦

ب- املقررات اإلختيارية                  )6 وحدات(

يختار الطالب مقررين من القائمة أدناه على أن يكون أحدهما من مستوى٤٠٠  

3 3٠1 - ٠٤٨٠   إحصاء بيئي      

3 مبادئ اإلدارة البيئية        ٠٤٦٦ - 3٠٥

3 مقدمة في نظم املعلومات اجلغرافية       ٠٤٦3 - 3٠٧

3 القانون البيئي         ٠٤٦٦ - 3٠٨

3 إدارة النفايات الصلبة واخلطرة       ٤٠ - ٠٤٦٦3

3 التلوث البيئي         ٤٠٤ - ٠٤٦٦

3 كيمياء بيئية حتليلية        ٤٠٥ - ٠٤٦٦

3 الصحة والسالمة البيئية        ٤٠٦ - ٠٤٦٦

3 مشروع بحث        ٤٩٤ - ٠٤٦٦

بإحدى  استبدالها  فعليه  للطالب،  الرئيسي  التخصص  صحيفة  في  أعاله  املقررات  احدى  كانت  إذا 
املقررات املدرجة في قائمة املقررات للتخصص املساند لعلوم البيئة.
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 تخصص مساند علوم البحار : لغير طلبة العلوم البيولوجية واجليلوجيا

24 وحدة متطلبات مساند برنامج علوم البحار          

أ- املقررات األلزامية )12 وحدة(:

جيلوجيا عامة طبيعية             3 1٠1 ـ ٠٤٦٠ 

بيولوجيا 1             3 1٠1 ـ ٠٤٩٠ 

علوم البحار 1 عناصر غير حية           3 ٢٠1 ـ ٠٤٦٤ 

علوم البحار ٢ عناصر غير حية           3 ٢٠٢ ـ ٠٤٦٤ 

ب- املقررات االختيارية 12

1- يختار الطالب ٩ وحدات دراسية مما يلي :              ٩

علم احليوان البحري             3  3٠1 ـ ٠٤٦٤  

النبات البحري             3 3٠٢ ـ ٠٤٦٤  

الكيمياء البحرية             3 3٠٤ ـ ٠٤٦٤  

ميكروبيدولوجيا البحار             3 3٠٥ ـ ٠٤٦٤  

جيولوجيا البحار              3 3٠٦ ـ ٠٤٦٤  

٢- يختار الطالب 3 وحدات دراسية من مستوى ٤٠٠ ممايطرحة القسم بشرط استيفاء املتطلب
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تخصص مساند علوم البحار : لطلبة العلوم البيولوجية واجليلوجيا

12 وحدة أ- املقررات األلزامية           

لطلبة العلوم البيولوجية

جيلوجيا عامة طبيعية             3 1٠1 ـ ٠٤٦٠ 

لطلبة اجليلوجيا

بيولوجيا 1             3  1٠1 ـ ٠٤٩٠ 

لطلبة العلوم البيولوجية واجليلوجيا

علوم البحار 1 عناصر غير حية           3 ٢٠1 ـ ٠٤٦٤ 

علوم البحار ٢ عناصر غير حية           3 ٢٠٢ ـ ٠٤٦٤ 

ب- املقررات االختيارية                  15 وحدة

1- يختار الطالب ٩ وحدات دراسية مما يلي :              
علم احليوان البحري             3  3٠1 ـ ٠٤٦٤  
النبات البحري             3 3٠٢ ـ ٠٤٦٤  
الكيمياء البحرية             3 3٠٤ ـ ٠٤٦٤  
ميكروبيدولوجيا البحار             3 3٠٥ ـ ٠٤٦٤  
جيولوجيا البحار              3 3٠٦ ـ ٠٤٦٤  

٢- يختار الطالب ٦ وحدات دراسية من مستوى ٤٠٠ ممايطرحة القسم بشرط استيفاء املتطلب
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٩- متطلبات التخصص املساند في اإلحصاء التطبيقي ٭

عدد الوحدات الدراسية                     24 وحدة دراسية

أ- الزامية ) ٩ وحدات (:
    1٦٠       مقدمة في احلسابات اإلحصائية                                               3           

3 مقدمة في اإلحتمال          ٢1٠   

3 طرائق إحصائية           ٢٤٠   

 

ب- اختيارية ) 15 وحدة (:

- يختار الطالب ٥ مقررات من املقررات التالية:

٢3٠   االحصاء السكاني                                                                                   3  

٢٦٠    حسابات إحصائية 1                                                                               3  

3 31٠   عمليات عشوائية 1        

3 3٢1    نظرية اإلحصاء 1        

3 33٠    إحصاءات وطنية دولية        

3 331    رقابة اجلودة         

3 33٢    حتليل دميوغرافي        

3 33٥    حسابات إحصائية ٢        

3 3٤٠   اإلحصاء الالمعلمي        

3 3٤1    حتليل األنكفاء        

3 3٤٢    السالسل الزمنية والتنبؤ       

3 3٤3    طرق املعاينة         

3 3٥1    احملاكاة 1         

3 ٤٢1    نظرية اإلحصاء ٢        

3 ٤٢٢    حتليل تتابعي        

3 ٤٢3    حتليل املتغيرات املتعددة       

3 ٤٢٤    إحصاءات مرتبة        

3 ٤3٠    نظرية االقتصاد القياسي       
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3 تصميم التجارب         ٤٤1  

3 حتليل مناذج البقاء         ٤٤٤  

3 موضوعات متخصصة في اإلحصاء       ٤٩٦  

مالحظة: ال يحسب مقرر إح ٢1٥ لطلبة مساند »االحصاء التطبيقي«

اجملمــــوع الكلي للــوحـــدات الدراسية الــالزمة للتخصص املساند ٢٤ وحدة دارسية *لغير طلبة 

قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.

1٠- متطلبات التخصص املساند في اإلحصاء وبحوث العمليات ٭

24 وحدة دراسية عدد الوحدات الدراسية     

أ - الزامية ) 12 وحدة (:

3 مقدمة في اإلحتمال        ٢1٠  

3 طرائق إحصائية         ٢٤٠  

3 بحوث عمليات 1         ٢٥٠  

3 بحوث عمليات ٢         3٥٠  

ب- اختيارية ) 12 وحدة (:

- يختار الطالب ٦ وحدات من اجملموعة األولى و٦ وحدات من اجملموعة الثانية 

اجملموعة األولى

3 ٢3٠        االحصاء السكاني                                      

3 ٢٦٠        حسابات إحصائية 1                                      

3 عمليات عشوائية 1        31٠  

3 نظرية اإلحصاء 1         3٢1  

3 إحصاءات وطنية دولية        33٠  

رقابة اجلودة                                                                            3   331  

3 حتليل دميوغرافي         33٢  

3 حسابات إحصائية ٢        33٥  
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3 اإلحصاء الالمعلمي        3٤٠  

3 حتليل اإلنكفاء         3٤1  

3 السالسل الزمنية والتنبؤ       3٤٢  

3 طرق املعاينة         3٤3  

3 نظرية اإلحصاء ٢         ٤٢1  

3 حتليل تتابعي        ٤٢٢  

3 حتليل املتغيرات املتعددة        ٤٢3  

3 إحصاءات مرتبة         ٤٢٤  

3 نظرية االقتصاد القياسي        ٤3٠  

3 تصميم التجارب         ٤٤1  

3 حتليل مناذج البقاء         ٤٤٤  

3 موضوعات متخصصة في اإلحصاء       ٤٩٦  

اجملموعة الثانية

3 احملاكاة 1           3٥1  

3 البرمجة اخلطية         3٥3  

3 حتليل صنع القرار         ٤11  

3 نظم الطوابير        ٤٥٠  

3 الشبكات          ٤٥1  

3 املوثوقية          ٤٥٢  

3 اجلدولة          ٤٥٤  

3 ايجاد احلل األمثل         ٤٥٦  

3 موضوعات متخصصة في بحوث العمليات      ٤٩٥  

مالحظة: ال يحسب مقرر إح ٢1٥ لطلبة مساند »االحصاء وبحوث العمليات«

اجملمــــوع الكلي للــوحـــدات الدراسية الــالزمة للتخصص املساند ٢٤ وحدة دارسية

 *لغير طلبة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.
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11- متطلبات التخصص املساند في بحوث العمليات

24 وحدة دراسية عدد الوحدات الدراسية     

أ- الزامية ) 12 وحدة (:

3 مقدمة في اإلحتمال        ٢1٠  

3 طرائق إحصائية         ٢٤٠  

3 بحوث عمليات 1         ٢٥٠  

3 بحوث عمليات ٢        3٥٠  

ب-  اختيارية ) 12 وحدة (:

- يختار الطالب من ٤ مقررات مما يلي:

3 عمليات عشوائية 1       31٠  

3 رقابة اجلودة         331  

3 السالسل الزمنية والتنبؤ       3٤٢  

3 احملاكاة 1          3٥1  

3 البرمجة اخلطية         3٥3  

3 حتليل صنع القرار         ٤11  

3 نظم الطوابير         ٤٥٠  

3 الشبكات          ٤٥1  

3 ٤٥٢  املوثوقية         

3 اجلدولة          ٤٥٤  

3 ايجاد احلل األمثل        ٤٥٦  

3 موضوعات متخصصة في بحوث العمليات      ٤٩٥  

مالحظة: ال يحسب مقرر إح ٢1٥ لطلبة مساند »بحوث عمليات«

اجملمــــوع الكلي للــوحـــدات الدراسية الــالزمة للتخصص املساند ٢٤ وحدة دارسية.
* لغير طلبة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.
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12- متطلبات التخصص املساند في حتليل البيانات

24 وحدة دراسية عدد الوحدات الدراسية      

أ- الزامية ) 6 وحدات (:

 3         1٦٠       مقدمة في احلسابات اإلحصائية                               

3 طرق إحصائية تطبيقية          ٢1٥  
 

ب- اختيارية ) 18 وحدة (:
- يختار الطالب ٦ مقررات مما يلي:

3 ٢3٠    االحصاء السكاني        
3 33٠   إحصاءات وطنية دولية       
3 331  رقابة اجلودة        
3 33٢  حتليل دميوغرافي        
3 3٤٠  اإلحصاء الالمعلمي       
3 حتليل اإلنكفاء         3٤1  
3 السالسل الزمنية والتنبؤ        3٤٢  
3 طرق املعاينة         3٤3  
3 3٥1    احملاكاة 1         
3 حتليل املتغيرات املتعددة        ٤٢3  
3 ٤٢٤  إحصاءات مرتبة        
3 ٤3٠  نظرية االقتصاد القياسي       
3 دراسات في اإلحصاء        ٤3٥  
3 تصميم التجارب         ٤٤1  
3 حتليل مناذج البقاء         ٤٤٤  
3 موضوعات متخصصة في اإلحصاء       ٤٩٦  

* غير طلبة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات.
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1٣- متطلبات التخصص املساند
لبرامج العلوم البيولوجية

التخصص املساند 

)P( بيولوجيا احليوان

أوالً: طلبة العلوم البيولوجية عدا علم احليوان : 

عدد الوحدات الدراسية                                                                    )٢٤ وحدة(

أ- مقررات الزامية  )1٣وحدة(
3  وحدات ٢٠٢    بيولوجيا اخللية     
٤  وحدات التنوع احليواني 1 االفقاريات             ٢٠٥
3  وحدات التنوع احليواني 11 احلبليات                           ٢٠٦

3٠٦             علم البيئة                                                                        3  وحدات 

وحدات اختيارية 11
  ٤٠٠،3٠٠،  ٢٠٠ مستوى  من  احليوان  علم  برنامج  يقدمها  التي  املقررات  من  الطالب  يختارها 

بشرط استيفاء املتطلب 

ثانياً: طلبة غير العلوم البيولوجية:
عدد الوحدات الدراسية )٢٤ وحدة(

- مقررات الزامية  )16 وحدة(
3  وحدات 1٠1    بيولوجيا 1      
3  وحدات بيولوجيا 3           1٠3
3  وحدات ٢٠٢    بيولوجيا اخللية     
٤  وحدات التنوع احليواني 1 االفقاريات             ٢٠٥
3  وحدات التنوع احليواني 11 احلبليات                           ٢٠٦

- مقررات اختيارية  )8( وحدات
يختارها الطالب من املقررات التي يقدمها برنامج بيولوجيا  احليوان من مستوى ٢٠٠ ،3٠٠،٤٠٠  

بشرط استيفاء املتطلب 
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)ب( بيولوجيا النبات

أوالً: طلبة العلوم البيولوجية )ماعدا تخصص علم النبات(:

على الطالب استيفاء ٢٤ وحدة دراسية من مقررات تخصص النبات )البرنامج ٠٤٩٤( على أن يكون 

من بينها ٦ وحدات من مستوى 3٠٠ أو ٤٠٠ أو من املستويني معاً بشرط استيفاء املتطلبات .

ثانياً:  لغير طلبة العلوم البيولوجية:

على الطالب استيفاء ٢٤ وحدة دراسية موزعة كما يلي:

أ ـ مقررات إلزامية ) 6 وحدات (:

3وحدات بيولوجيا1     1٠1  ـــ  ٠٤٩٠   

3 وحدات بيولوجيا٢     1٠٢  ـــ  ٠٤٩٠ 

ب-  مقررات إختيارية ) 18 وحدة (:

يختار الطالـب 1٨ وحدة دراسيـة مـن ضمـن مقـررات تخصص النبات )البرنامج ٠٤٩٤( على أن 

يكون من بينهـا ٦ وحـدات مـن مستـوى 3٠٠ أو ٤٠٠ أو مـن املستوييـن معـاً بشـرط استيفـاء 

املتطلبات.

)ج( برنامج النبات الزراعي 

1- طلبة تخصص النبات:

على الطالب استيفاء عدد ٢٤ وحدة دراسية موزعة كما يلي:

أ- مقررات ألزامية )٣ وحدات(:

3 وحدات الزراعة واجملتمع الكويتي      ٠٤٩٤ 1٤1

ب- مقررات اختيارية )21 وحدة(:

يخـتــار الطالــب ٢1 وحـــدة مـن ضمــن القائـمـة املعــــــدة للتخصـص علـى أن تكـون 

٦ وحدات منها على األقل من مستوى 3٠٠ أو مستوى ٤٠٠ أو من املستويني معاً بشرط استيفـاء 
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املتطلبات.

3 وحدات بستنه 1        ٢٤٥ ٠٤٩٤  

3 وحدات الزراعة والتربة       ٢٦٦ ٠٤٩٤  

3 وحدات بستنه ٢        ٠٤٩٤ 3٤٥  

3 وحدات الزراعة  النسيجية في النبات     ٠٤٩٤ 33٧  

3 وحدات التقنيات احليوية الزراعية      ٤ ٠٤٩٤3٧  

3 وحدات علم البيئة الزراعية      ٤٦٦ ٠٤٩٤  

3 وحدات علم النبات االقتصادي     ٢٤ ٠٤٩٤1  

3 وحدات اإلنتاج النباتي في بيئة قاحلة     ٠٤٩٤ 3٦3  

٤ وحدات 3٧٢ ٠٤٩٤  فسيولوجيا نبات متقدم     

3 وحدات وقاية نبات       ٠٤٩٤ 3٨1  

3 وحدات تربية نبات       ٤ ٠٤٩٤3٤  

3 وحدات اإلكثار النباتي       ٤٧٤ ٠٤٩٤  

2- للطلبة من خارج تخصص النبات:

على الطالب استيفاء عدد ٢٤ وحدة دراسية موزعة كما يلي:

أ- مقررات ألزامية )6 وحدات(:

3 وحدات الزراعة واجملتمع الكويتي      ٠٤٩٤ 1٤1  

3 وحدات علم النبات الزراعي       ٠٤٩٤ 1٤٢  

ب- مقررات اختيارية )18 وحدة(:

يخـتـار الطالــب 1٨ وحـــدة دراسية من ضمــن مقررات تخصص النبات الزراعي على أن تكون ٦ 

وحدات منها على األقل من مستوى 3٠٠ أو ٤٠٠ أومن املستويني معاً بشرط إستيفاء املتطلبات.

3 وحدات ٢٤٥ ٠٤٩٤  بستنه 1       

3 وحدات الزراعة والتربة      ٢٦٦ ٠٤٩٤  

3 وحدات الزراعة النسيجية في النبات     ٠٤٩٤ 33٧  

3 وحدات بستنه ٢       ٠٤٩٤ 3٤٥  

3 وحدات التقنيات احليوية الزراعية     ٤ ٠٤٩٤3٧  
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3 وحدات علم البيئة الزراعية     ٤٦٦ ٠٤٩٤  

3 وحدات علم النبات االقتصادي     ٢٤ ٠٤٩٤1  

3 وحدات وقاية نبات      ٠٤٩٤ 3٨1  

3 وحدات تربية نبات      ٤ ٠٤٩٤3٤  

3 وحدات اإلكثار النباتي      ٤٧٤ ٠٤٩٤  

)د( امليكروبيولوجيا 0495

أوالً:  لطلبة العلوم البيولوجية )ماعدا تخصص امليكروبيولوجيا(:

على الطالب استيفاء ٢٤ وحدة دراسية من مقررات تخصص امليكروبيولوجيا )٠٤٩٥( على أن يكون 

من بينها ٦ وحدات من مستوى 3٠٠ أو مستوى ٤٠٠ أو من املستويني معاً بشرط استيفاء املتطلبات.

ثانياً: لغير طلبة العلوم البيولوجية:

على الطالب استيفاء ٢٤ وحدة دراسية موزعة كما يلي:

أ-  مقررات إلزامية ) ٣ وحدات (. 

3 وحدات. 1٠٥ ـــ  ٠٤٩٠  علم الكائنات الدقيقة    

ب ـ  مقررات اختيارية ) 21 وحدة (.

يختار الطالب ٢1 وحدة دراسية من ضمن مقررات تخصص ميكروبيولوجيـا )٠٤٩٥( علـى أن يكـون 

من بينها ٦ وحدات من مستوى 3٠٠ أو  مستوى ٤٠٠ أو من املستويني معاً بشرط استيفاء املتطلبات.

)هـ( برنامج الكيمياء احليوية  0496

أوالً: طلبة العلوم البيولوجية )ماعدا تخصص الكيمياء احليوية(: 

عدد الوحدات الدراسية )24 وحدة(

أ- مقررات الزامية  )18 وحدة(

٤ وحدات ٢1٧   الكيمياء البيولوجية     
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٢ وحدات 3٠٠   مختبر الكيمياء احليوية 1     

3 وحدات 31٥   الكيمياء احليوية1      

3 وحدات 3٧٢   مقدمة في  الوراثة اجلزيئية     

3 وحدات ٤1٥   الكيمياء احليوية ٢      

3 وحدات 33٧   األنزميات        

ب- مقررات اختيارية  )6 وحدات(

يختارها الطالب من املقررات التي يقدمها برنامج الكيمياء احليوية من مستوى ٢٠٠ أو أعلى بشرط 

استيفاء املتطلبات.

- ال تتضمن أي مقررات يكون قد درسها في تخصصه الرئيسي

ثانياً: طلبة  )غير العلوم البيولوجية(:

عدد الوحدات الدراسية   )24 وحدة(
أ- مقررات الزامية  )1٩ وحدة(

٤ وحدات ٢1٧   الكيمياء البيولوجية     

٤ وحدات ٢٧1   مقدمة في الكمياءاحليوية     

٢ وحدات 3٠٠   مختبر الكيمياء احليوية 1     

3 وحدات 31٥   الكيمياء احليوية 1      

3 وحدات ٤1٥   الكيمياء احليوية ٢      

3 وحدات 33٧   األنزميات       

ب- مقررات اختيارية )5 وحدات(

يختارها الطالب من املقررات التي يقدمها برنامج الكيمياء احليوية من مستوى 3٠٠ أو ٤٠٠ أو 

املستويني معاً بشرط استيفاء املتطلبات.

)و(  برنامج البيولوجيا اجلزيئية 0497

1-  طلبة العلوم البيولوجية )ماعدا تخصص البيولوجيا اجلزيئيه(:
أ ـ مقررات الزامية ) 12 وحدة(

٢٩1   تقنيات في الكيمياء احليوية                                                ٤ وحدات 
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3٧1   مقدمة في الوراثة اجلزيئية                                                  3 وحدات

٤٨٢    مقدمة في الهندسة الوراثية                                          3 وحدات 

٤٨3    مختبر البيولوجيا اجلزيئية                                                ٢ وحدة

ب ـ مقررات اختيارية ) 12 وحدة(:

يختار الطالب 1٢ وحدة اختيارية من ضمن قائمة مقررات برنامج البيولوجيا اجلزيئية على ان يكون 

منها ٦ وحدات دراسية من مستوى ٤٠٠ . 

- ال تتضمن أي مقررات يكون قد درسها في تخصصه الرئيسي.

2-  طالب خارج العلوم البيولوجية:
املقررات اإللزامية:  ) 15 وحدة دراسية (

3 وحدات 1٠1   بيولوجيا 1      

٤ وحدات ٢٧1   مقدمة في الكيمياء احليوية     

3 وحدات ٢٨1   مقدمة في البيولوجيا اجلزيئية    

3 وحدات ٤٨٢   مقدمة في الهندسة الوراثية    

٤٨3   مختبر البيولوجيا اجلزيئية        وحدتان

املقررات االختيارية )٩ وحدات(:

يختار الطالب ٩ وحدات دراسية من ضمن قائمة املقررات املعدة للتخصص على أن تكون 3  وحدات 

منها على األقل من مستوى 3٠٠ و ٤٠٠.
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14 ـ  صحيفة التخصص املساند
لألدلة اجلنائية لطلبة تخصص رئيسي

علوم بيولوجية أو كيمياء

* عدد الوحدات الدراسية )24(

*  أ- قائمة باملقررات االلزامية العامة: )12 وحدة  دراسية(

عدد الوحدات أسم املقرر      رقم املقرر   

3 الثقافة اجلزائية       ٠٤٠٩-1٦٦  

3 مقدمة في علم األدلة اجلنائية     ٢٠-٠٤٠٩1  

٤ التحليل اجلنائي لألدلة البيولوجية     ٠٤٠٩-3٠1  

٢ فحص مسرح اجلرمية وتقنيات جمع األدلة    ٠٤٠٩-31٠  

ب-  قائمة مبقررات التخصص اإللزامية: )7 وحدة دراسية(

عدد الوحدات أسم املقرر      رقم املقرر   

تشمل طلبة تخصص العلوم البيولوجية مجموعة )أ(   

3 الكيمياء التحليلية      ٢-٠٤٠٩3٨  

٢ تطبيقات اجملهر في األدلة اجلنائية     ٢٥٩-٠٤٠٩  

٢ علم السميات اجلنائي      ٤٠٢-٠٤٠٩  
 

تشمل طلبة تخصص الكيمياء مجموعة )ب(   

3 بيولوجيا )1(       ٠٤٩٠-1٠1  

٤ الكيمياء اجلنائية وحتليل األدلة املادية     ٠٤٠٩-3٠٥  

مجموع وحدات املقررات اإللزامية                         1٩ وحدة  

ب-   قائمة باملقررات اإلختيارية: )5 وحدات دراسية(
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استيفاء  بشرط  املساند  التخصص  مقررات  قائمة  في  املدرجة  املقررات  من  الطالب  يختار 

املتطلبات 

لكل مقرر )على أن ال يكون قد درسها من ضمن املقررات االلزامية لتخصصه الرئيسي واملساند(.

عدد الوحدات أسم املقرر      رقم املقرر   

٢ الطب الشرعي اجلنائي      ٢٠٧-٠٤٠٩  

3 مبادئ االجراءات واحملاكمات اجلزائية     ٤٠٠-٠٤٠٩  

٢ علم اخملدرات اجلنائي      ٤٠٦-٠٤٠٩  

٢ األخالقيات املهنية لعلم األدلة اجلنائية     ٤٨٦-٠٤٠٩  

1 كتابة التقرير اجلنائي      ٤٩٦-٠٤٠٩  

3 مشروع بحث في األدلة ا جلنائية     ٤٩٨-٠٤٠٩  

- إذا كانت إحدى املقررات أعاله مدرجة في صحيفة التخصص الرئيسي للطالب، فعليه استبدالها 

بإحدى املقررات املدرجة في قائمة املقررات االختيارية للتخصص املساند لألدلة اجلنائية
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كليــــــــة الطب
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٢٩

٥

3

3

1

3

٥

٤

3

3

٥

11

11

٥

٥

٨

٨

٨

٨

٨

٦

2

٦

٨

٭  الفصل األول                                     )15 وحدة(

1٤٨٨1٨1      لغة  اجنليزية

1٤٤٠1٤٠      الكيمياء للعلوم الصحية

1٤٠٠1٤1      الفيزياء احليوية

1٤1٠1٠1      احلاسوب في الطب

1٠٠              تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

الفصل الثاني                                       )15 وحدة(

1٤٨٨1٨٢      لغة اجنليزية

1٤٢٠1٤3      االحياء للعلوم الصحية

1٤1٠1٤٤      االحصاء احليوي

مقرر اختياري .................

الفصل الثالث                                      )16 وحدة(

٠٥٨٨1٨3      لغة اجنليزية

٠٥٥٠3٠3      مقرر أساسي 1

الفصل الرابع                                        )16 وحدة(

٠٥٥٠3٠٧      املقرر األساسي

٠٥٥٠3٠٦      العدوى واملناعة

الفصل اخلامس                                   )21 وحدة(

٠٥٧٠٤٠٢      الدم

٠٥٨٠3٠٨      جهاز الغدد الصماء

٠٥٨٠3٠٩      اجلهاز العضلي والهيكلي

الفصل السادس                                )16 وحدة(

٠٥٨٠3٠٦      جهاز القلب واألوعية الدموية

٠٥٨٠3٠٧      اجلهاز التنفسي

الفصل السابع                                       )16 وحدة(

٠٥3٠31٢      اجلهاز العصبي

٠٥٨٠٤٠٤      اجلهاز الكلوي

٠٥٠٠٤٠٦      مقرر اختياري

الفصل الثامن                                     )14 وحدات(

٠٥٨٠٤٠3      اجلهاز التناسلي والثدي

٠٥٧٥311      اجلهاز الهضمي

اجملموع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمــة 

للتخرج 12٩ وحدة.

متطلبات التخرج للحصول على األجازة اجلامعية في العلوم الطبية األساسية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

٠٥٨٠٤٠٤      اجلهاز البولي والتناسلي
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كليـــة الهندســة والبترول
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

133

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

٢

3

1

3

3

3

3

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة                   )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢   تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية )التاريخ( 

او مايعادلها 

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية( 

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠6٠٠٣1٠      أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                       )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

        )18 وحدة(

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )6٩ وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )44 وحدة(

٢1٢        رياضيـــات متقــدمة للهندســـة 

              الكهربائية

٢13       حتليل الدوائر اخلطية

٢33       الكترونيات )أ(

املقررات املطلوبة للتخرج في الهندسة الكهربائية  

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1
1

٢3٤       مختبر الكترونيات )أ(

٢٩٧       أسس التصميم 

31٢       اشارات ونظم

3٨٥       مقدمة معاجلة اإلشارات الرقمية

3٢٠       نظرية اجملاالت الكهرومغناطيسية

333       الكترونيات )ب(

33٤       مختبر إلكترونيات )ب(

3٤3      حتويل الطاقة )أ(

3٤٥      مختبر حتويل الطاقة )أ(

3٥٠      حتليل نظم القوى )1(

3٧٠      نظم التحكم )1(

3٧٤      مختبر التحكم )1(

3٨1      نظرية االتصاالت

3٨٤      مختبر نظرية االتصاالت

٤٩٧      تصميم هندسي

قســم  مــن  إختيـارية  مقـررات  ب- 

الهندسـة  الكهربائية                   )15 وحدة(

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

قسم  مختبرات  من  اختيارية  مقررات  ج- 

الهندسة الكهربائية                              )2 وحدة(

............................................................................

............................................................................

د- مقـــررات الزاميــة مــن قســم هندســة 

     الكمبيوتر                                          )8 وحدات(

٢٦٢        أساسيات املنطق الرقمي

٢٦٤        مختبر املنطق الرقمي

3٦3        مقدمة في النظم املتضمنه

3٦٤        مختبر النظم املتضمنه

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج ) 1٣2حدة(

1

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

1
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13٥

املقررات املطلوبة للتخرج في  الهندسة املدنية 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

٢

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

٢

3

3

3

٤

أ: برنامج الثقافة العامة                   )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة اإلسالميــة 

            )التاريخ( - أو ما يعادلها

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠      أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                       )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

)27 وحدة(

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٢        إستاتيكا

٢٠3        ديناميكا

٢٠٤        مقاومة مواد

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )6٠ وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )51 وحدة(

٢٠1       مقدمة في التصميم

٢3٦       مساحة التشييد

٢٥٢       مواد البناء

٢٧1       حتليل إنشائي )أ(

31٠       ميكانيكا املوائع

311       موارد مياه
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31٢       هندسة البيئة

3٥٠       ميكانيكا التربة

3٦٦       هندسة النقل

3٧1       حتليل إنشائي )ب(

3٧3       خرسانة مسلحة )أ(

٤3٠       اجلـوانــب القانونيـــة واملهنيـــــة 

             واالجتماعية في الهندسة

٤3٥       هندسة وإدارة التشييد

٤٥1       أساسات

٤٧3       خرسانة مسلحة )ب(

٤٩٠       تصميم هندسي

ب- مقـررات إختيــارية                      )٩ وحدات(

* يجب على الطالب إمتام ما يلي:

1- مقـــرر )٣ وحدات( مـن املـواد االختيــارية 

    التالية التي يعرضهــا القســم أو كليـة  

    العلوم:

1٠1-٠٤٦٠       جيولوجيا عامة طبيعية )لغير  

                       تخصص اجليولوجيا(

٢٠٦-٠٦٢٠       مقدمة في علوم املواد واألرض

٢1٠-٠٦٢٠       علم البيئة واألنظمة البيئية

1٠٥- ٠٤٩٠      علم الكائنات الدقيقه 

2- مقـــرر )٣ وحــدات( مــن املـواد االختيــارية       

    احملددة التي يعرضهـا القسـم في اجملــاالت    

    اخملتلفة:

٤٠3       هندسة السواحل )٢(

٤11       معاجله مياة ومجاري

٤1٢       هيدروليكا قنوات مفتوحة

٤1٤       هندسة الهيدروليكا

٤3٤       تقدير كلفة التشييد

٤٥٢       منشآت ترابية

٤٦1       هندسة املرور

٤٦3        مواد وتشييد الطرق

٤٧٦        تطبيقــات احلاسـوب فـي الهندسـة 

              اإلنشائيه

٣- مقـــرر )٣ وحــدات( اختيــاري ممــا يقدمــه  

    القســـم مبستـــوى 4٠٠ أو مقــرر تدريــب   

    هندسي )٣٩5-٠62٠(

..................................................................................

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )1٣2 وحدة(
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املقررات املطلوبة للتخرج في الهندسة امليكانيكية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

1

٢

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة                   )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة اإلسالميــة 

            )التاريخ( - أو ما يعادلها

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠     أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                       )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

        )28 وحدة(

1٠٢        ورشة

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٢        إستاتيكا

٢٠3        ديناميكا

٢٠٤        مقاومة مواد

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )5٩ وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )5٠ وحدة(

٢٤1      علم املواد واملعادن

٢٥٩      مقدمة في التصميم

311      نظرية املكائن
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31٨      ديناميكا النظم

3٢٢      ديناميكا احلرارة )ب(

331      ميكانيكا املوائع )أ(

3٥1      التصميم امليكانيكي )أ(

3٥3      اساليب االنتاج

3٧3        مختبر أساسيات هندسة ميكانيكية

٤1٥      إهتزازات ميكانيكية

٤1٧      التحكم في النظم امليكانيكية

٤٢1      إنتقال احلرارة

٤٢٤      تكييف الهواء والتبريد

٤٥1      التصميم امليكانيكي )ب(

٤٥٥      التصميم مبساندة احلاسوب

٤٥٩      التصميم الهندسي

٤٧3      مختبر علوم حرارية )أ(

٤٧٤      مختبـر ديناميكـا املكائـن وإهتـزازات 

            ميكانيكية

٤٧٥      مختبر علوم حرارية )ب(

٤٧٦      مختبر التحكم بالنظم امليكانيكية

ب- مقـررات إختيــارية                      )٩ وحدات(

املقررات  قائمة  من  وحدات(   ٩( الطالب  يختار 

االختيارية اخلاصة بقسم الهندسة امليكانيكية

..................................................................................................   

..................................................................................................   

..................................................................................................   

  

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )1٣2 وحدة(
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املقررات املطلوبة للتخرج في الهندسة الكيميائية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

٤

3

٤

٢

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة             )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                  )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة اإلسالميــة 

            )التاريخ( - أو ما يعادلها

ثانياً: املقررات االختيارية              )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كليـــــة احلقـــوق: القانـــــون 

                   الدستـوري في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠      أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                  )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )٣8 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

٢٠٨        كيمياء عامة وحتليلية

٢1٧        كيمياء فيزيائية

٢٦٩        كيمياء عضوية

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة                       

)18 وحدة(

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )58 وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )46 وحدة(

٢11      مبادئ العمليات

٢٤1      ميكانيكا املوائع

٢٤٢      م. ميكانيكا املوائع

٢٩1      مبادئ في التصميم

3٢1       ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية

3٢٤        الكيناتيكــا وتصميــم املفاعــــالت

           الكيميائية )أ(



1٤٠1٤٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3٤3     إنتقال احلرارة

3٤٤     م. إنتقال احلرارة

3٤٥     إنتقال املادة

3٥1     ديناميكا العمليات وطرق التحكم

3٥٢     م. حتكم العمليات

3٩3     تصميم العمليات الكيميائية

٤٢٨     الكيناتيــكــا وتصمـيــم املفاعـالت

           الكيميائية )ب(

٤٤٠     عمليات إنتقال املادة

٤٤3     م. عمليات إنتقال املادة

٤٦1     حتلية املياه

٤٧٢     هندسة تكرير البترول

٤٩1     تصميم املصانع

ب- مقــررات اختيارية                        )12 وحدة(

املقـــررات  أحـــد  الطالـــب  يختار   -1

)٣ وحدات(  التاليــة  

٤٧3      هندسة البلمرة

)هندسة  واملعادن  املواد  علم        ٢٤1

ميكانيكية(

مما  دراسية  وحدات(   6( الطالب   يختار   -2

يقدمه القسم مبستوى 2٠٠ على األقل. * 

...............................................................................................   

...............................................................................................   

مما  اختيارية  وحدات(   ٣( الطالب   يختار   -٣

العلوم  كلية  أو  الكلية  أو  القسم  يقدمه 

موافقة  وبشرط  األقل  على   2٠٠ مستوى 

القسم

..................................................................................................   

   

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )1٣2 وحدة(

3

1

3

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

  * اليحسب مقرر ٠٦٤٠3٠٢ كإختياري قسم لطلية الهندسه الكيميائيه .      



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٤1

املقررات املطلوبة للتخرج في هندسة البترول

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

1

٢

3

3

3

1

3

3

3

3

1

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة                   )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة اإلسالميــة 

            )التاريخ( - أو ما يعادلها

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠      أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                       )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

        )25 وحدة(

1٠٢        ورشة

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٢        إستاتيكا

٢٠٤        مقاومة مواد

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )62 وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )5٣ وحدة(

1٥٠    مقدمة في هندسة البترول

٢٢1    خواص صخور املكامن

٢٤1    ميكانيكا املوائع

٢٥1     مقدمة تصميم في هندسة البترول



1٤٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3٢٢    مختبر صخور املكامن  

3٢3    السلوك الطوري ملوانع املكامن

3٢٤    هندسة املكامن

333    مختبر الضغط - احلجم - درجة احلرارة

3٤1    هندسة احلفر

3٤٢    مختبر األسمنت والطفلة

3٥1    جيولوجيا البترول

3٥٤    سجالت اآلبار

3٥٥    م. سجالت اآلبار

٤11    هندسة اإلنتاج

٤٢٥    هندسة الغاز الطبيعي

٤٢٧    االنتاج الثانوي

٤3٢    إختبار اآلبار

٤3٥    تصميم معدات اإلنتاج

٤3٧    طرق عددية في هندسة البترول

٤٩٦    التصميم في هندسة البترول

٤٤٩    أقتصاديات البترول

ب- مقــررات إلزاميـــة مـــن خــارج القســم 

     )٣ وحدات(

1٠1 - ٠٤٦٠     جيولوجيا عامة طبيعية

املقررات  من  وحدات(   6( الطالب  يختار  ج- 

اإلختياريـة التي يقدمها القسم مبستوى 2٠٠ 

على األقل(

................................................................................................... 

................................................................................................... 

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )1٣2 وحدة(

1

3

1

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٤3

املقررات املطلوبة للتخرج في الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية 

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

1

٢

3

3

1

3

3

3

3

3

٢

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة                   )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة اإلسالميــة 

            )التاريخ( - أو ما يعادلها

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

٠٩1٠٢33     كلية الشريعة: السيرة النبوية )1(

13٤٠           قسم اجلغرافيا

13٥٠           قسم علم النفس

13٦٠           قسم العلوم السياسية

13٧٠           قسم علم االجتماع

٩٩٨٩           مركز اللغات

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠      أخالقيات املهنة

ب- برنامج التخصص                       )114 وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1        فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٥        مختبر فيزيــــاء عامـــة )1( 

1٠٢        فيزيـــاء عامـــة )٢( 

1٠٧        مختبر فيزيــاء عامة )٢(

1٠1        حسبان )1(

1٠٢        حسبان )٢(

111        جبر خطي

٢11        حسبان )3(

٢٤٠        معادالت تفاضلية

1٠1        كيمياء عامة )1( 

1٠٥        مختبر كيمياء عامة )1(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

        )22 وحدة(

1٠٢        ورشة

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٢        إستاتيكا

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٨        ديناميكا حرارية للهندسة

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤        احتمال واحصاء للهندسة

3٠٧        تطبيقات الطرق العددية والبرمجة  

              في الهندسة

ثالثاً: التخصص الرئيسي               ) 65 وحدة(

أ- مقررات إلزامية من القسم          )44 وحدة(

٢٢1      مقدمة في الهندسة الصناعية

31٢      مختبرات الهندسة الصناعية

3٢1      تصميم وقياس العمل

3٢٥      السالمة والصحة للمهندسني

3٥1      التحليل اإلحصائي في الهندسة



1٤٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3٥٢      حتليل تكلفة اإلنتاج  

3٦1      بحوث العمليات )1(

3٧1      اإلدار ة الهندسية

3٧٢      إدارة ومراقبة املشروع

٤3٤      تخطيط وتصميم املنشأت

٤٥٤      تخطيط اإلنتاج ومراقبة اخملزون

٤٥٧      ضبط اجلودة

٤٦1      بحوث العمليات )٢(

٤٨1      احملاكاة في النظم

٤٩٦      التصميم في الهندسة الصناعية

ب- مقررات إلزاميــة مــن خــارج الهندســــة 

الصناعية                                                                                             )٩وحدات(

٢٤1 - ٠٦3٠    علم املواد واملعادن

31٢ - ٠٦٥٠    صناعــات البتـرول - لغيـر طلبـة 

                      البترول

3٥3 - ٠٦3٠    أساليب االنتاج

ج- مقررات إختيارية                               )12 وحدة( 

يختـــار الطالــب 6 وحـدات مـن مجموعــــة 

الهندسة الصناعية و 6 وحدت من مجموعـــة 

اإلدارة الهندسية

مجموعة الهندسة الصناعية           )6 وحدات(

3٩٥      التدريب في الهندسة الصناعية

٤1٩      موضوعــات مختـارة فـي الهندســـة 

            الصناعية

٤٢٥      عوامل بشرية في الهندسة

٤٢٩      العوامـــل البشريــة والسالمــة فــي 

            الصناعات التحويلية

٤٤٥      نظم التصنيع

٤٤٦      التصنيع بواسطة احلاسوب

٤٥1      هندسة الوثوق والصيانة

٤٥٦      طرق تعزيز اإلنتاجية

٤٥٨      تصميم التجارب

٤٦٤      الطرق املثلى

٤٨٧      نظم اخلبـرة في الهندسـة الصناعيــة

٤٩٤      الهندسة الصناعيــة فـي الصناعـات 

            التحويلية واخلدماتية 

األساليب احلديثة لتخطيط اإلنتاج  ٤٥٥

والتشغيل  

مجموعة اإلدارة الهندسية                    )6 وحدات(

3٨1       حتليل القرارات

٤٥٩       اجلودة في الرعاية الصحية

٤٧٠       إدارة سلسلة اإلمدادات اللوجستية

٤٧3       إدارة اجلودة والتمييز املؤسسي

٤٧٤       احملاسبة والتمويل للهندسة

٤٧٥       هندسة حتليل السوق

٤٧٧       ريادة األعمال واالبتكار

٤٧٩       القانون للمهندسني

٤٨٩       موضوعــات مختـارة في هندسـة إدارة 

             النظم

اجملموع الكلي للوحــدات الدراسيــة الالزمــة 

للتخرج )1٣2 وحدة(
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3
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3
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3
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3

3

3

3

3
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3



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٤٥

املقررات املطلوبة للتخرج في هندسة الكمبيوتر 

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٤

٤

3

3

3

3

3

٤

٢

3

3

1

3

3

3

أ: برنامج الثقافة العامة                    )18 وحدة(       

أوالً: املقررات اإللزامية                          )12 وحدة(

مهارات اللغة واالتصال  

1٢3       إجنليزي )مركز اللغات(

٢٢1       إجنليزي )مركز اللغات(

إنسانيات

1٠٠       تاريــخ الكويــت احلديـث واملعـاصــر 

            )التاريخ(

٠٦٠٠31٠     أخالقيات املهنة

ثانياً: املقررات االختيارية                   )6 وحدات(

)يختار الطالب 6 وحدات من املقررات التالية(

٠٢٠٠1٠٥     كلية احلقوق: حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦     كلية احلقوق: القانـون الدستـوري  

                    في الكويت

٠31٠           قسـم اللغـة العربيــة وآدابهــا

٠3٢٠           قسـم اللغـة اإلجنليـزية وآدابهـا

٠33٠           قسم التاريخ

٠3٦٠           قسم الفلسفة

٠3٨٠           قسم اإلعالم

٠٨1٠           قسم اإلدارة والتخطيـط التربـوي

٠٨٢٠           قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢     كلية الشريعة: ثقـافة اسالميـة

٠٩٢٠           قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠           قسم الفقة وأصول الفقة

٠٩٤٠            قسم الفقـة املقـارن والسياسـة 

                   الشرعية

1٨٢٠1٠٠     مقدمة في تغذية االنسان وعلم  

     الغذاء

٠٦٠٠31٠      أخالقيات املهنة

13٤٠      قسم اجلغرافيا

13٥٠      قسم علم النفس

13٦٠      قسم العلوم السياسية

13٧٠      قسم علم االجتماع

٩٩٨٩      مركز اللغات

٠٩1٠٢33 السيرة النبوية

ب- برنامج التخصص                       )12٠ وحدة(

أوالً: مقــررات إلزاميــة مــن كليــة العلـــوم

 )27 وحدة( 

1٠1 + 1٠٥    فيزيــــاء عامـــة )أ( 

1٠٢ + 1٠٧    فيزيـــاء عامـــة )ب(

1٠1             حسبان )أ(

1٠٢             حسبان )ب(

111             جبر خطي

٢11             حسبان )ج(

٢٤٠             معادالت تفاضلية

1٠1 + 1٠٥    كيمياء عامة )أ(

ثانياً: مقـررات إلزاميـة مـن كليـة الهندســة 

        )18 وحدة(

1٠٤        رسم هندسي 

٢٠٠        برمجة الكمبيوتر للهندسة

٢٠٥        أسس هندسة كهربائية

٢٠٧        مختبر أسس هندسة كهربائية

٢٠٩        اقتصاد هندسي

3٠٤         احتمال واحصاء للهندسة

3٠٨         طرق عددية للهندسة



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )6٩ وحدة(

أ. مقررات إلزامية من القسم          )5٠ وحدة(

٢٠1        الصيغ البرمجية

٢٠3        بناءات متقطعة

٢٠٧        هياكل البيانات

٢٦٢        أساسيات املنطق الرقمي 

٢٦٤        مختبر املنطق الرقمي

3٠٠        تصميم وحتليل اخلوارزميات

3٤1        ادارة نظم قواعد البيانات

3٤٢        مختبر نظم قواعد البيانات

3٥٦        شبكات الكمبيوتر)1(

3٥٧        مختبر شبكات الكمبيوتر

3٦3        مقدمة للنظم املتظمنة

3٦٤        مختبر النظم املتظمنة

3٦٨        تنظيم الكمبيوتر

3٧1        هندسة وتطوير البرمجيات

٤٤٥        أساسيات نظم التشغيل

٤٥3        التشفير وحماية الشبكات

٤٦٨        بناء الكمبيوتر

٤٦٩        مختبر بناء الكمبيوتر

٤٩٤        هندسة نظم الكمبيوتر

٤٩٥        التصميم املتكامل

قســم  مــن  إختيـارية  مقـررات  ب- 

الهندسـة الكهربائية                   )1٠ وحدات(

٢13        حتليل الدوائر اخلطية

٢33        إلكترونيات )أ(

٢3٤        مختبر إلكترونيات )أ(

3٨٥        مقدمات معاجلة اإلشارات الرقمية

قســم  مــن  اختيارية  مقـــررات  ج- 

هندســة الكمبيوتر                     )٩ وحدات(

3٢٥        التفاعل احلاسوبي

333        النظم الذكية

3٩٩        التدريب الهندسي

٤٠٢        احلوسبة السحابية ومركزية الشبكة

٤٠٤        أسس تصميم املترجمات

٤1٠        نظرية احلوسبة

٤13        احلوسبة املتوازنة واملوزعة

 ٤1٤        احلوسبة الكمية

٤٢٠        التنقيـب فـي البيـانـات: تقنيـات

وتطبيقات  

٤٢1        استرداد وتنظيم البيانات

٤33        رؤية احلاسوب ومعاجلة الصور

٤3٤        الروبات

٤3٥        النظم التخصصية

٤3٦        التعليم اآللي

٤3٨        رسومات احلاسوب

٤٤1        قواعد البيانات )٢(

٤٤3        نظم الوسائط املتعددة

٤٥1        الشبكات الناقلة والالسلكية

٤٥٤        تقيم اداء ومحاكاة شبكات 

الكمبيوتر

٤٥٥        أساسيات شبكيات األلياف الضوئية

٤٥٦        شبكات الكمبيوتر املتقدمة

٤٥٨        برمجة الشبكات

٤٥٩        أمن املعلومات

٤٦٢        حسابيات الكمبيوتر

٤٦٤        فحص النظم الرقمية

٤٦٥        ميكنة تصميم النظم الرقمية

٤٧1        احلوسبة املتحملة للخطأ

٤٧٢        املنطق لهندسة الكمبيوتر

٤٧٤        تصميم الدوائر املتكاملة

٤٧٧        التصميم باستخـدام لغــات وصـف

املكونات املادية للحاسوب  

٤٨1        جودة البرمجيات

٤٨٢        حتليل املتطلبات البرمجية

٤٨3        ادارة مشاريع هندسة البرمجيات

٤٩3        موضــوعــات مختـارة مـن هندسة

الكمبيوتر  

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )1٣2 وحدة(
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1٤٧

كليــة العلوم الطبية املساعدة



1٤٨
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دراسية
وحداتاملقـــررات
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أوالً: متطلبات جامعية

أ ـ مقررات الزامية                              )1٩ وحدة(

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

11٥       رياضيات منتهية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )2٣ وحدة(

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٠1       البيولوجي )1(

1٢1       فيزياء عامة )1(

1٢٥       مختبر فيزياء عامة )1(

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

1٠٧       إحصاء العلوم الطبية

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

ثالثاً:  التخصص الرئيسي                  )85 وحدة(

1٥٥       علم التشريح )1(

1٥٢       علم وظـائف األعضاء

٢3٢           استخدام تقنية احلاســوب  في اخلدمات 

               الصحية

٢٥3       طـرق معاجلـة املشكـلة فـي اخلدمـات 

             الصحية

٢٥٤       التنظيم املالي في اخلدمـات الصحيـة

٢٥٥       مدخل الدارة الرعاية الصحية

31٦       الطب االكلينيكي وعلم األمراض

3٤٠       ادارة املعلومات الصحية )1(

3٤1       التدريــب العملــي املوجــه فـي ادارة  

             املعلومات الصحية )1(

3٤٢       ادارة املعلومات الصحية )٢(

3٤3        التدريــب العملــي املوجـه فـــي إدارة   

             املعلومات الصحية )٢(

3٤٥        علم األدوية

3٥1       علم املصطلحات الطبية )1(

3٥٢       علم املصطلحات الطبية )٢(

3٥3       التنظيم واالدارة )1(

3٥٤       جمــع وحتليــل وعــرض املعلومـــات 

              عن املستشفيات

3٦٦        استخـدام تقنيــة املعلومــات فـــي  

              اخلدمات الصحية )٢(

٤٤٠        ادارة املعلومات الصحية )3(

٤٤1        التدريــب العملــي املوجـه فـي إدارة  

              املعلومات الصحية )3(

٤٤٢        ادارة املعلومات الصحية )٤(

٤٤3        التدريـب العملــي املوجــه فــي إدارة    

              املعلومات الصحية )٤(

٤٥٠        قاعة بحث سمنار

٤٥1        الطب االكلينيكي )٢(

٤٥٥        التنظيم واإلدارة )٢(

٤٧٢        البحث والتقويـم فـي مجـال العنـاية 

              الصحية

٤٦٢        التعليم أثناء اخلدمة

٤٦3        نظام املعلومات الصحية

٤٦٦        التنظيم واإلدارة )3(

٤٧1         كفاءة األجهزة والتحليل

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )127 وحدة (.

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة

 )املعلوماتيه وادارة املعلومات الصحية( للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٥٠

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة )العالج الطبيعي(
للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أوالً: متطلبات جامعية

أ ـ مقررات الزامية                              )1٩ وحدة(

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

11٥       رياضيات منتهية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )2٣ وحدة(

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٠1       البيولوجي )1(

1٢1       فيزياء عامة )1(

1٢٥       مختبر فيزياء عامة )1(

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

1٠٧       إحصاء العلوم الطبية

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

ثالثاً: مقررات التخصص الرئيسي               

أـ   املقررات االلزامية                              )8٠ وحدة(

1٥٥       تشريح )1(

1٥٢       علم وظائف االعضاء

1٥٤       علم االنسجة )هستولوجي(

٢1٠       تشريح )٢(

٢٠1       طرق العناية واالتصال باملريض

٢٠3       الطرق االساسية في العالج الطبيعي

٢٠٤       العالج بالكهرباء 

٢٠٦       علم اآللية احليوية

31٠       علم االعصاب

3٥٢       علم االعصاب التطبيقي

3٠1       طرق العالج بالكهرباء

311       العالج الطبيعي )1(

313       علم دراسة حركة املريض

31٦       الطب االكلينيكي وعلم االمراض

3٥٧       النمو والتكوين

31٢       العالج الطبيعي )٢(

3٥٩       التعليم االكلينيكي )1(

3٦٠       التعليم االكلينيكي )٢(

3٦٢       فسيولوجية التمارين

٤٢٠       علم األدوية

٤11       العالج الطبيعي )3(

٤1٢       العالج الطبيعي )٤(

٤٠1       طرق العالج الطبيعي املتقدمة

٤1٦       قضايا مهنية في العالج الطبيعي

٤1٤       االدارة والتخطيط في العالج الطبيعي

٤1٥       طرق بحث

٤٢1       التعليم االكلينيكي )3(

٤٦1       التعليم االكلينيكي )٤(

٤1٧       دراسات خاصة

 

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )122 وحدة(.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٥1

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة في تخصص علوم األشعة /

 تكنولوجيا األشعة التشخيصية  للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أوالً: متطلبات جامعية

أ ـ مقررات الزامية                              )1٩ وحدة(

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

11٥       رياضيات منتهية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )27 وحدة(

1٠1       البيولوجي 1

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٢1       فيزياء 

1٢٥       مختبر فيزياء

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

1٠٧       اإلحصاء للعلوم الطبية

٢٠٤       مقدمة في الفيزياء الطبية

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

ثالثاً: التخصص الرئيسي               

أـ   املقررات االلزامية                              )75 وحدة(

1٥٥       علم التشريح )1(

1٥٢       علم وظائف األعضاء

٢٠٢       طرق معاملة املريض

٢٠٥       أسس تكنولوجيا األشعة

٢1٠       علم التشـريح )٢(

3٥٤       طرق التصوير االشعاعي )1( ومختبر

3٦1       التدريب اإلكلينيكي )1(

3٦٢       طرق  التصوير  اإلشعاعي )٢( ومختبر

3٦٥       تقنيات التصوير الرقمي

3٧3       التدريب اإلكلينيكي )٢(

3٧٤       فيزياء اإلشعاع الطبي )1(

3٧٥       فيزياء اإلشعاع الطبي )٢(

3٧٦       التصوير والتحميض

3٧٨       علم األمراض التصويري )1(

٤3٢       الوقاية من اإلشعاع وبيولوجيا اإلشعاع

٤٥٠       طرق التصوير اإلشعاعي اخلاصة

٤٥٥       طرق  التصوير  اإلشعاعي )3( ومختبــر

٤٦٦       استخـــدام احلاســــب اآللـــي فــي 

             التصويـر االشعاعي

٤٧٢       التدريب اإلكلينيكي )3(

٤٧3       التدريب اإلكلينيكي )٤(

٤٧٨       علم األمراض التصويري )٢(

٤٨1         قياس كفاءة األجهزة/أشعة تشخيصية

٤٩٥      بحث

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 
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1٥٢

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة
في تخصص ) علوم االشعة / تكنولوجيا الطب النووي (

للطلبة املستجدين  للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أوالً: متطلبات جامعية

أ ـ مقررات الزامية                              )1٩ وحدة(

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

11٥       رياضيات منتهية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )27 وحدة(

1٠1       البيولوجي 1

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٧       اإلحصاء للعلوم الطبية

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٢1       فيزياء عامة

1٢٥       مختبر فيزياء

٢٠٤       مقدمة في الفيزياء الطبية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )7٩ وحدة(

1٥٢       علم وظائف األعضاء

1٥٥       علم التشريح )1(

٢٠٢       طرق معاملة املريض

٢٠٥       أسس تكنولوجيا األشعة

٢1٠       تشـريح )٢(

33٢       الوقاية من اإلشعاع وبيولوجيا اإلشعاع

3٥٦       كيمياء للطب النووي

3٥٤       طرق التصوير االشعاعي )1( ومختبر

3٦٢       طرق  التصوير  اإلشعاعي )٢( ومختبر

3٦٥       تقنيات التصوير الرقمي

3٧٠       التدريب اإلكلينيكي )1(

3٧1       التدريب اإلكلينيكي )٢(

3٧٤       فيزياء اإلشعاع الطبي )1(

3٧٨       علم األمراض التصويري )1(

3٨٤       فيزياء اإلشعاع الطبي )٢(

٤٥٠       طرق التصوير اإلشعاعي اخلاصة

٤٥٢       الصيدلية النووية وعلم االقربازين

٤٥٥       طرق  التصوير  اإلشعاعي )3( ومختبر

٤٥٧       طرق الفحوصات اخملتبرية

٤٧٢       التدريب اإلكلينيكي )3(

٤٧3       التدريب اإلكلينيكي )٤(

٤٧٨       علم األمراض التصويري )٢(

٤٨٢       قياس كفاءة األجهزة/ ت. طب نووي

٤٩٥       بحث

٤٦٦      استخــدامـات احلاســـب اآللـي فــي 

            التصويـر االشعاعي

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )125 وحدة(.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٥3

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة  علـوم اخملتبـرات الطبيـة

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أوالً: متطلبات جامعية                         )1٩ وحدة(

11٥       رياضيات منتهية

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )2٣ وحدة(

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٢1       فيزياء عامة )1(

1٢٥       مختبر فيزياء عامة )1(

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

1٠1       بيولوجي )1(

1٠٧       إحصاء العلوم الطبية

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )82 وحدة(

1٥٥       علم التشريح

1٥٢       علم وظائف االعضاء

٢1٠       مقدمة في الكيمياء احليوية

٢11       مقدمة في علم األنسجة واخللية

٢1٢       مقدمة في بيولوجيا اخللية

٢13       مقدمة في علم الدم

٢٩٧       مقدمة في علم امليكروبات

3٤٠       علم األنسجة

3٤٢       الكيمياء احليوية الطبية

3٤3       علم األحياء اجلزيئية واجلينات

3٤٤       علم املناعة

3٥1       علم امليكروبات الطبية )1(

3٥3       علم الطفيليات الطبية

3٥٨       علم األنسجة واخلاليا )1(

3٦٤      علم امليكروبات االكلينيكية واألمصال

3٦٥      علم الـدم

3٦٦      الكيمياء االكلينيكية )1(

3٦٧      الكيمياء االكلينيكية )٢(

٤٤1      علم الدم )٢(  والتدريب امليداني

٤٤٢      علم الدم التحصيني

٤٤٩      الترابط االكلينيكي )1(

٤٥٠      امليكروبيولوجيـا االكلينيكـي والتدريـب 

            امليداني

٤٥٧      علم الطفيليات االكلينيكـي والتدريـب 

           امليداني

٤٥٨     طرق علم األنسجة واخلاليا )٢( والتدريب

٤٦٢      تدريب علم الدم االكلينيكي

٤٦3      تدريب علم امليكروبات االكلينيكي

٤٦٤      تدريب بنك الدم

٤٦٥      تدريب علم األنسجة واخلاليا )3(

٤٦٦      الترابط االكلينيكي )٢(

٤٦٧      الكيمياء االكلينيكية )3(

٤٦٨       الكيمياء االكلينيكية )٤(

٤٧٠       مشروع بحث

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )124 وحدة(.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٥٤

املقررات املطلوبة للتخرج في العلوم الطبية املساعدة )العالج املهني(

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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أوالً: متطلبات جامعية

أ ـ مقررات الزامية                              )1٩ وحدة(

1٨1       لغة اجنليزية

1٨٢       لغة اجنليزية

٢٥٠       لغة اجنليزية

11٥       رياضيات منتهية

             مقرر اختياري مما تعرضه اجلامعة

ثانيا: متطلبات الكلية                         )2٣ وحدة(

11٠       كيمياء عامة

111       مختبر كيمياء

1٠1       بيولوجي )1(

1٢1       فيزياء عامة )1(

1٢٥       مختبر فيزياء عامة )1(

٢٢٠       علم نفس الرعاية الطبية

1٠٧       إحصاء العلوم الطبية

1٠٥       مدخل إلى املعلوماتية الصحية

1٠٦       الطوارىء واالسعافات االولية 

ثالثاً: التخصص الرئيسي               )86 وحدة(

1٠1       مدخل في علم االجتماع

1٥٥       علم التشريح

1٥٢       علم وظـائف األعضاء

٢1٠       مقدمة في العالج املهني

٢1٢       حتليل األداء املهني

٢13       منهج احلوار والعمل اجلماعي

٢1٤       مراحل منو اإلنسان

3٠3       نظريات في العالج املهني

3٠٤       الصحة العقلية والنفسية في العالج

3٠٥       احلركة وأداء اإلنسان املهني

3٠٦       التطبيق اإلكلينيكي )1(

31٨       التطبيق اإلكلينيكي )٢(

31٧       عالج وتأهيل العظام

31٠       علم األعصاب

311       الهندسة اإلنسانية في العالج املهني

31٢       اإلعاقات اجلسدية واألداء املهني

313       منهج التقييم والقياس

31٦       الطب اإلكلينيكي وعلم األمراض

٤٠1       منهج البحث في العالج املهني

٤٠٢       صحة الطفل في العالج املهني

٤٠3       اإلعاقات النفسية واالجتماعيـة واألداء 

             املهني

٤٠٤       تأهيل اإلدراك الذهني والعصبي

٤٠٥       التكنولوجيا والتأقلم املهني

٤٠٦       التطبيق اإلكلينيكي )3(

٤٠٧       التطبيق اإلكلينيكي )٤(

٤٠٨       التطبيق اإلكلينيكي )٥(

٤٠٩       دراسات مستقلة

٤11       البيئة املهنية واألداء اليومي

٤1٢       األدلة العملية في التطبيق العملي

٤13       تطوير الثقافة العملية والذاتية

اجملمـوع الكلـي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج )128 وحدة(.



كليــــــــة التربيـــــــــــة



1٥٦



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٥٧

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                              )12 وحدة(

يختار الطالب )12 وحدة( مـن اجملـاالت التاليـة

املوضوعي  الستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه(  
1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 
1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان
111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

111      مدخل إلى علم االحياء

1٢3      مقدمة في احلاسوب
1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1       مدخــل إلــى العلــوم السياسيـــة 

            )علوم سياسية(

1٠1      جغرافيا اإلنسان )اجلغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٢٤       أسس للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

ثانياً: متطلبات التخصص                )42 وحدة(

1٤٢      تربية بيئية )املناهج(

1٤٦      التربية للمواطنة )املناهج(

1٩٠      رياضيات طفل الروضة )املناهج(

1٩1      علوم طفل الروضة )املناهج(

1٩٢      التربية احلركية )املناهج(

1٩٥      التربية املوسيقية )املناهج(

٢٩٠      تغذية الطفل )املناهج(

٢٤1      أدب األطفال )1( )املناهج(

3٩1      أدب األطفال )٢( )املناهج(

1٩٤      رسوم االطفال )مناهج(

31٢      التربية ما قبل املدرسة )أصول(

33٦       سيكـولــوجيـــة اللعـــب )علـــم 

             النفس \التربوي(
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املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: رياض أطفالبرنامج :  رياض األطفال
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٩

33٩       علم النفس اللغـوي )علــم النفــس 

             التربــوي(

1٩3       ورشة الرياض )مناهج(

ثالثاً: املقررات التربوية املهنية         )48 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                           )45 وحدة(

1٢٥       احلاسوب التربية )مناهج(

131       مبـادئ علـم النفـس التربـوي )علـم 

             النفس التربوي(

٢1٠       أصول التربية )أصول(

٢31       سيكولوجيـة النمـو )علـم النفــس 

             التربوي(

33٤       تربية الفئات اخلاصـة )علـم النفـس 

             التربوي(

٢٩1       منهج رياض األطفال )مناهج(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

31٧       النظام التربوي في الكويت )أصول(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفــل )علــم 

             النفس التربوي(

3٩3       تدريس طفل الرياض )مناهج(

3٩٤       األسرة وطفل الرياض )مناهج(

٤٠3       اإلدارة املدرسية )اإلدارة والتخطيط(

٤3٤         اإلرشاد النفسي )علم النفس التربوي(

٤3٧     اساليب تقومي طفل الرياض )علم النفس 

          التربوي(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤    سيكولوجيــة اإلبـداع )علـم النفــس 

          التربوي(

31٤    تربية الطفل في اإلسالم )أصول(

٢٤3    التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤    التربية الفنية )مناهج(

٤٢٧    تدريس تنوعي )مناهج(

٤٢٨    تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٥    مشروع تخرج رياض األطفال

٤٩٥    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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1٥٩

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص: اللغة العربيةبرنامج :  االبتدائي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                              )12 وحدة(

يختار الطالب )12 وحدة( مـن اجملـاالت التاليـة

 

املوضوعي  الستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه(  
1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 
1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان
111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب
111      مدخل إلى علم االحياء

1٠٦      مقدمة في الفلك
1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1       مدخــل إلــى العلــوم السياسيـــة 

            )علوم سياسية(

1٠1      جغرافيا اإلنسان )اجلغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )42 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣٩ وحدة(

1٠٥      الشعر اجلاهلي

1٠٧      النحو )1(

11٦      مدخل إلى علم اللغة

٢٠٧      نحو )٢(

٢1٨      نصوص قرآنيه

٢٢٠      الشعر اإلسالمي واألموي

٢٢٩      قضـــايـــــا فـــي اللغـة العربيــة 

            والتربية )مناهج/التربية(

٢٤1      أدب األطفال )1(

33٠      نحو )3(

311      األدب الشعبي

3

3

3

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



1٦٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٤٠٨      أدب اخلليج واجلزيرة العربية

٤٢٠      علم األصوات

٤٢٧      الشعر العربي احلديث

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

31٥      علم الداللة

31٦      علم اللغة النفسي

3٠٤      البالغة العربية

٤٢٤      علم اللغة االجتماعي

٢٠٥      العروض والقافية

٢٢٨      الشعر العباسي

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية                                  )45 وحدة(

1٢٥       احلاسوب التربية )مناهج(

131       مبــــادئ علــم النفــس التربـــوي 

             )علم \النفس التربوي(

٢1٠       أصول التربية )أصول(

٢31       سيكولوجيــة النمـو )علـم النفـس 

             التربوي(

٢٤٠       مناهج اللغة العربية )مناهج(

31٦       التعليم االبتدائي )أصول(

3٤٠       مبادئ تدريس اللغة العربية )مناهج(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفــل )علــم 

             النفس التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسيـة )اإلدارة والتخطيــط(

٤٤٠      تدريس اللغة العربية )مناهج(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تــربيــــة الفئـــــات اخلـــاصــــة 

            )علــم النفس التربوي(

٤٢٨      تدريــس الفئــات اخلاصــة )مناهــج(

            )النفس التربوي(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

3٤1     ادب األطفال )٢(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥٠    مشروع تخرج في تدريس اللغة العربية

٤٦٠    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٦1

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص : دراسات اسالميةبرنامج :  االبتدائي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                              )12 وحدة(

يختار الطالب )12 وحدة( مـن اجملـاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

1٠٦      مقدمة في علم الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

111      مدخل إلى علم األحياء

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1       مدخــل إلــى العلــوم السياسيـــة 

            )علوم سياسية(

1٠1      جغرافيا اإلنسان )اجلغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )4٣ وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )4٠ وحدة(

1٠1      علوم القرآن )1(

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(

11٧      جتويد القرأن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرأن وحفظة )٢(

11٠      علوم احلديث )1(

1٢1      العقيدة اإلسالمية 

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(

1٤٠      فقة العبادات 

1٧٠      أصول فقة )1(

1٥٤      املدخل إلى الفقة اإلسالمي

٢1٥      جتويد القرآن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرآن وحفظه )٤(

٢1٤      التربية اإلسالمية )أصول تربية(

٢٥٠      تفسير أيات األحكام )1(
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1٦٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢13      جوانـب تربويـة فـي السيـرة النبويــة 

            )أصول تربية(

٤13      سيرة اخللفاء الراشدين

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٤1      األحوال الشخصية )1(

٢٠٤      تفسير حتليلي )1(

٢1٠      علوم احلديث )٢(

3٢٤      األخالق االسالمية 

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية                                  )45 وحدة(

1٢٥       احلاسوب في التربية )مناهج(

131       مبــــادئ علــم النفــس التربـــوي 

             )علم \النفس التربوي(

٢1٠       أصول التربية )أصول(

٢31       سيكولوجيــة النمـو )علـم النفـس 

             التربوي(

٢٤٨       مناهج الدراسات االسالمية )مناهج(

3٤1       مبادئ تدريـس الدراسـات االسالميـة 

             )مناهج(

31٦       التعليم االبتدائي )أصول(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفــل )علــم 

             النفس التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسيـة )إدارة(

٤٤1       تدريس الدراسات االسالمية )مناهج(

٤31       القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤       تــربيــــة الفئـــــات اخلـــاصــــة 

             )علــم النفس التربوي(

٤٢٨         تدريــس الفئــات اخلاصــة )مناهــج(

             )النفس التربوي(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥1    مشروع تخرج في الدراسات اإلسالمية

٤٦1    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣6 وحدة دراسية(
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1٦3

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

تخصص : لغة اجنليزيةبرنامج :  االبتدائي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                              )12 وحدة(

يختار الطالب )12 وحدة( مـن اجملـاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

111      مدخل إلى علم األحياء

1٠٦      مقدمة في علم الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1       مدخــل إلــى العلــوم السياسيـــة 

            )علوم سياسية(

1٠1      جغرافيا اإلنسان )اجلغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )45 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣٩ وحدة(

1٠٨      اإلنشاء باإلجنليزية 

1٧٠      مقدمة في األدب

٢٢3      مقدمة في علم اللغة

٢٢٧      لغويات تطبيقية

٢٢٩      اللغة واجملتمع

٢٤3      علم األصوات والصوتيات

٢٦٢      الصرف والنحو

3٢٨      حتليل اخلطاب

3٤٧      الصوتيات التحويلية

3٦3      القواعد التحويلية

3٦٩      علم املعاني

3٧٨      اكتســاب اللغــة الثانيــة/األجنبيـة 

            )التربية(

3٧٩      احملادثة للمعلم )التربية( 
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1٦٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

٢٠٥       العرض الشفي

٢٠٦       تدريبات مسرحية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أ ـ مقررات الزامية                           )45 وحدات(

1٢٥       احلاسوب في التربية )مناهج(

131       مبــــادئ علــم النفــس التربـــوي 

٢1٠       أصول التربية 

٢31       سيكولوجيــة النمـو

٢٤٦       مناهج اللغة اإلجنليزية )مناهج(

31٦       التعليم االبتدائي )أصول(

3٤٦        مبادئ تدريس اللغة االجنليزية )مناهج(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفــل )علــم 

             النفس التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسيـة )إدارة(

٤٤٦       تدريس اللغة اإلجنليزية )مناهج(

٤31       القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤       تــربيــــة الفئـــــات اخلـــاصــــة 

             )علــم النفس التربوي(

٤٢٨         تدريــس الفئــات اخلاصــة )مناهــج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥٦    مشروع تخرج في اللغة االجنليزية

٤٦٦    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٦٥

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص : اجتماعياتبرنامج :  االبتدائي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                             )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( مـن اجملـاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

111      مدخل إلى علم األحياء

1٠٦      مقدمة في علم الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )45 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣6 وحدة(

1٠1      جغرافيا اإلنسان والبيئة

11٠      مدخل علم اجلغرافيا الطبيعية

1٠٨      ثقافة احلوار والسلم االجتماعي

٢٠٨      جغرافيا الوطن العربي

111      مدخل إلى علم اجلغرافيا البشرية

1٠1      تاريخ العرب احلديث

٤33      جغرافيا الكويت

1٤٥      التربية احلياتية

٢1٢      علم االجتماع التربوي )أصول(

3٨٩      تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر

1٤٦      التربية للمواطنة )مناهج(

1٠3      مبادئ اخلرائط

ب - مقررات أختياريه                           )٩ وحدات(

اجملموعة األولى                                      )6 وحدات(

1٠3      مبادئ الفلسفة

1٠1      مدخل إلى علم النفس

111      مدخـل رعايـــة اجتماعيــة والعمـل 

            اإلجتماعي

1٠1      مدخل إلى علم االجتماع
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اجملموعة الثانية                                    )٣ وحدات(

1٠٢       الثقافة القانونية

٢٠٥       علم النفس االجتماعي

31٥       أخالق املهنة

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )45 وحدة( 

1٢٥       احلاسوب في التربية )مناهج(

131       مبادئ علم النفس التربوي

٢1٠       أصول التربية 

٢31       سيكولوجية النمو

٢٤٢       مناهج االجتماعيات )مناهج(

31٦       التعليم اإلبتدائي )أصول(

3٤٢       مبادئ تدريس االجتماعيات )مناهج(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفـل )علـــم 

             النفس التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤٤٢       تدريس االجتماعيات )مناهج(

٤31        القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤       تربية الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

             التربوي(

٤٢٨       تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥٢    مشروع تخرج في تدريس االجتماعيات

٤٦٢    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٩



1٦٧

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

تخصص :   الرياضياتبرنامج :  االبتدائي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات  التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )45 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣٩ وحدة(

1٠1      حسبان )1(

1٠1      مبادئ اإلحصاء 

1٠٢      حسبان )٢(

111      اجلبر اخلطي

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة )مناهج(

٢1٠      مقدمة في االحتمال

٢11      حسبان )3(

1٢٦      لغة برمجة الكمبيوتر )1(

٢٤٧      رياضيات املدرسة االبتدائية )مناهج(

3٧٠      هندسة

٢٥٠      مدخل في أساسيات الرياضيات

٢٦1      املدخل في اجلبر اجملرد )1(

٢٢٦      هندسة إقليدية مستوية
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وحداتاملقـــررات

دراسية

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                             )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( مـن اجملـاالت التاليـة 

على أن يختار الطالب ٣ وحدات من كل مجال 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

111      األرض والكون )العلوم(

11٢      بيولوجيا اإلنسان )البيولوجي(

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي )العلوم(

1٠٦      مقدمة في علم الفلك 

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة واحلياة

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل الى علم االحياء

1٢3     مقدمة في احلاسوب

1٠3     الكمياء لغير الكميائيني



1٦٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ب- مقررات أختياريه                            )6 وحدات(

يختـار الطالـب 6 وحـدات ممـا يقـدمه قسـم 

الرياضيـــات فــي مستــــوى 2٠٠ فأعلــــى

..............................................................................

..............................................................................

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )45 وحدة( 

1٢٥       احلاسوب في التربية )مناهج(

131       مبـادئ علـم النفـس التربـوي )علــم 

             النفس التربوي(

٢1٠       أصول التربية 

٢31       سيكولوجية النمو

٢٤٤       مناهج الرياضيات )مناهج(

31٦       التعليم اإلبتدائي )أصول(

3٤٤       مبادئ تدريس الرياضيات

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفـل )علـــم 

             النفس التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤31        القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤       تربية الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

             التربوي(

٤٢٨       تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٤٤٤       تدريس الرياضيات )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥٤    مشروع تخرج في تدريس الرياضيات

٤٦٤    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٦٩

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص:  العلوم برنامج:  االبتدائي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠       اللغة العربية واالتصال )املناهج/التربية(

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                             )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( مـن اجملـاالت التاليـة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

اجملال الرابع: الرياضيات

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء للعلــــــوم 

            االنســانية )اإلحصاء(

1٢٦      مفاهيــم رياضيـة معاصــرة )املناهج(

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات  التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

٢٤٩      الرياضة للجميع

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )46 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )4٣ وحدة(

1٠1      حسبان )1(

1٠1      جيولوجيا عامة وطبيعية

1٠1      كيمياء عامة )1(

1٠٢      كيمياء عامة )٢(

1٠٢      حسبان )٢(

1٠٢      بيولوجيا )٢( )٩٠-٠٤(

1٠٥      مختبر كيمياء عامة )1(

1٠٦      عالم امليكروبات

1٠٦      مختبر كيمياء عامة )٢(

1٢٥      مختبر فيرياء عامة )1(

111      مدخل علم احلياة والطبيعية

11٢      بيولوجيا اإلنسان

1٠٦      علم الفلك )1(

11٤      كيمياء عضوية

1٢1      فيزياء عامة )1(

1٢1      مقدمة في التكنولوجيا احليوية
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1٧٠1٧٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ب- مقررات أختياريه                            )٣ وحدات(

1٠٢       التركيب والوظيفة في النبات )٩٤-٠٤(

1٤1       الزراعة واجملتمع الكويتي

٢٠٠       كيمياء البيئة

٢٥1       مقدمة في االستشعار عن بعد

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )48 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )45 وحدة( 

1٢٥       احلاسوب في التربية )مناهج(

131       مبـادئ علـم النفـس التربـوي )علــم 

             النفس التربوي(

٢1٠       أصول التربية 

٢31       سيكولوجية النمو

٢٤٥       مناهج العلوم )مناهج(

31٦       التعليم اإلبتدائي )أصول(

3٤3       مبادئ تدريس العلوم )مناهج(

3٢٧       إدارة الصف )مناهج(

3٢٨       وسائل االتصال التعليمية )مناهج(

33٠       الصحـة النفسيـة للطفـل )علـــم 

             النفس التربوي(

33٤       تربية الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

             التربوي(

٤٠3       اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤٤3       تدريس العلوم )مناهج(

٤31        القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

٤٢٨       تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢      االتصال التنظيمي في التربية

13٤     سيكولوجيـة اإلبـداع )علــم النفــس 

           التربـوي(

٢٤3     التربية الصحية لألطفال )مناهج(

٢٩٤     التربية الفنية )مناهج(

3٠٢     اإلشراف املدرسي )اإلدارة(

31٧     النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٢٧     تدريس تنوعي )مناهج(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٥3    مشروع تخرج في تدريس العلوم

٤٦3    تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣6 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٧1

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص: الدراسات االسالميةبرنامج: املتوسط والثانوي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة العربية واالتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )12 وحدات(

يختار الطالب )12 وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

111      مدخل إلى علم األحياء

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات  التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٠      اللغة العربية واالتصال

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي )إدارة(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )4٩ وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )46 وحدة(

1٧٠      أصول فقة )1(

1٠1      علوم القرآن )1(

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(

11٧      جتويد القرأن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرأن وحفظه )٢(

11٠      علوم احلديث )1(

1٢1      العقيدة اإلسالمية

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(
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1٧٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٤٠      فقه العبادات

1٤1      أحوال شخصية )1(

1٥٤      املدخل إلى الفقة اإلسالمي

٢1٥      جتويد القرأن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرأن وحفظه )٤(

٢33      السيرة النبوية )1(

٢1٤      التربية اإلسالمية

٢٥٠      تفسير آيات األحكام )1(

33٤      اإلسالم والتيارات املعادية

٤13      سيرة اخلفاء الراشدين

ب- مقررات أختياريه                            )٣ وحدات(

يختار الطالب )٣ وحدات( مما يلي:

133      اإلعالم االسالمي

٢٤1      األحوال الشخصية )٢(

3٢٤      األخالق االسالمية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧1      مناهج التربية االسالمية )م ث(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧1        مبادئ التربية اإلسالمية )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧1       تدريس التربية اإلسالمية )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨1     مشروع تخرج في تدريـس  اإلسالميـات  

           )م.ث(

٤٩1     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣6 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٧3

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص : اللغة العربيةبرنامج: املتوسط والثانوي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )12 وحدات(

يختار الطالب )12 وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

111      مدخل إلى علم األحياء

1٢3      مقدمة في احلاسوب

1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات  التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي )إدارة(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )48 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )45 وحدة(

1٠٥      الشعر اجلاهلي

1٠٧      نحو )1(

11٦      مدخل إلى علم اللغة

٢٠٥      العروض والقافيه

٢٠٧      نحو )٢(

٢1٦      الصرف

٢1٨      نصوص قرآنية

٢٢٠      الشعر اإلسالمي األموي

3٠٠      نظريات النقد احلديث وتطبيقاتها
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3٠٤      البالغة العربية

٢٢٨      الشعر العباسي

33٠      نحو )3(

٤1٦      النثر العربي احلديث

٤٢٧      الشعر العربي احلديث

٤3٥      نحو )٤(

ب- مقررات أختياريه                            )٣ وحدات(

يختار الطالب )٣ وحدات( مما يلي:

٢1٠      السرديات العربية القدمية

31٥      علم الداللة

31٦      علم اللغة النفسي

٤٢٠      علم األصوات

٤٢٤      علم اللغة االجتماعي

٢11      النثر العربي القدمي

313      األدب االندلسي واملغربي

3٢٦      األدب العربي فـي العصـرين اململوكـي 

            والعثماني 

٤٠٠      تطبيقات نقدي فـي الشعـر والقصـة 

            واملسرح

٤٤٠      الدراسات املعجمية احلديثة

٤٠٨      أدب اخلليج واجلزيرة العربية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٠      مناهج اللغة العربية )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٠      مبــادئ تــدريـس اللغـــة العـربيـــة  

           )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٠      تدريس اللغة العربية )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

٢٢٩      قضايا في اللغة والتربية

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٠     مشروع تخرج في تدريـس اللغة العربية  

           )م.ث(

٤٩٠     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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1٧٥

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: اللغة اإلجنليزيةبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(
أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 
والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(
1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 
            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 
)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(
1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(
1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 
الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(
1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 
            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )12 وحدات(
يختار الطالب )12 وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 
الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 
واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 
1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 
1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان
111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب
1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي
111      مدخل إلى علم األحياء

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات  التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي )إدارة(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )48 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )45 وحدة(

1٠٨     اإلنشاء باإلجنليزية

1٧٠     مقدمة في األدب

1٨٠     مبادئ الترجمة

٢٠٦     تدريبات مسرحية

٢٢3     مقدمة في علم اللغة

٢٢٧     لغويات تطبيقية

٢٢٨     اكتساب املهارة اللغوية

٢٤3     علم االصوات والصوتيات

٢٦٢     الصرف والنحو

٢٨٤     الترجمة والثقافة

3٧٩     احملادثة للمعلم

3٢٨     حتليل اخلطاب

3٤٧     الصوتيات التحويلية

3٦3     القواعد التحويلية

3٦٩     علم املعاني
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ب- مقررات أختياريه                            )٣ وحدات(

يختار الطالب )٣ وحدات( مما يلي:

٢٢٩      اللغة واجملتمع

3٢٩      علم اللغة النفسي

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٦      مناهج اللغة االجنليزية )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٦        مبـــادئ تــدريــس اللغـــة االجنليزية 

            )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٦      تدريس اللغة االجنليزية )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٦     مشــروع تخـرج فـي تدريــس اللغــة 

           االجنليزية )م.ث(

٤٩٦     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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1٧٧

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
 تخصص: الرياضياتبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                             )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليــة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

111      األرض والكون )العلوم(

11٢      بيولوجيا اإلنسان )البيولوجي(

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي )العلوم(

1٠٦      مقدمة في علم الفلك 

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة واحلياة

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      الكيمياء لغير الكميائيني

1٢3     مقدمة في احلاسوب

1٠3     الكيمياء لغير الكميائيني
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اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية
يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 
            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(
1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة
يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(
13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(
1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في ادارة التعليم العالي
1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(
1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(
أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )48 وحدة(

1٠1      حسبان )1(
1٠٢      حسبان )٢(

111      اجلبر اخلطي
1٢٦      لغة برمجة احلاسوب )1(

٢1٠      مقدمة في االحتمال )إحصاء(
٢11      حسبان )3(

٢٤٠      طرائق إحصائية )إحصاء(
٢٤٠      معدالت تفاضلية إعتيادية

٢٥٠      مقدمة في أسس الرياضيات
٢٦1      املدخل في اجلبر اجملرد )1(

٢٢٦      هندسة إقليدية مستوية
313      حتليل رياضي تطبيقي

3٢٩      مقدمة في التحليل احلقيقي
3٤٧      رياضيات املدرسة املتوسطـة والثانويـة 

            )مناهج(

3٧٠      هندسة )1(

3٧٥      مدخل إلى الطوبولوجيا
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1٧٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ب- مقررات أختياريه                            )٣ وحدات(

يختـار الطالـب ٣ وحـدات ممـا يقدمـه قسـم 

الرياضيـات بشـرط أن يكون في مستوي ٣٠٠ 

أو 4٠٠

.................................................................................

.................................................................................

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٤      مناهـــج الرياضيـــات )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٤        مبــــادئ تــدريـــس الرياضيــــــات

            )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٤      تدريـــس الرياضيـــات )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٤      مشـروع تخـرج فـي تدريـس الرياضيات 

           )م.ث(

٤٩٤     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٧٩

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص:  علوم ـ بيولوجيابرنامج:  املتوسط والثانوي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـــة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

اجملال الرابع: الرياضيات

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء للعلــــــوم 

            االنســانية )اإلحصاء(

1٢٦      مفاهيــم رياضيـة معاصــرة )املناهج(

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(

أـ  إلزامي لتخصص بيولوجيا           )٣٠ وحدة(

1٠1      بيولوجيا )1( )٩٠-٠٤(

1٠٢      بيولوجيا )٢( )٩٠-٠٤(

1٠٢      بيولوجي )٢( )٩٤-٠٤(

1٠3      بيولوجيا )3( )٩٠-٠٤(

٢٠1      بيولوجيا احللبيات

311      الفسيولوجيا

1٠٦      عالم امليكروبات

1٢1      مقدمة في التكنولوجيا احليوية

٢٦٥      بيولوجيا بيئية

ب ـ إلزامي من التخصصات املساندة األخـرى                                          

      )18 وحدة(

1٠1      جيولوجيا عامة وطبيعية

1٠1      حسبان )1(

11٠      كيمياء عامة

111      مختبر كيمياء عامة )1(

11٤      كيمياء عضوية

1٢٥      مختبر فيزياء )1(

1٢1      فيزياء عامة )1(

3

3

3

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٤

٤

3

3

٤

3

3

3

1

٤

1

3



1٨٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

جـ  املواد األختيارية للتخصص        )٣ وحدات(

1٠٦      علم الفلك )1(

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

٢٠3      بيولوجيا اخللية

٢11      تشريح نبات

٢٢٧      جيولوجيا بيئية

٢٨1      مقدمة في بيولوجيا اجلزيئية

٢٧1      مقدمة في الكيمياء احليوية

٢٠٥      بيولوجيا الالفقاريات

٤٠٨      التطور

٢31      مقدمة في اخللية الوراثية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧3      مناهج العلوم )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧3      مبادئ تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧3      تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨3      مشـروع تخــرج فــي تدريــس العلـوم 

           )م.ث(

٤٩3     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨1

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: علوم - كيمياءبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـــة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

اجملال الرابع: الرياضيات

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء للعلــــــوم 

            االنســانية )اإلحصاء(

1٢٦      مفاهيــم رياضيـة معاصــرة )املناهج(

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )52 وحدة(

مقررات إلزامية للتخصص                )46 وحدة(

أـ  إلزامي لتخصص الكيمياء           )2٣ وحدة(

1٠1      كيمياء عامة )1(

1٠٢      كيمياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر كيمياء عامة )1(

1٠٦      مختبر كيمياء عامة )٢(

11٤      كيمياء عضوية

٢33      كيمياء غير عضوية

٢3٦      كيمياء حتليلية )1(

٢٧1      مقدمة في الكيمياء احليوية

بـ  إلزامي من التخصصات األخرى )2٣ وحدة(

1٠1      حسبان )1(

1٠1      بيولوجيا )1( )٩٠-٠٤(

1٠1      جيولوجيا عامة وطبيعة

1٠٢      بيولوجيا )٢( )٩٠-٠٤(

1٠٢      حسبان )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء )1(

1٠٧      مختبر فيزياء )٢(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(
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1٨٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

جـ  املواد األختيارية للتخصص        )6 وحدات(

1٠٥      معادن وبلورات

1٠٦      عالم امليكروبات

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٠      كيمياء البيئة

٢٠1      صخور عامة

٢13      مبادئ إلكترونيات رقمية

٢31      مقدمة في علم اخللية الوراثية

٢٤3      إلكترونيات رقمية

11٢      بيولوجيا اإلنسان

33٥      كيمياء حتليلية )٢(

33٦      كيمياء غير عضوية )٢(

٢٠٥      كيمياء فيزيائية

٢٥٥      كيمياء عضوية )1(

٢٥٦      كيمياء عضوية )٢(

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧3      مناهج العلوم )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧3      مبادئ تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧3      تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨3      مشـروع تخــرج فــي تدريــس العلـوم 

           )م.ث(

٤٩3     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣6 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨3

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: علوم - فيزياءبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـــة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

اجملال الرابع: الرياضيات

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء للعلــــــوم 

            االنســانية )اإلحصاء(

1٢٦      مفاهيــم رياضيـة معاصــرة )املناهج(

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )52 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )25 وحدة(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠٢      فيزياء عامة )٢(

1٠٥      مختبر فيزياء )1(

1٠٧      مختبر فيزياء )٢(

٢٠3      فيزياء عامة )3(

٢٠٩      فيزياء حديثة

٢13      مبادئ إلكترونيات

3٥1      البصريات

3٠1      فيزياء الكم )1(

3٠٦      مختبر فيزياء حديثة )1(

ب ـ إلزامي من التخصصات املساندة األخـرى   

      )22 وحدة(

1٠1      حسبان )1(

111      مدخل علم احلياة والطبيعة

1٠1      جيولوجيا عامة وطبيعة

1٠1      كيمياء عامة )1(

1٠٢      حسبان )٢(

1٠٥      مختبر كيمياء عامة )1(

111      جبر خطي

٢11      حسبان )3(
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1٨٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

جـ  املواد األختيارية للتخصص        )5 وحدات(

1٠٢      بيولوجيا )٢( )٩٠-٠٤(

1٠٢      كيمياء عامة )٢(

1٠٥      معادن وبلورات

1٠٦      مختبر كيمياء عامة )٢(

1٠٦      عالم امليكروبات

1٠٦      علم الفلك )1(

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

٢٠1      صخور عامة 

٢٢٧      جيولوجيا البيئة

٢٤3      إلكترونيات رقمية

٢1٧      الطرائق الرياضية في الفيزياء

3٠3      فيزياء الكم )٢(

31٢      الكهرومغناطيسية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧3      مناهج العلوم )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧3      مبادئ تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧3      تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨3      مشـروع تخــرج فــي تدريــس العلـوم 

           )م.ث(

٤٩3     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣6 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨٥

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: علوم - جيولوجيابرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـــة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

اجملال الرابع: الرياضيات

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء للعلــــــوم 

            االنســانية )اإلحصاء(

1٢٦      مفاهيــم رياضيـة معاصــرة )املناهج(

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(

مقررات إلزامية للتخصص                )45 وحدة(

أـ  إلزامي )لتخصص جيولوجيا(       )25 وحدة(

1٠1      جيولوجيا عامة طبيعية

1٠٢      جيولوجيا تاريخية

1٠٥      معادن وبلورات

٢٠1      صخور عامة

٢٠٦      أحافير الفقارية

٢٠٨      طبقات وترسيب

٢٥٢      بصريات املعادن

3٠1      جيولوجيا بنائية

3٥٠      صخور رسوبية

ب ـ إلزامي من التخصصات املساندة األخـرى   

      )2٠ وحدة(

1٠1      كيمياء عامة )1(

1٠1      فيزياء عامة )1(

1٠1      بيولوجيا )1( )٩٠-٠٤(

1٠1      حسبان )1(

1٠٢      بيولوجيا )٢( )٩٠-٠٤(

1٠٢      حسبان )٢(

1٠٥      مختبر كيمياء عامة )1(

1٠٥      مختبر فيزياء )1(
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1٨٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

جـ  املواد األختيارية للتخصص        )6 وحدات(

1٠٦      عالم امليكروبات

1٠٦      علم الفلك )1(

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

٢٠٥      بيولوجيا الالفقاريات )1(

٢11      تشريح نبات

٢٢٧      جيولوجيا بيئية

٢٦٥      بيولوجيا بيئية

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧3      مناهج العلوم )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧3      مبادئ تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧3      تدريس العلوم )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨3      مشـروع تخــرج فــي تدريــس العلـوم 

           )م.ث(

٤٩3     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨٧

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

تخصص: اجتماعيات - تاريخبرنامج: املتوسط والثانوي للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

111      مدخل إلى علم االحياء

1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣٣ وحدة(

1٠1      تاريخ العرب احلديث

٢٢٠      تاريخ صدر اإلسالم

٢٧٤      تاريـخ اخلليـج واجلزيـرة العربيــة فــي 

            العصور اإلسالمية

333      منهج البحث التاريخي

3٤٢      الدولة األموية

3٤3      الدولة العباسية

3٦٢      الدولة العثمانية

3٦3      تاريخ أوروبا احلديث

3٨٩      تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر

٤٢1      تاريخ أوروبا املعاصر

٤٥٦      تاريخ العرب املعاصر

ب . املقررات اإلختيارية       )18 وحدة(

اجملموعة األولى:                           )6 وحدات(

1٠3      مبادئ اخلرائط

111      مدخل إلى اجلغرافيا البشرية

٢٠٨      جغرافية الوطن العربي

11٠      مدخل إلى علم اجلغرافيا الطبيعية

اجملموعة الثانية:                           )٩ وحدات(
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1٨٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٠1     مدخل إلى علم االجتماع

111     مدخــل رعايــة اجتماعيــة والعمــل

           االجتماعي

٢٠1      مشكالت اجتماعية

3٢٩      علم االجتماع العائلي

٢1٢      علم االجتماع التربوي )أصول التربية(

11٠      التربية وحقوق اإلنسان )أصول التربية(

1٠1      مدخل إلى علم النفس

اجملموعة الثالثة:                           )٣ وحدات(

1٠1      فلسفة العلوم 

1٠3      مبادئ الفلسفة

٢٠٧      علم الكالم

٢٢٧      فلسفة األخالق

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٢      مناهج االجتماعيات )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٢      مبادئ تدريـــس االجتماعيـــات )م.ث( 

            )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٢      تدريس االجتماعيات )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٢      مشـــروع تخــــرج فــــي تدريـــس 

            االجتماعيات )م.ث(

٤٩٢     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨٩

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: اجتماعيات - جغرافيابرنامج:  املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الريا1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

111      مدخل إلى علم االحياء

1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )٣٣ وحدة(

1٠1      جغرافيا اإلنسان والبيئة

1٠3      مبادئ اخلرائط

111      مدخل إلى اجلغرافيا البشرية

٢٠1      اجلغرافيا املناخية

٢٠٨      جغرافية الوطن العربي

٢٢3      جغرافيا إقليمية

11٠      مدخل إلى علم اجلغرافيا الطبيعية

٢33      جغرافيا اقتصادية

٢٤٢      جغرافية السكان

3٠٧      جغرافيا سياسية

٤33      جغرافيا الكويت

ب . املقررات اإلختيارية       )18 وحدة(

اجملموعة األولى:                           )6 وحدات(

1٠1      تاريخ العرب احلديث

3٨٩      تاريخ اخلليج العربي احلديث املعاصر

3٦٦      اجلزيرة العربية في العصر احلديث

٢٢٠      تاريخ صدر اإلسالم
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1٩٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

اجملموعة الثانية:                           )٩ وحدات(

1٠1     مدخل إلى علم االجتماع

٢٠1     مشكالت اجتماعية

3٢٩     علم االجتماع العائلي

٢1٢      علم االجتماع التربوي )أصول التربية(

11٠      التربية وحقوق اإلنسان )أصول التربية(

1٠1      مدخل إلى علم النفس

اجملموعة الثالثة:                           )٣ وحدات(

1٠1      فلسفة العلوم 

1٠3      مبادئ الفلسفة

٢٠٧      علم الكالم

31٥      اخالق املهنة

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٢      مناهج اإلجتماعيات )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٢      مبـــادئ تدريــس االجتماعيــات )م.ث( 

            )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٢      تدريس االجتماعيات )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٢      مشـــروع تخــــرج فــــي تدريـــس 

            االجتماعيات )م.ث(

٤٩٢     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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1٩1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: اجتماعيات - فلسفةبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٠ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )٩ وحدات(

يختار الطالب )٩ وحدات( من اجملاالت التاليـة 

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا     )6وحدات أختياريه( 

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبـــــادئ إحصــــــــاء 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

11٢      بيولوجيا االنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٢3      مقدمة في احلاسوب

111      مدخل إلى علم االحياء

1٠٦      مقدمة في الفلك

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

اجملال اخلامس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )51 وحدة(

أـ  مقررات إلزامية للتخصص           )27 وحدة(

اجملموعة األولى:                           )18 وحدة(

1٠1      فلسفة العلوم

111      الفلسفة اليونانية

٢٢٧      فلسفة األخالق

3٠3      الفلسفة احلديثة 

٢٢٦      الفلسفة اإلسالمية

3٩٧      نظرية املعرفة 

اجملموعة الثانية:                           )٩ وحدات(

11٠      مدخل إلى علم اجلغرافيا الطبيعية

111      مدخل إلى علم اجلغرافيا البشرية

٤33      جغرافيا الكويت

ب . املقررات اإلختيارية       )24 وحدة(

اجملموعة األولى:                           )٩ وحدات(

1٠1      تاريخ العرب احلديث

٢٢٠      تاريخ صدر اإلسالم

3٦٦      اجلزيرة العربية في العصر احلديث

3٨٩      تاريخ اخلليج العربي احلديث املعاصر
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1٩٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

اجملموعة الثانية:                           )6 وحدات(

٢٤٢      جغرافيا السكان

٢٠1      جغرافيا مناخية

٢٠٨      جغرافية الوطن العربي

٢٢3      جغرافية إقليمية

اجملموعة الثالثة:                           )٩ وحدات(

1٠1      مدخل علم االجتماع

11٠      التربية وحقوق اإلنسان )أصول التربية(

٢٠1      مشكالت اجتماعية

٢1٢      علم اإلجتماع التربوي )أصول التربية(

3٢٩      علم االجتماع العائلي

٤٠1      مجتمع اخلليج العربي

1٠1      مدخل إلى علم نفس

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٢      مناهج اإلجتماعيات )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٢      مبـــادئ تدريــس االجتماعيــات )م.ث( 

            )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٢      تدريس االجتماعيات )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٢      مشـــروع تخــــرج فــــي تدريـــس 

            االجتماعيات )م.ث(

٤٩٢     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٩3

املقررات املطلوبة للتخرج للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص: علم النفس - علوم اجتماعيةبرنامج: املتوسط والثانوي

أوالً: مقررات الثقافة العامة               )٣٣ وحدة(

أ - مقررات إلزامية                                   )21 وحدة(

اجملــال األول: مهـــارات االتصــال الشفهـــي 

والكتابة العلمية باللغة العربية    )٩ وحدات(

1٠1       مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربية(

٢3٥       مقـــدمـــة فــي مناهـــج البحــث 

            )عـلم النفس التربوي-التربية(

1٤٠      اللغة  العربية واألتصال

اجملــــال الثانــي: مهــارات اللغــة اإلجنليـزية 

)6وحدات(

٩٠        مقرر عالجي )بدون وحدات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

اجملال الثالث: مهارات فكرية في فهـم وتقديـر 

الثقافـــة الوطنيــة والعربيــة واإلسالميـــة  

 )6 وحدات(

1٠٠      تاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      تاريــخ احلضـارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

ب- مقررات اختيارية                           )12 وحدات(

يختار الطالب )12 وحدات( من اجملاالت التاليـة 

علـى أال يزيـد عـن ٣ وحـدات مـن كـل مجــال:

املوضوعي  األستقصاء  مهارات  الرابع:  اجملال 

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية  للظاهرة 

واستخدام التكنولوجيا

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٢٦      مفاهيم رياضية معاصرة 

1٤1      الزراعة واجملتمع الكويتي

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل علم األحياء

11٢      بيلوجيا االنسان

111      األرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة واحلياة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٠      رياضيات أوليه 

1٢3      مقدمة في علم احلاسوب

اجملال اخلامس: العلوم االجتماعية

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠1      مدخل إلى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية( 

1٠1      جغرافيا اإلنسان )جغرافيا(

1٠٢      الثقافة اإلسالمية )الشريعة(

1٠٠      تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٥      حقوق اإلنسان )احلقوق(

اجملال السادس: مهارات التربية املستدامة

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٤      مبادئ أقتصاديات التعليم )اإلدارة(

13٦      التربية األسرية )علم النفس التربوي(

1٢٠      تعليم أساليب التفكير )مناهج(

1٢1      التعليم االلكتروني )مناهج(

1٢٧        أسس نظرية للتربية الرياضية )مناهج(

1٤٥      التربية احلياتية )مناهج(

1٠٥      اإلعالم التربوي )أصول(

1٠1      مقدمة في إدارة التعليم العالي

1٤٢      التربية البيئية

ثانياً: متطلبات التخصص                )48 وحدة(

أ- اجملموعة األولى: إلزامي                    )٣٠ وحدة(

1٠1      مدخل إلى علم النفس

1٠٤      مدخل إلى علم اإلحصاء فـي العلــوم 

            االنسانية 

٢1٤      الدوافع واإلنفعاالت

٢٠٥      علم النفس االجتماعي

٢٠٦      علم النفس الفسيولوجي

٢1٥      علم نفس الضغوط

3٠٠      قياس الذكاء والقدرات

31٦      علم النفس املعرفي

3٢٥      علم نفس الشخصية

٤3٤      اإلرشاد النفسي )علم النفس التربوي(
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1٩٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات اإلختيارية                             )18 وحدة(

أ- اجملموعة األولى:                           )6 وحدات(

1٠1      تاريخ العرب احلديث

3٨٩       تاريخ اخلليج العربي احلديث املعاصر

3٦٦       اجلزيرة العربية في العصر احلديث

٢٢٠       تاريخ صدر اإلسالم

ب- اجملموعة الثانية:                           )٣ وحدات(

1٠1       مدخل إلى علم االجتماع

٢٠1       مشكالت اجتماعية

3٢٩      علم االجتماع العائلي

٢1٢      علم االجتماع التربوي )أصول التربية(

11٠      التربية وحقوق اإلنسان )أصول التربية(

ج- اجملموعة الثالثة:                            )6 وحدات(

11٠      مدخل إلى علم اجلغرافيا البشرية

111      مدخل إلى علم اجلغرافيا الطبيعية

٢٠٨     جغرافية الوطن العربي

٤33     جغرافية الكويت

د- اجملموعة الرابعة:                           )٣ وحدات(

1٠1     فلسفة العلوم

1٠3     مبادئ الفلسفة

٢٠٧     علم الكالم

31٥     أخالق املهنة

ثالثاً: املقررات اإلعداد املهني             )42 وحدة(

أ ـ مقررات إلزامية                         )٣٩ وحدة( 

1٢٥      احلاسوب في التربية )مناهج(

٢1٠      أصول التربية 

٢٧٢      مناهج اإلجتماعيات )م.ث( )مناهج(

3٢٧      إدارة الصف )مناهج(

3٢٩        الوسائل وتكنولوجيا التعليم )مناهج(

331      علـم النفـس التربـوي )علـم النفـس 

            التربوي(

33٢      الصحــة النفسيـة )علــم النفــس

            التربوي(

3٧٢      مبـــادئ تدريــس االجتماعيــات )م.ث( 

            )مناهج(

٤٠3      اإلدارة املدرسية )إدارة(

٤11      تطور الفكر التربوي )أصول(

٤31      القياس والتقومي )علم النفس التربوي(

33٤      تربيـة الفئـات اخلاصـة )علـم النفـس 

            التربوي(

٤٧٢      تدريس االجتماعيات )م.ث( )مناهج(

بـ  مقررات اختيارية                           )٣ وحدات(

يختار الطالب أحد املقررات التالية:

1٠٢       االتصال التنظيمي في التربية

٢٢٨      النشاط املدرسي )مناهج(

31٧      النظام التربوي في الكويت )أصول(

٤٠٤      التخطيط املدرسي )إدارة(

٤1٧      التربية املقارنة )اصول(

٤٢٧      التدريس التنوعي )مناهج(

٤٢٨      تدريس الفئات اخلاصة )مناهج(

٢31      سيكولوجيـة النمــو )علــم النفـس 

            التربوي(

٤٠1      مدخل إلى اإلدارة التربوية )إدارة(

رابعاً: التربية العملية                         )12 وحدة(

٤٨٢      مشـــروع تخــــرج فــــي تدريـــس 

            االجتماعيات )م.ث(

٤٩٢     تربية عملية

اجملمــــــوع الكلـــي للوحـــدات الالزمـــــة 

للتخـــرج )1٣5 وحدة دراسية(
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كليـة الشريعة والدراسات اإلسالمية



1٩٦



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٩٧

أوالً: متطلبات جامعية                        )24 وحدة(

أ ـ الزامية                                                )15 
وحدة (

1٠٧        لغة عربية ) نحو 1(

٢٠٧        لغة عربية ) نحو ٢(

1٥1        لغة اجنليزية

1٥٢        لغة اجنليزية

أو 1٧1     لغة فرنسية

1٧٢        لغة فرنسية

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   - ب 

العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 

أختياريه(  وحدات   ٣( التكنولوجيا     

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء

11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب 

1٢3      مقدمة في احلاسوب

11٠      مدخل إلى تكنولوجيا  املعلومات

 

واحلياتية  اإلنسانية  العلوم  في  ج-مهارات 

واملعلوماتية           يختارالطالب ) 6 وحدات ( 

1٠1       اإلنسان والبيئة

1٠1       مدخل إلى العلوم السياسية

1٠٢       اقتصاد منزلي

1٠٤       مبادىء االقتصاد

1٠٥       حقوق اإلنسان

13٦       التربية األسرية

٢٠1       مبادىء التربية

1٠٢       ثقافة قانونية

1٠1       مدخل في علم االجتماع

1٠1       مدخل إلى علم النفس 

131       املهارات العلمية والبحث العلمي 

1٠1      مدخل إلى علم االعالم 

1٠1      أصول االلتزام 

1٠٢      جماليات االدب العربي

1٠٤      جماليات االسلوب القرآني  

ثانياً: متطلبات الكلية                        )64 وحدة(

أـ   إلزاميـة                                               )64 وحدة(

1٠1      علوم القرآن )1(

11٠      علوم احلديث )1(

11٧      جتويد القرآن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرآن وحفظه )٢(

1٢٠      عقيدة )1(

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(

1٤1      أحوال شخصية )1(

1٤٢      فقـه )1(

1٥٢      تاريخ التشريع االسالمي

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(    

1٧٠      أصول الفقه )1(       

٢٠٤      تفسير حتليلي )1(

٢11      حديث حتليلي )1(

٢1٥      جتويد القرآن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرآن وحفظه )٤(

٢٢٠      عقيدة )٢(

٢33      السيرة النبوية )1(

٢٤٠      فقـه )٢(

٢٤1      أحوال شخصية )٢(

٢٥٠      تفسير آيات األحكام )1(

٢٧1      أصول الفقه )٢(

31٥      تخريج األحاديث

331      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )٢(

33٥      فرق إسالمية )1(
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املقررات املطلوبة للتخرج في كلية الشريعة والدراسات االسالمية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص : الفقه  وأصول الفقه )1٤٢( وحدة



1٩٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ثالثاً: متطلبات التخصص               )54 وحدة(

أـ  إلزامية                                                )٣٠ وحدة(

٢٤٥      فقه املواريث )3(

3٤3      املعاوضات املالية

3٥٤      عقود الشركات

3٧٢      أصول فقه )3(

3٨٢      املعامالت املالية املعاصرة

٤٤٢      عقود التوثيقات واحلفظ

٤٦٧      القضاء والدعوى وطرق اإلثبات

٤٧3      أصول فقه )٤(

٤٧٥      اجلناية علي النفس وما دونها

٤٧٧      جرائم احلدود والتعازير

بـ  التخصص االختياري                  )24  وحدة(

اجملموعة األولى                         )إلزامي 12 وحدة(

3٥٠      عقود التبرعات

3٥3      القواعد الفقهية

3٦3      العالقات الدولية في اإلسالم

٤٤٧      الوالية اخلاصة

اجملموعة الثانية:                 )اختياري 12 وحدة(

٢٥1       شرح أحاديث األحكام )٢(

3٨٠       االقتصاد االسالمي واملوارد املالية 

3٥1       شرح أحاديث األحكام )3(

3٥٢       تفسير آيات األحكام )٢(

3٥٥       النظريات الفقهية

3٦٠       السياسة الشرعية

٤٥٠       تفسير آيات األحكام )3(

٤٥٧       النقود واملصارف

أو يختار الطالـب تخصصـاً مسانـداً مما تعرضه 

اجلامعـة ويسمــح لطالــب كليـة الشريعــة 

بالتسجيل فيه.

املساند )٢٤ وحدة(
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..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اجملمـوع الكلــي للوحــدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج   )1٤٢ وحدة(
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1٩٩

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج في كلية الشريعة والدراسات االسالمية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص : الفقه املقارن والسياسة الشرعية )1٤٢( وحدة

أوالً: متطلبات جامعية                        )24 وحدة(

أـ  الزامية                                              )15 وحدة (
1٠٧        لغة عربية ) نحو 1(

٢٠٧        لغة عربية ) نحو ٢(

1٥1        لغة اجنليزية

1٥٢        لغة اجنليزية

أو 1٧1     لغة فرنسية

1٧٢        لغة فرنسية

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   - ب 

العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 

أختياريه(  وحدات   ٣( التكنولوجيا     

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء

11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب 

1٢3      مقدمة في احلاسوب 

11٠     مدخل إلى تكنولوجيا املعلومات

ج-مهارات في العلوم االنسانية واحلياتية 

يختار الطالب )6 وحدات (

1٠1       اإلنسان والبيئة

1٠1       مدخل إلى العلوم السياسية

1٠٢       اقتصاد منزلي

1٠٤       مبادىء االقتصاد

1٠٥       حقوق اإلنسان

13٦       التربية األسرية

٢٠1       مبادىء التربية

1٠٢       ثقافة قانونية 

1٠1       مدخل في علم االجتماع

1٠1        مدخل في علم النفس 

131       املهارات املعلوملتية والبحث العلمي 

1٠1       مدخل إلى علم اإلعالم 

1٠1       اصول االلتزام 

1٠٢       جماليات االدب العربي

1٠٤ جماليات االسلوب القرآني 

ثانياً: متطلبات الكلية                        )64 وحدة(
1ـ   إلزاميـة                                              )64 وحدة(

1٠1      علوم القرآن )1(

11٠      علوم احلديث )1(

11٧      جتويد القرآن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرآن وحفظه )٢(

1٢٠      عقيدة )1(

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(

1٤1      أحوال شخصية )1(

1٤٢      فقـه )1(

1٥٢      تاريخ التشريع االسالمي

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(    

1٧٠      أصول الفقه )1(       

٢٠٤      تفسير حتليلي )1(

٢11      حديث حتليلي )1(

٢1٥      جتويد القرآن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرآن وحفظه )٤(

٢٢٠      عقيدة )٢(

٢33      السيرة النبوية )1(

٢٤٠      فقـه )٢(

٢٤1      أحوال شخصية )٢(

٢٥٠      تفسير آيات األحكام )1(

٢٧1      أصول الفقه )٢(

31٥      تخريج األحاديث

331      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )٢(

33٥      فرق إسالمية )1(
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٢٠٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ثالثاً: متطلبات التخصص               )54 وحدة(

أـ  إلزامية                                                )٣٠ وحدة(

٢٥1      شرح أحاديث األحكام )٢(

3٥1      شرح أحاديث األحكام )3(

3٥3      القواعد الفقهية

3٦3      العالقات الدولية في اإلسالم

3٧٢      أصول فقه )3( 

3٨٠      االقتصاد اإلسالمي واملوارد املالية

3٨٢      املعامالت املالية املعاصرة

٤٦٧      القضاء والدعوى واإلثبات

٤٧٥      اجلناية على النفس وما دونها

٤٧٧      جرائم احلدود والتعازير

بـ  التخصص االختياري                  )24  وحدة(

اجملموعة األولى                         )إلزامي 12 وحدة(

٢٤٥     فقه املواريث

3٤3     املعاوضات املالية

3٦٠     سياسة شرعية

٤٥٧     النقود واملصارف 

اجملموعة الثانية:                 )اختياري 12 وحدة(

3٥٠      عقود التبرعات 

3٥٢      تفسير آيات األحكام )٢(

3٥٤      عقود الشركات 

3٥٥      النظريات الفقهية

٤٤٢      عقود التوثيقات واحلفظ

٤٤٧      عقود الوالية اخلاصة

٤٥٠      تفسير آيات األحكام )3(

٤٧3      أصول الفقه )٤(

أو يختار الطالـب تخصصـاً مسانـداً مما تعرضه 

اجلامعـة ويسمــح لطالــب كليـة الشريعــة 

بالتسجيل فيه.

املساند )٢٤ وحدة(

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اجملمـوع الكلــي للوحــدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج   )1٤٢ وحدة(
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٢٠1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج في كلية الشريعة والدراسات االسالمية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص : التفسير واحلديث  )1٤٢( وحدة

أوالً: متطلبات جامعية                        )24 وحدة(

أـ  الزامية                                              )15 وحدة (
1٠٧        لغة عربية ) نحو 1(

٢٠٧        لغة عربية ) نحو ٢(

1٥1        لغة اجنليزية

1٥٢        لغة اجنليزية

أو 1٧1     لغة فرنسية

1٧٢        لغة فرنسية

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   - ب 

العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 

أختياريه(  وحدات   ٣( التكنولوجيا     

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء

11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب 

1٢3      مقدمة في احلاسوب 

11٠     مدخل إلى تكنولوجيا املعلومات

واحلياتية  االنسانية  العلوم  في  ج-مهارات 

واملعلوماتية       يختار الطالب ) 6 وحدات (

1٠1       اإلنسان والبيئة

1٠1       مدخل إلى العلوم السياسية

1٠٢       اقتصاد منزلي

1٠٤       مبادىء االقتصاد

1٠٥       حقوق اإلنسان

13٦       التربية األسرية

٢٠1       مبادىء التربية

1٠٢       ثقافة قانونية 

1٠1       مدخل في علم االجتماع

1٠1        مدخل في علم النفس 

131       املهارات املعلوملتية والبحث العلمي 

1٠1       مدخل إلى علم اإلعالم 

1٠1       اصول االلتزام 

1٠٢       جماليات االدب العربي

1٠٤        جماليات االسلوب القرآني 

ثانياً: متطلبات الكلية                        )64 وحدة(

أـ   إلزاميـة                                               )64 وحدة(

1٠1      علوم القرآن )1(

11٠      علوم احلديث )1(

11٧      جتويد القرآن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرآن وحفظه )٢(

1٢٠      عقيدة )1(

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(

1٤1      أحوال شخصية )1(

1٤٢      فقـه )1(

1٥٢      تاريخ التشريع االسالمي

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(    

1٧٠      أصول الفقه )1(       

٢٠٤      تفسير حتليلي )1(

٢11      حديث حتليلي )1(

٢1٥      جتويد القرآن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرآن وحفظه )٤(

٢٢٠      عقيدة )٢(

٢33      السيرة النبوية )1(

٢٤٠      فقـه )٢(

٢٤1      أحوال شخصية )٢(

٢٥٠      تفسير آيات األحكام )1(

٢٧1      أصول الفقه )٢(

31٥      تخريج األحاديث

331      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )٢(

33٥      فرق إسالمية )1(
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٢٠٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

ثالثاً: متطلبات التخصص               )54 وحدة(

أـ  إلزامية                                                )٣٠ وحدة(

٢٠1      علوم القرآن )٢(

٢1٠      علوم احلديث )٢(

٢1٤      حديث موضوعي

٢1٨      تفسير موضوعي

3٠٧      مناهج املفسرين

3٠٤      تفسير حتليلي )٢(

311      حديث حتليلي )٢(

٤٠٠      تاريخ السنه النبوية

٤٢٢      دراسة األسانيد

٤٤٥      أصول التفسير وقواعده 

بـ  التخصص االختياري                  )24  وحدة(

اجملموعة األولى                          )إلزامي 12 وحدة

333      السيرة النبوية )٢(

٤٠٤      تفسير حتليلي )3(

٤11      حديث حتليلي )3(

٤3٠      مناهج احملدثني 

اجملموعة الثانية:                 )اختياري 12 وحدة(

٤13      سيرة اخللفاء الراشدين 

٤٢٠      مكانة السنة

٤٢3      اجلرح والتعديل والعلل

٤٥٠      الدخيل في التفسير

٤٥1      حديث حتليلي )٤(

٤٥٢      تفسير حتليلي )٤(

أو يختار الطالـب تخصصـاً مسانـداً مما تعرضه 

اجلامعـة ويسمــح لطالــب كليـة الشريعــة 

بالتسجيل فيه.

املساند )٢٤ وحدة(

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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..................................................................................

اجملمـوع الكلــي للوحــدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج   )1٤٢ وحدة(
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٢٠3

املقررات املطلوبة للتخرج في كلية الشريعة والدراسات االسالمية

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
تخصص :  العقيدة والدعوة )1٤٢( وحدة

أوالً: متطلبات جامعية                        )24 وحدة(

أـ  الزامية                                             )15 وحدة (
1٠٧        لغة عربية ) نحو 1(

٢٠٧        لغة عربية ) نحو ٢(

1٥1        لغة اجنليزية

1٥٢        لغة اجنليزية

أو 1٧1     لغة فرنسية

1٧٢        لغة فرنسية

1٠٠        تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   - ب 

العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 

أختياريه(  وحدات   ٣( التكنولوجيا     

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء

11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      االرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٠      الرياضيات أوليه 

1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب 

1٢3      مقدمة في احلاسوب

11٠     مدخل إلى تكنولوجيا املعلومات 

واحلياتية  االنسانية  العلوم  في  ج-مهارات 

واملعلوماتية       يختار الطالب ) 6 وحدات (

1٠1       اإلنسان والبيئة

1٠1       مدخل إلى العلوم السياسية

1٠٢       اقتصاد منزلي

1٠٤       مبادىء االقتصاد

1٠٥       حقوق اإلنسان

13٦       التربية األسرية

٢٠1       مبادىء التربية

1٠٢       ثقافة قانونية 

1٠1       مدخل في علم االجتماع

1٠1        مدخل في علم النفس 

131       املهارات املعلوملتية والبحث العلمي 

1٠1       مدخل إلى علم اإلعالم 

1٠1       اصول االلتزام 

1٠٢       جماليات االدب العربي

1٠٤ جماليات االسلوب القرآني

ثانياً: متطلبات الكلية                        )64 وحدة(

أـ   إلزاميـة                                               )64 وحدة(

1٠1      علوم القرآن )1(

11٠      علوم احلديث )1(

11٧      جتويد القرآن وحفظه )1(

11٨      جتويد القرآن وحفظه )٢(

1٢٠      عقيدة )1(

131      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(

1٤1      أحوال شخصية )1(

1٤٢      فقـه )1(

1٥٢      تاريخ التشريع االسالمي

1٥٦      شرح أحاديث األحكام )1(    

1٧٠      أصول الفقه )1(       

٢٠٤      تفسير حتليلي )1(

٢11      حديث حتليلي )1(

٢1٥      جتويد القرآن وحفظه )3(

٢1٦      جتويد القرآن وحفظه )٤(

٢٢٠      عقيدة )٢(

٢33      السيرة النبوية )1(

٢٤٠      فقـه )٢(

٢٤1      أحوال شخصية )٢(

٢٥٠      تفسير آيات األحكام )1(

٢٧1      أصول الفقه )٢(

31٥      تخريج األحاديث

331      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )٢(

33٥      فرق إسالمية )1(
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3

ثالثاً: متطلبات التخصص               )54 وحدة(

أـ  إلزامية                                                )٣٠ وحدة(

133      اإلعالم اإلسالمي

3٢٢      عقيدة )3(

3٢1      ملل ونحل ومقارنة أديان )1(

3٢٤      األخالق اإلسالمية

33٦      حاضر العالم اإلسالمي )1(

3٧٠      التربية اإلسالمية

٤٢٠      عقيدة )٤(

٤3٢      خطابة

٤3٥      فرق إسالمية )٢(

٤٤٠      فقة الدعوة

بـ  التخصص االختياري                  )24  وحدة(

اجملموعة األولى                         )إلزامي 12 وحدة(

33٤     اإلسالم والتيارات املعادية

٤٢1     ملل ونحل ومقارنة أديان )٢(

٤٢٥     مذاهب فكرية معاصرة 

٤٥٩     رد الشبهات عن اإلسالم 

اجملموعة الثانية:                 )اختياري 12 وحدة(

3٤٥      آيات اهلل اإلنسانية

3٤٦      آيات اهلل الكونية

3٤٩      التنصير واالستشراق

٤٢٢      علم االجتماع في اإلسالم

٤3٤      الدعوة إلى اهلل ووسائلها )3(

٤3٦      حاضر العالم اإلسالمي )٢(

٤٥٠      علم النفس في اإلسالم

أو يختار الطالـب تخصصـاً مسانـداً مما تعرضه 

اجلامعـة ويسمــح لطالــب كليـة الشريعــة 

بالتسجيل فيه.

املساند )٢٤ وحدة(

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اجملمـوع الكلــي للوحــدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج   )1٤٢ وحدة(

3

3

3

3

3

3

3

3



٢٠٥

املواد املقررة للدراسة في التخصص املساند الذي تطرحه
كلية الشريعة للكليات األخرى في اجلامعة

التخصص املساند لطلبة الكليات األخرى في اجلامعة:
يدرس الطالب املقررات التالية:

اجملموعة األولى: إلزامية )15 وحدة(:

3 1٠1 علوم القرآن )1(       

3 1٢1 العقيدة اإلسالمية       

3 1٤٠ فقة العبادات       

3 ٢3٢ األحوال الشخصية       

3 3٤3 معاوضات املالية       

اجملموعة الثانية: يختار الطالب ثالث مقررات )٩ وحدات(:

3 1٥٤ املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي     

3 11٠ علوم احلديث )1(       

3 ٢33 السيرة النبوية )1(       

3 3٢٤ األخالق اإلسالمية       

3 131 الدعوة إلى اهلل ووسائلها )1(      

3 ٤٥٩ رد الشبهات عن اإلسالم      

٭٭٭



٢٠٦



كلية العلوم اإلدارية



٢٠٨
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٢٠٩

)املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم نظم املعلومات وإدارة العمليات( - )إدارة العمليات وسلسلة األمدادات(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

متطلبات جامعية    )61 وحدة(

1.1 اللغة اإلجنليزية

٩٩٨٨1٠٦  لغة اجنليزية )احلصول على درجة 

              ٦٠ – ٨٠٪ باختبار القدرات او

) ٩٩٨٨٠٩٦              

2.1 مهارات حتليلية وكمية   )٩ وحدات(

1٠1311٠  رياضه للعلوم التجارية )اجتياز

               اختبار القدرات او ٠٤1٠٠٩1

1٠131٢٠ إحصاء للعلوم التجارية 1 

1٠13٢٢٠  إحصاء للعلوم التجارية ٢

٣.1 مهارات االتصال      )15 وحدة(

٠31٠1٠1  مهارات االتصال اللغوية

٠31٠1٠٢  جماليات االدب العربي

٩٩٨٨1٢٦  لغة اجنليزية )احلصول على درجة

               ٨٠ ٪ > باختيار القدرات او ٩٩٨٨1٠٦(

٩٩٨٨1٤٦  لغة اجنليزية

1٠113٠3  االتصاالت اإلدارية وكتابة التقارير

4.1 دراسات سلوكية اجتماعية   )٩ وحدات(

13٥٠1٠1  مدخل الى علم النفس

1٠3٠1٢٠  مبادئ االقتصاد اجلزئي

1٠3٠1٤٠  مبادئ االقتصاد الكلي

اختياري دراسات سلوكية واجتماعية )٣ وحدات(

 ٠33٠1٠1  تاريخ العرب احلديث

13٧٠1٠1  مدخل الي علم االجتماع

13٤٠1٠1  االنسان والبيئه

٠٨٤٠1٠٢  االقتصاد املنزلي

13٦٠1٠3  حكومة وسياسية الكويت

13٧٠1٧1  مدخل االنثروبولوجيا

13٥٠٢٠٥  علم النفس االجتماعي

5.1 انـســـانـيـــات وعلـــوم طبيعـيـــة 

وبيــولوجية                )٩ وحدات(

٠٢٠٠11٠  قانون جتاري

٠33٠1٠٢  تاريخ احلضارة اإلسالمية

اختياري     اختياري انسانيات وعلوم 

طبيعية وبيولوجية

٤

٤
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3

3
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3
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3

3

3

3

3

3

3

3

٠٤٥٠1٠1  بيولوجي 1

٠٤٩٤٢٦1  مبادئ علم البيئة النباتية

٠٤٢٠1٠٠  الكيمياء واحلياة

٠٤٦٠1٠1  جولوجيا طبيعية

٠٤٦٠1٠٢  جولوجيا تاريخية

٠٤٦٠111  األرض والكون

٠٤٦٠11٢  موارد األرض الطبيعية

٠٤٦٠113  األرض املتغيرة

٠٤٦٠٢٢٧  جيولوجيا بيئية

٠٢٠٠1٠٥  حقوق االنسان

٠٦٥٠1٠1  أساسيات البترول

٠3٦٠1٠1  فلسفة العلوم

٠3٦٠1٠٢  املدخل الى املنطق

٠3٦٠1٠3  مبادئ الفلسفة

٠3٦٠1٠٨  األخالق واجملتمع احلديث

٠٤3٠111  الطاقة واالنسان

٠٩٠٠1٠٢  الثقافة اإلسالمية

٠٤٩3111  مدخل الى علوم االحياء والطبيعة

٠٤٩311٢  بيولوجيا االنسان

6.1 تكنولوجيا املعلومات   )6 وحدات(

1٠1313٠  معلومات وتقنيات إدارة األعمال

1٠13٢٤٠  مقدمة في نظم املعلومات

7.1إختيار مطلق )إي مقررين من خارج كلية 

العلوم اإلدارية(     )6 وحدات(

اختياري    اختيار مطلق 1

اختياري    اختيار مطلق ٢

)٣6 وحدة( ٢.متطلبات الكلية املشتركة  

1٠٢٠111  مقدمة في احملاسبة املالية 1

1٠٢٠11٢  مقدمة في احملاسبة املالية ٢

1٠٢٠٢1٤  مقدمة في محاسبة التكاليف 

               واإلدارية

1٠٦٠3٠٧  أخالقيات منظمة األعمال واجملتمع

1٠3٠٢٤٠  نقود وبنوك 

1٠1٢٢٠٠  مبادئ اإلدارة املالية

1٠13٢٠٥  مقدمة في النمذجة وصناعة 

               القرار
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٢1٠

1٠13٢1٠  مقدمة في إدارة العمليات وسلسلة

               اإلمدادات

1٠11٢٠1  مبادئ اإلدارة

1٠11٢٠٥  السلوك التنظيمي

1٠11٢٢٠  مبادئ التسويق

1٠11٤٥٠  اإلدارة اإلستراتيجية

)٣٣ وحدة( ٣.متطلبات التخصص 

)18 وحدة( 1.3 مقررات إجبارية  

1٠1331٠  التخطيط واجلدولة لعمليات 

               اإلنتاج

1٠1331٦  إدارة سلسلة اإلمدادات واخلدمات

               اللوجستية

1٠133٢1  إدارة املشتريات والتوريد

1٠13٤1٠  إدارة اجلودة

1٠13٤1٥  إدارة املشاريع

1٠13٤٧3  مشروع في إدارة العمليات

               وسلسلة اإلمدادات

2.٣مقررات اختيارية     )٩ وحدات(

1٠13٤1٢  إدارة عمليات قطاع اخلدمات

1٠13٤٢٠  حتليالت العمليات وسلسلة

              اإلمدادات

1٠13٤٢٥  محاكاة عمليات سلسلة اإلمدادات

1٠13٤٥٠  سلسلة إمدادات الطاقة والنفط

1٠13٤٧٠  إدارة عمليات اخلدمات الصحية

1٠13٤٨1  تدريب ميداني في إدارة العمليات

              وسلسلة االمدادات )اجتياز 

             ٩٠ وحدة دراسية علي االفل(

1٠13٤٨٥  إدارة النقل

1٠13٤٩3  موضوعات خاصة في إدارة العمليات 

وسلسلة اإلمدادات

)6 وحدات( ٣. ٣ مقررات للتخصص  

1٠1131٠  ريادة االعمال وإدارة املشروعات 

               الصغيرة

1٠113٢٢  سلوك املستهلك

1٠٢٠٤1٥  التكاليف واحملاسبة اإلدارية

1٠133٤٠  حتليل االعمال التخاذ القرارات

1٠133٥1  مقدمة والتجارة االلكترونية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحدة دراسية
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املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم التمويل واملنشآت املالية(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر
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دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      مقدمة في إدارة ا العمليات

                     وسلسلة االمدادات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمـــــة فـــي محاسبـــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مبادىء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠        أخالقيـــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

31٥ 1٠1٢      إدارة املؤسسات املالية

3٢٠ 1٠1٢      مباديء االستثمار

3٢٧ 1٠1٢      إدارة مالية متوسطة

1٠1٢3٤٠       مناذج مالية

٤٤٠ 1٠1٢      إدارة مالية دولية

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

31٦ 1٠1٢      التمويل واالستثمار اإلسالمي  

٤1٥ 1٠1٢      التمويل الكمي

٤٢٠ 1٠1٢      إدارة محافظ االستثمار

٤٢٢ 1٠1٢      األسواق املالية

٤٢٥ 1٠1٢         املوازنــة الرأسماليــة والتمويــل   

                     طويـل األجل

٤٢٦ 1٠1٢        اخليــارات واألسـواق املستقـبليـة

٤٢٨ 1٠1٢      متويل ريادة األعمال

٤3٥ 1٠1٢      التمويل  السلوكي

٤٤٥ 1٠1٢      االستثمار البديلة

٤٥٠ 1٠1٢      تقييم حقوق امللكية

٤٥٥ 1٠1٢      تقييم ادوات الدخل الثابت

٤٦٠ 1٠1٢      االستثمار والتمويل العقاري

1٠1٢٤٧٠       حلقـة نقاشيــة فــي التمويــل 

                     واملنفقات املالية

٤٨٠ 1٠1٢      تدريب عملي )موافقة القسم(

٤٩٠ 1٠1٢      موضوعـات خاصـة في التمويـل  

)PAR( )موافقة القسم(       

1٠1٢٤٦٥      التكنولوجيا املالية

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٢٦ 1٠3٠      إقتصاديات التمويل الدولي

٤٥٠ 1٠٢٠      حتليل القوائم املالية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة

٦

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.
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٢13

املقررات املطلوبة للتخرج  ـــ  )قسم اإلقتصاد(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالَ: مقررات عالجية غير محتسبة:

اقل من  درجة  اجنليزية احلصول على  لغة   ٠٩٦

٦٠٪ في اختبار القبول جامعة الكويت(

٠٩1 حسبان متهيدي 

)61 وحدة(: ثانياَ: متطلبات جامعية 

)4 وحدات( مهارات اللغة االجنليزية 

درجة  على  احلصول   ٠٩٦( اجنليزية  لغة   1٠٦

٪٦٠_٨٠٪ في اختبار القبول جامعة الكويت(

) ٩ وحدات(: مهارات حتليلية وكمية 

11٠ رياضة للعلوم التجارية او اجتياز القبول 

1٢٠ احصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ احصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات االتصال    )15وحدة(:

1٠1 مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ جماليات األدب العربي

1٢٦ لغة اجنليزية او ٨٠٪ اختبار القبول

1٤٦ لغة اجنليزية 

3٠3 االتصاالت اإلدارية وكتابة التقرير

دراسات سلوكية واجتماعية  )12 وحدة(:

1٠1 مدخل الى علم نفس

1٢٠ مبادئ االقتصاد اجلزئي

1٤٠ مبادئ االقتصاد الكلي 

مقررات اختيارية:

)يختار الطالب مقرر واحد(

1٠1 التاريخ العربي احلديث

1٠1 مدخل الى علم االجتماع

1٠1 االنسان والبيئة

٠٨٤٠1٠٢ االقتصاد املنزلي 

1٠3 حكومة وسياسة الكويت
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1٧1 مدخل االنثروبولوجيا

٢٠٥ علم النفس االجتماعي

انسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية ) ٩ وحدات(:

11٠ البيئة القانونية الدارة االعمال التجارية

1٠٢ تاريخ احلضارة العربية االسالمية *

مقررات اختيارية:

1٠1 فلسفة العلوم

1٠٢ مدخل الى املنطق

1٠٢ ثقافة اسالمية

1٠3 مبادئ الفلسفة

1٠٥ حقوق االنسان

1٠٨ االخالق واجملتمع احلديث

1٠1 اسياسيات البترول

1٠1 بيولوجي )1(

1٠1 جيولوجيا طبيعية

1٠٢ جيولوجيا تاريخية

1٠٥ صيانة البيئة

111 الطاقة واالنسان

111 مدخل الى العلوم االحياء والطبيعة

111 االرض والكون

11٢ موارد االرض الطبيعية

11٢ بيولوجيا االنسان

113 االرض املتغيرة

٢٢٧ جيولوجيا بيئية

٢٦1 مبادئ علم البيئة

1٠٠ الكمياء واحلياة

تكنولوجيا املعلومات ) 6 وحدات(:

13٠ تطبيقات احلاسب اآللي 

٢٤٠ مقدمة في نظم املعلومات 

اختيار حر مطلق )6 وحدات(

اختيار الطالب مقررين من خارج الكلية 

العلوم اإلدارية
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٢1٤

ثالثاَ:متطلبات الكلية املشتركة )٣6 وحدة(:

111 مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 مبادئ االدارة

٢٠٥ السلوك التنظيمي

٢٠٥ مبادئ التحليل الكمي في االدارة

٢1٤ مقدمة في محاسبة اتكاليف

٢٢٠ مبادئ االدارة املالية

وسلسلة  العمليات  ادارة  في  مقدمة   ٢1٠

االمدادات

٢٤٠ نقود وبنوك 

٢٢٠ مبادئ التسويق

3٠٧ اخالقيات منظمة االعمال واجملتمع

٤٥٠ االدارة االستراتيجية 

رابعاَ: متطلبات التخصص )27 وحدة(

مقررات اجبارية:

٢3٠ رياضيات لالقتصاديني

3٢٠ اقتصاد جزئي متوسط

3٤٠ اقصاد كلي متوسط

3٥٠ اقتصاد قياسي

٤٧٠ حلقة نقاشية في االقتصاد

مقررات اختيارية )12 وحدة(:

)يختار الطالب 4 مقررات من اجملموعة ب أو 

مقرر واحد من اجملموعة أ مع ٣ مقررات من 

اجملموعة ب ( 

اجملموعة أ )يختار الطالب مقرر واحد على 

األكثر:

3٢٥ تنمية اقتصادية

3٢٦ اقتصاديات التمويل الدولي

33٠ مالية عامة 

٤٨٠ تدريب عملي في االقتصاد

اجملموعة ب )يختار الطالب ٣ مقررات على 

األقل(

٤٠1 اقتصاديات التنظيم الصناعي

٤٠٢ اقتصاد اداري

٤٠3 اقتصاد املالي

٤1٠ اقتصاد العمل

٤11 اقتصاد السكان

٤٢٠ اقتصاد بيئي

٤٢٢ اقتصاد الطاقة

٤3٠ اقتصاديات التجارة الدولية

٤٤٠ تاريخ الفكر االقتصادي 

٤٤1 اقتصاد اسالمي

٤٥٠ اقتصاد قياسي تطبيقي

٤٥1 اقتصاد رياضي

٤٩1 موضوعات خاصة في االقتصاد

خامساَ: مقررات مساندة للتخصص )6 

وحدات(:

3٢٠ مبادئ االستثمار

٤٢٢ االسواق النقدية واملالية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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٢1٥

املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم نظم املعلومات وإدارة العمليات( - )برنامج نظم املعلومات اإلدارية(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر
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إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠       مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠       مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11       مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11       السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      مقدمة في ادارة العمليات

                    وسلسلة االمدادات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠       مقدمــــة فــي محاسبـــــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيـات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

٢3٠ 1٠13      حل مشكالت األعمـال والبرمجـة

331 1٠13    حتليل وتصميم النظم

٤٧٢ 1٠13    مشـروع فـي نظـم املعلومـات

واملعلومات  التنظيمية  الهيكلة   ١0١333٧
والتقنيه ملنظمة األعمال

إدارة البيانات واملعلومات  ١0١3٤3٤

مقررات اختيارية                            12 وحدة

مقررات  من  واحد  مقرر  الطالب  يختار 

 ٣ ويختار  العامة  االختيارية  التخصص 

مقررات اختيارية من مجال حتليل االعمال او ٣ 

مقررات اختيارية من مجال تطوير التطبيقات 

مقررات اختياري تخصص عامة – يختار 

الطالب مقرر واحد من املقررات التالية :

1٠133٥1 مقدمة في التجارة االلكترونية

1٠13٤٥1 القضايا االجتماعية في نظم املعلومات 

1٠13٤٨٠ تدريب ميداني في نظم املعلومات 

1٠13٤٩٢ مواضيع خاصة في نظم املعلومات

 

مجال حتليل األعمال : يختار الطالب ٣ مقررات 

من اجملموعة التالية:

1٠133٤٠ تخليل االعمال التخاذ القرارات 

1٠13٤٤٠ التنقيب في بيانات االعمال 

1٠13٤٤1 حتليل وادارة البيانات الضخمة 

1٠13٤٤٢ عرض بيانات االعمال 

 ٣ الطالب  يختار   : التطبيقات  تطوير  مجال 

مقررات من اجملموعة التالية:

1٠133٥٠ تطوير تطبيقات االعمال 

1٠13٤٥٢ تطوير شبكة االنترنت 

1٠13٤٥3 تطوير تطبيقات األجهزة املتنقلة 

1٠13٤٥٤ واجهة التفاعل بني األنسان واحلاسوب

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

٤3٠ 1٠11    التسويق عبر اإلنترنت

31٦ 1٠13    إدارة سلسلة االمدادات

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٧

املقررات املطلوبة للتخرج  ـــ  )قسم احملاسبة(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢1٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠     مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠     مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11     مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11     السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13     مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢     مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13     مقدمة في ادارة العمليات

                    وسلسلة االمدادات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠     نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠     مقدمــــة فـــي محاسبــــة 

                    التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11     مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠     أخالقيات منظمة األعمال واجملتمع  

)PAR(                   

)PAR( ٤٥٠ 1٠11    اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )٢1 وحدة(

٢٠1 1٠٢٠        محاسبة مالية متوسطة )1(

٢٠٢ 1٠٢٠        محاسبة مالية متوسطة )٢(

3٠٨ 1٠٢٠        موضوعات في احملاسبة املالية

)RAP( 3٢1 1٠٢٠        أصول املراجعة

٤٠٧ 1٠٢٠        محاسبة مالية متقدمة

٤1٦ 1٠٢٠        التكاليف واحملاسبة اإلدارية

٤٤٤ 1٠٢٠        نظم معلومات محاسبية 

مقررات اختيارية                             )٦ وحدات(

يختار الطالب مقررين من املقررات التالية:

333 1٠٢٠     احملاسبـة فـي الوحدات احلكوميـة 

 )PAR( واملنظمات الالربحية                     

 )PAR( 33٥ 1٠٢٠      محاسبة منشآت مالية

)PAR( 3٤٢ 1٠٢٠      محاسبة ضريبية وزكاة

 )PAR( ٤٢1 1٠٢٠      مراجعة متقدمة

٤3٥ 1٠٢٠      محاسبة النفط واملعادن

٤٤٠ 1٠٢٠      محاسبة دولية

٤٦٠ 1٠٢٠      التحليل املالي

)PAR( ٤٧٠ 1٠٢٠       حلقة نقاشية في احملاسبة

٤٨٠ 1٠٢٠      تدريــــــب عملــــــي فــــــي 

                     احملاسبـــة )إكمال ٩٠ وحدة(

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

٤٢٥ 1٠1٢     املوازنة الرأسمالية والتمويل طويـل  

                   األجل

3٢٧ 1٠1٢    اإلدارة املالية املتوسطة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢1٩

)املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم اإلدارة والتسويق(  ـــ  )برنامج اإلدارة(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢       مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13       مقدمة في ادارة العمليات

                       وسلسلة االمدادات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠       نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠       مقدمـــة فـــي محاسبــــة 

                      التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11       مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠       أخالقيـــات منظمـة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                      

)PAR( ٤٥٠ 1٠11       اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

3٠٥ 1٠11       إدارة املوارد البشرية

31٠ 1٠11       ريــــــادة األعمـــــــال وإدارة 

)PAR(  املشروعــات الصغيرة                      

31٥ 1٠11       التخطيط واتخـــاذ القــرارات 

                      االدارية  

٤1٢ 1٠11       التطوير والتغييــر التنظيمـي 

)PAR(                      

٤٦٠ 1٠11       إدارة األعمال الدولية

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

3٠٠ 1٠11      طـرق بحـث لإلدارة

٤٠٥ 1٠11      تخطيــــط واختيــــار املـــوارد 

                     البشريــة

٤٠٦ 1٠11      نظم التعويضـات

٤٠٧ 1٠11      تخطيـــط وتنميــة املستقبــل 

                     الوظيفي

٤1٠ 1٠11      نظريةوتصميم التنظيـم

٤1٤ 1٠11      القيادة وديناميكية اجلماعـات

٤٧٠ 1٠11      حـلقــــــة نقاشيــــة فـــــي 

                     اإلدارة )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٨٠ 1٠11      تدريــــــب عملــــــي فـــــي 

                     اإلدارة )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٩٠ 1٠11      موضوعــــات خاصـــــة فــــي 

                     اإلدارة )موافقة القسم(

٤3٦ 1٠11      احلوكمة املؤسسيه وأخالقيات العمل

٤٢3 1٠11      استراتيجية وإدارة اإلبتكار

٤٢٥ 1٠11      منو املشروع الناشئ

3٠٨ 1٠11      التفاوض

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٢٢ 1٠11       سلوك املستهلك

3٥1 1٠13       مقدمة في التجارة اإللكترونية

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٢1

املقررات املطلوبة للتخرج  )قسم اإلدارة والتسويق(  ـــ  )برنامج التسويق(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      مقدمة في ادارة العمليات 

                     وسلسلة االمدادات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمــــة فـــي محاسبــــة  

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيــات منظمـة األعمـــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )٢٧ وحدة(

مقررات اجبارية                                       )1٥ وحدة(

3٢٢ 1٠11       سلوك املستهلك

33٠ 1٠11       اإلتصاالت التسويقية

 )PAR( ٤٢٠ 1٠11       بحوث التسويق

٤٤1 1٠11       التسويق الدولي

٤٥1 1٠11       إدارة التسويــق االستراتيجــي 

)PAR(                      

مقررات اختيارية                             )1٢ وحدات(

يختار الطالب ٤ مقررات من املقررات التالية:

3٢٤ 1٠11     تسويق اخلدمات

3٢٥ 1٠11     البيـــــــع الشخصــــي وإدارة 

)PAR( املبيعــات                    

3٢٦ 1٠11     تسويق التجزئة

33٥ 1٠11     التسويق املباشر

٤٢1 1٠11     التسويق للمنظمات

٤٢٢ 1٠11     إدارة اإلمداد والتوزيع

٤٢٤ 1٠11     قنوات التوزيع

٤3٠ 1٠11     التسويق عبر اإلنترنت

٤٧1 1٠11        حلقـة نقاشيــة فــي التسويــق

                    )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٨1 1٠11       تدريــب عملــي فــي التسويـــق

                    )إمتام ٩٠ وحدة(

٤٩1 1٠11     موضوعات خاصة في التسويق

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٥1 1٠13     مقدمة في التجارة اإللكترونية

1٠1131٠       ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٠ وحـدة دراسيـة
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)PAR( ــ  مقررات تدرس جزئياً باللغـة العربيــة.



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٢3

املقررات املطلوبة للتخرج )برنامج اإلدارة العامة( للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

أوالً:  مقررات عالجية غير محتسبة

٠٩٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )احلصـول علـى درجـة  

                  أقـــل٦٠٪ فــي اختبــار القبــول   

                  بجامعةالكويت(

٠٩٨ 1٠٠٠   رياضة متهيدية للتجاريني )أو اجتياز     

                  اختبار القبول(

ثانياً:  متطلبات جامعية                   )61 وحدة(

مهارات اللغة اإلجنليزية                    )4 وحدات(

1٠٦ ٩٩٨٨   لغة اجنليزية )٠٩٦ ط ك أو احلصول   

                     على درجـة ٦٠٪ - ٨٠٪ فـي اختبـار    

                  القبول بجامعة الكويت(

مهارات حتليلية وكمية                    )٩ وحدات(

11٠ 1٠13     رياضة للعلوم التجارية  

1٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )1(

٢٢٠ 1٠13     إحصاء للعلوم التجارية )٢(

مهارات اإلتصال                              )15 وحدة(

1٠1 ٠31٠    مهارات االتصال اللغوية

1٠٢ ٠31٠    جماليات االدب العربي

1٢٦ ٩٩٨٨    لغة إجنليزية

1٤٦ ٩٩٨٨    لغة اجنليزية

3٠3 1٠11      االتصاالت اإلدارية وكتابة التقـارير   

)PAR(                   

دراسات سلوكية وإجتماعية          )12 وحدة(

مقررات إلزامية                                                                              )٩وحدات(

1٠1 13٥٠     مدخل إلى علم النفس

1٢٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مباديء االقتصاد الكلي

مقررات اختيارية:                                )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرراً من املقررات التالية:

1٠1 ٠33٠    التاريخ العربي احلديث

1٠1 13٧٠    مدخل إلى علم اإلجتماع

1٠1 13٤٠    اإلنسان والبيئة
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1٠٢ ٠٨٤٠    اإلقتصاد املنزلي

1٠3 13٦٠      حكومة وسياسة الكويت

1٧1 13٧٠      مدخل اإلنثروبولوجيا

٢٠٥ 13٥٠        علم النفس اإلجتماعي

  إنسانيات وعلوم طبيعية وبيولوجية )٩ وحدات(

مقررات إلزامية                                                                                  )6وحدات(

11٠ ٠٢٠٠      قانون جتاري

1٠٢ ٠33٠       تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية *

 

مقررات اختيارية:                                   )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر من املقررات التالية:

1٠1 ٠3٦٠      فلسفة العلوم

1٠٢ ٠3٦٠      املدخل إلى املنطق

1٠٢ ٠٩٠٠      الثقافة اإلسالمية

1٠3 ٠3٦٠      مباديء الفلسفة

1٠٥ ٠٢٠٠      حقوق اإلنسان

1٠٨ ٠3٦٠      األخالق واجملتمع احلديث

1٠1 ٠٦٥٠      أساسيات البترول

1٠1 ٠٤٩٠        بيولوجي )1(

1٠1 ٠٤٦٠      جولوجيا طبيعية

1٠٢ ٠٤٦٠      جولوجيا تاريخية

111 ٠٤3٠      الطاقة واالنسان

111 ٠٤٩3        مدخل إلى علوم األحياء والطبيعة

111 ٠٤٦٠      األرض والكون

11٢ ٠٤٦٠      موارد األرض الطبيعية

11٢ ٠٤٩3      بيولوجيا اإلنسان

113 ٠٤٦٠      األرض املتغيرة

٢٢٧ ٠٤٦٠      جيولوجيا بيئية

٢٦1 ٠٤٩٤      مبادئ علم البيئة النباتية

1٠٠ ٠٤٢٠      الكيمياء واحلياة

 تكنولوجيا املعلومات        )6 وحدات(

13٠ 1٠13      تطبيقــات احلاســب اآللـي فـي  

                      األعمال التجارية

٢٤٠ 1٠13       مقدمة في نظم املعلومات

)*( يوجد مقررات بديلة لهذا املقرر



٢٢٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

إختيار مطلق            )6وحدات(

يختار الطالب مقررين مما تعرضه اجلامعة

ثالثاً: متطلبات الكلية املشتركة       )3٦ وحدة(

111 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )1(

11٢ 1٠٢٠      مقدمة في احملاسبة املالية )٢(

٢٠1 1٠11      مباديء اإلدارة

)PAR( ٢٠٥ 1٠11      السلوك التنظيمي

٢٠٥ 1٠13        مبادئ التحليل الكمي في اإلدارة

٢٢٠ 1٠1٢      مباديء اإلدارة املالية

٢1٠ 1٠13      إدارة ا العمليات

)PAR( ٢٤٠ 1٠3٠      نقود وبنوك

٢1٤ 1٠٢٠      مقدمــــة فــي محاسبـــــة 

                     التكـاليف واإلدارية

)PAR( ٢٢٠ 1٠11      مباديء التسويق

3٠٧ 1٠٦٠      أخالقيـــات منظمــة األعمــال 

)PAR( واجملتمع                     

)PAR( ٤٥٠ 1٠11      اإلدارة اإلستراتيجية

رابعاً:  متطلبات التخصص                )33 وحدة(

مقررات اجبارية                                       )٢٤ وحدة(

11٢ 1٠٦٠      مقدمة في اإلدارة العامة

٢33 1٠٦٠      رسم السياسة العامة

٢٥٥ 1٠٦٠      إدارة الكفاءات البشرية  

3٨٨ 1٠٦٠      املوازنـــة العامــة وإدارة املاليـة 

                     العامـة 

31٠ 1٠٦٠      مناهج البحــث العلمــي فــي 

                     اإلدارة العامة

٤٢٤ 1٠٦٠      نظم معلومات اإلدارة العامـــة

٤1٩ 1٠٦٠      احلوكمـــة والقيـــــادة فـــي 

                     املنظمــات العامة

٤٨٠ 1٠٦٠      التدريـب امليدانــي: ) إمتــام 111  

                     وحـــدة دراسيــة وإمتــام كــل  

                     مقررات التخصص اإلجباريـــة(

أو

٤٩٠ 1٠٦٠      مشروع تخرج ) إمتام 111 وحـــدة  

                        دراسيـة وإمتـــام كــل مقـــررات 

                     التخصص اإلجبارية(

مقررات اختيارية                               )٩ وحدات(

)مقرر واحد على األقل مستوى ٤٠٠(

3٦٦ 1٠٦٠     تقييم البرامج العامة 

3٩٩ 1٠٦٠     أخالقيات وقيم العمل في اإلدارة

311 1٠٦٠     إدارة العمــــــــل التــطوعـــي 

                    واملنظمــات الغير الربحية

31٢ 1٠٦٠     القانون اإلداري

313 1٠٦٠     إدارة احلكومات احمللية

31٥ 1٠٦٠     التغيير التنظيمي

٤٧٧ 1٠٦٠      موضوعات خاصة في اإلدارة العامة

٤1٠ 1٠٦٠     اإلصالح اإلداري

٤11 1٠٦٠     حتليـــــل السياســات العامـــة 

                    واتخــاذ القرار

٤1٧ 1٠٦٠     إدارة التنمية

٤٢٠ 1٠٦٠     احلكومة اإللكترونية

خامساً:  مقررات مساندة للتخصص  )٦ وحدات(

3٢٥ 1٠3٠     تنمية إقتصادية

33٠ 1٠3٠     مالية عامة

احلد األدنى ملتطلبات التخرج 13٦ وحـدة دراسيـة
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٢٢٥

التخصص املساند في العلوم اإلدارية
قسم اإلدارة والتسويق

برنامج اإلدارة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )15 وحدة(

مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠٢٠ 1٤1

مبادئ اإلدارة )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠1

السلوك التنظيمي )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠٥

إدارة املوارد البشرية  1٠11 3٠٥

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

التخطيط واتخاذ القرارات  1٠11 31٥

إدارة اجلودة الشاملة  1٠11 31٢

تخطيط واختيار موارد بشرية  1٠11 ٤٠٥

نظرية التنظيم  1٠11 ٤1٠

نظم التعويضات  1٠11 ٤٠٦

حلقة نقاشية في اإلدارة والتنظيم )موافقة القسم(  1٠11 ٤٧٠



٢٢٦

قسم اإلدارة والتسويق
برنامج التسويق

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )15 وحدة(

مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

1٤1 1٠٢٠        مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

مبادئ اإلدارة )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٠1

مبادئ التسويق )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٢٢٠

سلوك املستهلك  1٠11 3٢٢

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

تسويق خدمات  1٠11 3٢٤

البيع الشخصي وإدارة املبيعات )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 3٢٥

تسويق التجزئة   1٠11 3٢٦

االتصاالت التسويقية  1٠11 33٠

بحوث التسويق )جزئياً باللغة العربية(  1٠11 ٤٢٠

إدارة اإلمداد التوزيع  1٠11 ٤٢٢

التسويق الدولي  1٠11 ٤٤1

إدارة التسويق االستراتيجي  1٠11 ٤٥1



٢٢٧

قسم التمويل واملنشآت املالية
برنامج التمويل واملنشآت املالية

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )12 وحدة(

مبادئ   احملاسبة  املالية  واالدارية  )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(   1٠٢٠ 1٤1

1٢٠ 1٠13                        احصاء للعلوم التجارية )1(

مبادئ اإلدارة املالية   1٠1٢٢٠ ٢

مبادئ االستثمار   1٠1٢ 3٢٠

مقررات اختيارية )12 وحدة(

يختار الطالب ٤ مقررات من القسم العلمي على ان يكون مقرر واحد على األقل مبستوى ٤٠٠

التمويل واالستثمار اإلسالمي )جزئياً باللغة العربية(   1٠1٢ 31٦

إدارة مالية متوسطة   1٠1٢ 3٢٧

النماذج املالية   1٠1٢ 3٤٠

٤1٥ 1٠1٢   التمويل الكمي

إدارة محافظ االستثمار   1٠1٤٢٠ ٢

األسواق املالية   1٠1٤٢٢ ٢

املوازنة الرأسمالية والتمويل طويل األجل   1٠1٤٢٥ ٢

اخليارات واألسواق املستقبلية   1٠1٤٢٦ ٢

متويل املشروعات الصغيرة   1٠1٤٢٨ ٢

التمويل السلوكي   1٠1٤ ٢3٥

االستثمارات البديلة   1٠1٤٤٥ ٢

تقييم حقوق امللكية   1٠1٤٥٠ ٢

االستثمار والتمويل العقاري   1٠1٤٦٠ ٢

تدريب عملي )موافقة القسم(   1٠1٤٨٠ ٢

موضوعات خاصة في التمويل )موافقة القسم( جزئياً باللغة  العربية   1٠1٤٩٠  ٢



٢٢٨

قسم التمويل واملنشآت املالية
برنامج التأمني

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(
مقررات اجبارية )12 وحدة(

رياضة للعلوم التجارية     1٠13 11٠

مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية     1٠11 11٠

1٤1 1٠٢٠    مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

إدارة اخلطر والتأمني      1٠1٢ ٢1٢

مقررات اختيارية )12 وحدة(
يختار الطالب ٤ مقررات من القائمة التالية:

مبادئ التأمني )لغير طلبة العلوم اإلدارية(  1٠1٢ 1٧3

التأمني على احلياة  1٠1٢ 31٨

التأمني على املمتلكات واملسئولية  1٠1٢ 31٩

إدارة العمليات التأمينية  1٠1٢ 3٢1

رياضيات التأمني على احلياة  1٠1٢ 3٢٨

التأمينات االجتماعية  1٠1٢ 33٠

إدارة األخطار )مستوى متقدم(  1٠1٤ ٢3٠



٢٢٩

قسم نظم املعلومات وإدارة املعلومات
برنامج نظم املعلومات اإلدارية

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(
 مقررات اجبارية )15 وحدة(

11٠ 1٠11    مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية

1٠٤ 1٠3٠    مبادئ االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(

13٠ 1٠13             تطبيقات احلاسب اآللي في األعمال التجارية

٢3٠ 1٠13             حل مشكالت األعمال التجارية والبرمجة

٢٤٠ 1٠13              مقدمة في نظم املعلومات

مقررات اختيارية )٩ وحدات(
يختار الطالب 3 مقررات من القائمة التالية:

حتليل وتصميم النظم  1٠13 331

الشبكات واتصاالت البيانات  1٠13 33٦

تطبيقات احلاسب اآللي املتقدمة في األعمال التجارية  1٠13 3٥٠

نظم دعم اإلدارة  1٠13 3٥٢

نظم املعلومات املتكاملة  1٠13 3٥3

نظم قواعد بيانات األعمال التجارية  1٠13 ٤33



٢3٠

قسم اإلقتصاد
برنامج اإلقتصاد

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )12 وحدة(

1٤1 1٠٢٠     مبادئ احملاسبة املالية واإلدارية )لغير طلبة العلوم اإلدارية(

11٠ 1٠11     مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية

1٢٠ 1٠3٠     مبادئ اإلقتصاد اجلزئي

1٤٠ 1٠3٠     مبادئ األقتصاد الكلي

مقررات اختيارية )12 وحدة(

يختار الطالب  ٤مقررات من القائمة التالية:

٢٠٥ 1٠3٠     رياضة لالقتصاديني

٢1٠ 1٠3٠     نظرية اقتصادية جزئية

٢11 1٠3٠     نظرية اقتصادية كلية )جزئياً باللغة العربية(

 ٢1٢ 1٠3٠     نقود وبنوك )جزئياً باللغة العربية(

3٠1 1٠3٠       تنمية اقتصادية 

3٠3 1٠3٠       اقتصاديات البترول

3٠٤ 1٠3٠     اقتصاديات الصناعة )جزئياً باللغة العربية(

3٠٧ 1٠3٠     اقتصاديات العمل )جزئياً باللغة العربية(

3٠٩ 1٠3٠     اقتصاديات موارد طبيعية وبيئية )جزئياً باللغة العربية(

311 1٠3٠     مقدمة في االقتصاد اإلسالمي )جزئياً باللغة العربية(

31٢ 1٠3٠     اقتصاديات السكان

31٤ 1٠3٠     اقتصاديات التجارة الدولية

31٥ 1٠3٠     اقتصاديات التمويل الدولي

33٠ 1٠3٠     مالية عامة )جزئياً باللغة العربية(

٤٠٥ 1٠3٠     اقتصاد قياسي 

٤1٦ 1٠3٠      تاريخ فكر اقتصادي )جزئياً باللغة العربية(

٤٧٠ 1٠3٠     حلقة نقاشية في االقتصاد

٤٩1 1٠3٠     موضوعات خاصة في االقتصاد



٢31

قسم احملاسبة
برنامج احملاسبة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )18 وحدة(

مبادئ اإلدارة لغير طلبة العلوم اإلدارية  1٠11 11٠

مبادى االقتصاد )للطلبة من خارج كلية العلوم اإلدارية(  1٠3٠ 1٠٤

مقدمة في احملاسبة املالية )1(  1٠٢٠ 111

مقدمة في احملاسبة املالية )٢(  1٠٢٠ 11٢

مقدمة في محاسبة التكاليف واإلدارية  1٢ ٠٢٠1٤

محاسبة مالية متوسطة )1(  1٢٠ ٠٢٠1

مقررات اختيارية )6 وحدات(
يختار الطالب  مقررين من القائمة التالية:

محاسبة مالية متوسطة )٢(  1٢٠٢ ٠٢٠

احملاسبة في الوحدات احلكومية واملنظمات الالربحية  1٠٢٠ 333

محاسبة منشآت مالية )جزئياً باللغة العربية(  1٠٢٠ 33٥

التكاليف واحملاسبة اإلدارية  1٤ ٠٢٠1٦

التحليل املالي  1٤٦٠ ٠٢٠



٢3٢

قسم اإلدارة العامة
برنامج اإلدارة العامة

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة دراسية(
املتطلبات اإلجبارية )15 وحدة دراسية(

مقدمة في اإلدارة العامة  1٠٦٠ 1٠1

رسم وحتليل السياسات العامة  1٢٠ ٠٦٠3

إدارة الكفاءات البشرية   1٢٠٥ ٠٦٠

نظرية املنظمات العامة والسلوك  1٢٠٦ ٠٦٠

املوازنة العامة وادارة املاليه العامة  1٠٦٠ 3٠٨

املتطلبات األختيارية )٩ وحدات دراسية(

يختار الطالب 3 مقررات )اثنني من مستوى 3٠٠ وآخر من مستوى ٤٠٠ بشرط موافقة املرشد 
في قسم اإلدارة العامة(:

3٠1 1٠٦٠         إدارة املؤسسات العامة

3٠٤ 1٠٦٠         الرقابة في اإلدارة العامة

3٠٦ 1٠٦٠         تقييم البرامج العامة

3٠٩ 1٠٦٠         أخالقيات وقيم اخلدمة العامة

٤٠٥ 1٠٦٠                   اإلنتاجية في املنظمات العامة 

٤٠٧ 1٠٦٠                موضوعات خاصة في اإلدارة العامة

٤٠٨ 1٠٦٠                   إعادة هيكلة اإلدارة العامة 

٤٠٩ 1٠٦٠    نظم املعلومات في اإلدارة العامة 



كليــــــــة الصيدلـــــة



٢3٤



٢3٥

وحداتاملقـــررات
دراسية

وحداتاملقـــررات
دراسية

املقررات اإللزامية:

السنة األولى:                 ٣٠ وحدة

1٤٨٨1٨1 اللغة اإلجنليزية 1

1٤٨٨1٨٢ اللغة اإلجنليزية ٢

1٤1٠1٠1 احلاسوب فى الطب

 1٤٠٠1٤1الفيزياء احليويه

 1٤٤٠1٤٠الكيمياء للعلوم الصحيه

  1٤1٠1٤٤االحصاء احليوي

  1٤٢٠1٤3االحياء للعلوم الصحيه

يختار الطالب مقرران مما تعرضه اجلامعة :

.......................................

.......................................

السنة الثانية:              ٣2 وحدة

111٠1٠1  مهارات التواصل باللغة اإلجنليزية في 

مزاولة مهنة الصيدلية 1

111٠1٠٢  مهارات التواصل باللغة اإلجنليزية في 

مزاولة مهنة الصيدلية ٢

٠٤1٠1٠3  رياضة حيوية

11٠٠1٢٠ وظائف جسم االنسان

11٢٠1٠٤ الكيمياء العضوية

11٢٠1٠٥ أسس الكيمياء الصيدالنية

113٠1٠٦ أسس الصياغات الدوائية 1

113٠1٠٧ أسس الصياغات الدوائية ٢

11٤٠1٠٨ أسـس علــم املكــروبيـولــوجـي

وعلم املناعة  

11٤٠1٠٩ عملية تطوير الدواء

111٠11٠ احلسابات الصيدالنية 

111٠٢31 أسس مزاولة مهنة الصيدلة

السنة الثالثة:                ٣2 وحدة

11٢٠111 أسس التقنية احليوية والكيمياء

احليوية  

113٠11٢ الصيدلة احليوية و علم حركة الدواء

11٤٠113 أسس علم األدوية 

11٢٠11٤ كيمياء النباتات الطبية و السامة

11٤٠11٥ مبادئ علم السموم

متطلبات التخرج للحصول على األجازة اجلامعية في الدكتور في الصيدلة

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

11٠٠11٦ مبادئ العالجات املضادة للميكروبات

111٠٢3٢ مقدمة في الرعاية الصيدالنية 

11٠٠٢33 مبادئ عالج الفئات اخلاصة 

111٠٢3٤ مهارات صرف األدوية في صيدليات

اجملتمع  

الصحية  الرعاية  مقدمي  دور   1٤٠٠٠٨٥

ومسؤولياتهم

11٠٠3٦1 أمراض الكلى 1

11٠٠3٦٢ أمراض الدم 1

11٠٠3٦3 أمراض القلب و األوعية الدموية1 

11٠٠3٦٤ أمراض اجلهاز التنفسي 1

السنة االرابعة:                 2٩ وحدة

11٢٠11٧  التحليـل األلــي ورقــابـة جـــودة

املستحضرات الصيدالنية  

111٠٢3٥  تعزيز الصحة والتثقيف الدوائي 1 

111٠٢3٦  تعزيز الصحة والتثقيف الدوائي ٢

صيدليات  في  املعملية  التحضيرات   113٠٢3٧

اجملتمع

1٤٠٠٠٩٠ مهارات العمل اجلماعي في نظام

الرعاية الصحية  

11٠٠3٦٥ األمراض اجللدية و أمراض األنف واألذن 

و احلنجرة 1  

11٠٠3٦٦ التغذية واضطرابات األكل

11٠٠3٦٧ أمراض اجلهاز العصبي املركزي 1

11٠٠3٦٨ أمراض اجلهاز الهضمي 1

11٠٠3٦٩ أمراض الغدد الصماء 1

11٠٠3٧٠ أمراض العظام و املفاصل1

11٠٠3٧1 أمراض اجلهاز التناسلي 1

111٠٤٩1 خبرة املمارسة املهنية في صيدليات

العيادات اخلارجية 1  

السنة ااخلامسة:            ٣2 وحدة

11٠٠11٨ مشروع البحث

111٠٢3٨ تعزيز الصحة والتثقيف الدوائي 3

111٠٢3٩ تعزيز الصحة و التثقيف الداوئي ٤

صيدليات  في  األدوية  صرف  مهارات   111٠٢٤٠

املستشفيات

٥

٥

1

3

3

3

٤

3

3

٢

٢

3

3

٤

٤

3

3

٢

1

٢

3

٤

٤

٢

3

٢

3

٢

1

3

٠

٢

٢

٢

٢

3

٢

1

3

٠

٢

٢

3

٢

3

٢

٢

٤

3

1

٢

3



٢3٦

وحداتاملقـــررات
دراسية

وحداتاملقـــررات
دراسية

113٠٢٤1 التحضيرات املعملية في صيدليات

املستشفيات  

11٠٠3٧٢ أمراض القلب و األوعية الدموية ٢ 

11٠٠3٧3 أمراض اجلهاز الهضمي  ٢ 

 11٠٠3٧٤أمراض اجلها ز التناسلي ٢

11٠٠3٧٥ أمراض اجلهاز التنفسي ٢

11٠٠3٧٦ أمراض العظام و املفاصل ٢

11٠٠3٧٧ أمراض اجللدية وأمراض األنف واألذن  

واحلنجرة ٢  

11٠٠3٧٨ أمراض الغدد الصماء ٢

111٠٤٩٦ خبرة املمارسة املهنية في صيدليات

املستشفيات 1  

السنة االسادسة:                 28 وحدة

11٠٠11٩ مبادئ العالجات املضادة للسرطان

111٠٢٤٢ إدارة اخلدمات الصيدالنية 1

111٠٢٤3 إدارة اخلدمات الصيدالنية ٢

1٤٠٠٠٩٥مهارات التعاون من أجل مصلحة   

املريض  

11٠٠3٧٩ أمراض القلب الوعائية 3

11٠٠3٨٠ أمراض اجلهاز العصبي املركزي ٢

11٠٠3٨1 أمراض الكلى واملناعة وزراعة األعضاء 

11٠٠3٨٢ الرعاية التطفلية

111٠3٨3 عالج األمراض املعدية

111٠3٨٤ عالج السرطان 

111٠3٨٥ العالج الدوائي املتقدم

السنة االسابعة:                 ٣٩ وحدة

 111٠٤٩٢ خبرة املمارسة املهنية في صيدليات  

العيادات اخلارجية ٢  

111٠٤٩3 خبرة املمارسة املهنية في صيدليات  

العيادات اخلارجية 3  

111٠٤٩٥ اخلبرة املهنية الغير مقيدة 

111٠٤٩٧ خبرة املمارسة املهنية في صيدليات  

املستشفبات ٢  

111٠٤٩٨ خبرة املمارسة املهنية في صيدليات  

املستشفيات 3  

111٠٤٩٩ خبرة املمارسة املهنية في صيدليات  

املستشفيات ٤  

للتخرج   الالزمة  للوحدات  الكلي  اجملمـوع 

)222( وحدة دراسية
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كليــــــــة طب األسنــان



٢3٨



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢3٩

الفصــل األول:             )15 وحدة دراسية(

1٤٨٨1٨1     لغة اجنليزية

1٤٤٠1٤٠     الكيمياء للعلوم الصحية

1٤٠٠1٤1     الفيزياء احليوية

1٤1٠1٠1     احلاسوب في الطب

مقرر اختياري

الفصـل الثاني:             )15 وحدة دراسية(

1٤٨٨1٨٢      لغة اجنليزية

1٤٢٠1٤3      االحياء للعلوم الصحية

1٤1٠1٤٤      اإلحصاء احليوي

مقرر اختياري

الفصل الثالث:             )16 وحدة دراسية(

٠٥٨٨1٨3      لغة اجنليزية

٠٥٥٠3٠3      مقرر اساسي

الفصل الرابع:             )16 وحدة دراسية(

٠٥٥٠3٠٧      مقرر أساسي

٠٥٥٠3٠٦      العدوى واملناعة

الفصل اخلامس:             )21 وحدة دراسية(

٠٥٧٠٤٠٢      الدم

٠٥٨٠3٠٦      جهاز القلب واألوعية الدموية

٠٥٨٠3٠٧      اجلهاز التنفسي

الفصل السادس:            )16 وحدة دراسية(

٠٥٨٠3٠٨      جهاز الغدد الصماء

٠٥٨٠3٠٩      اجلهاز العضلي والهيكلي

الفصل السابـع:             )16 وحدة دراسية(

٠٥3٠31٢     اجلهاز العصبي

٠٥٨٠٤٠٤     اجلهاز الكلوي

٠٥٠٠٤٠٦     مقرر أختياري

الفصل الثامن:             )14 وحدة دراسية(

٠٥٧٥311     اجلهاز الهضمي

٠٥٠٠٤٠3     اجلهاز التناسلي والثدي

الفصــــــل الصيفـــي - السنــة اخلامســة   

)6 وحدات دراسية(

l 1٢٠٠٥٠٠     علوم الفم االساسية

الفصل التاسع:                     )21 وحدة دراسية(

ll 1٢٠٠٥٠3    علوم الفم االساسية

1٢٠٠٥٠٧     مدخل إلى طب األسنان اإلكلينيكي

1٢٠٠٥٠٥    مدخل إلى نخر األسنان

1٢٠٠٥٠٦    مدخل إلى عالج اللثة

I 1٢٠٠٥٠1    عيادة رعاية األسنان الشاملة

الفصل العاشر:                     )21 وحدة دراسية(

l 1٢٢٠٥٢1    طب أسنان األطفال

l 1٢٢٠٥٢٢    تقومي األسنان

l 1٢٢٠٥٢٦    الصحة العامة لألسنان

l 1٢3٠٥31    أشعة الفم والوجه والفكني

1٢٤٠٥٤٨    العــالج التحفظــي اإلكلينيكـي 

                  التمهيدي

1٢٤٠٥٤٧    التركيبات السنية l )متحرك كامل(

1٢٤٠٥٤٢    التركيبات السنية ll )متحرك جزئي(

l 1٢٤٠٥٤3    عالج العصب

l 1٢٥٠٥٥1    عالج اللثة

l 1٢٥٠٥٥٢    جراحة الفم والوجه والفكني

ll 1٢٠٠٥٠٢    عيادة رعاية األسنان الشاملة

الفصـــــل الصيفــي - السنــة السادســة 

)6 وحدات دراسية(

1٢٠٠٦٠٠      عيادة رعايـة األسنــان الشاملـة 
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متطلبات التخرج للحصول على األجازة اجلامعية في طب األسنان

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1



٢٤٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

الفصل احلادي عشر:             )2٠ وحدة دراسية(

ll 1٢٢٠٦٢٨       طب أسنان األطفال

ll 1٢٢٠٦٢٩       تقومي األسنان

1٢3٠٦3٤       األمراض الطبية وعالقتها بطـب 

                     األسنان

1٢٤٠٦٤٤       العالج التحفظي املتقدم

1٢٤٠٦٤٥       التركيبات السنية lll )جزئي ثابت(

ll 1٢٤٠٦٤٦      عالج العصب

ll 1٢٥٠٦٥٥      عالج اللثة

ll 1٢٥٠٦٥٦      جراحة الفم والوجه والفكني

lll 1٢٠٠٦٠1      عيادة رعاية االسنان الشاملة

                    )تتضمن الزيارات امليدانية(

الفصل الثاني عشر:            )24 وحدة دراسية(

lll 1٢٢٠٦٢1       طب أسنان األطفال

1٢٢٠٦٢٢       الصحة العامة لألسنان ll )العالج 

                     الوقائي(

lll 1٢٢٠٦٢٤       تقومي األسنان

1٢٤٠٦٤3       عـــالج األسنـــان التحفـظـي  

                     والتجميلي اإلكلينيكي

l 1٢3٠٦3٢      طب الفم وأمراض الفم السريرية

lV 1٢٤٠٦٤1      التركيبات السنية

lll 1٢٥٠٦٥1      عالج اللثة

lll 1٢٥٠٦٥٢      جراحة الفم والوجه والفكني

1٢٠٠٦٠٦      اصابات االسنان 

lV 1٢٠٠٦٠3      عيادة رعاية األسنان الشاملة

                   )تتضمن الزيارات امليدانية(

الفصـــــل الصيفــي - السنــة السابعــــة 

)6 وحدات دراسية(

1٢٠٠٧٠٠      عيادة رعايـة األسنــان الشاملـة 

الفصل الثالث عشر:            )17 وحدة دراسية(

lV 1٢٢٠٧٢1      طب أسنان األطفال

lll 1٢٢٠٧٢٢      الصحة العامة لألسنان

lV 1٢٢٠٧٢3      تقومي األسنان

ll 1٢3٠٧31      أشعة الفم والوجه والفكني

ll 1٢3٠٧3٢      طب الفم وأمراض الفم السريرية

1٢٤٠٧٤1      التركيبات السنية V - اإلكلينيكي

lV 1٢٥٠٧٥1      عالج اللثة

lV 1٢٥٠٧٥٢      جراحة الفم والوجه والفكني

V 1٢٠٠٧٠1      عيادة رعاية األسنان الشاملة

                   )تتضمن الزيارات امليدانية(

الفصل الرابع عشر:             )14 وحدة دراسية(

1٢٠٠٧٠٥     مشروع بحثي

VI  1٢٠٠٧٠٦     عيادة رعاية األسنان الشاملة

                   )تتضمن الزيارات امليدانية(

مجمــوع الوحــــدات الالزمـــة للتخـــــرج 

)٢٦٤( وحدة دراسية
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كليــــــــة العلـــــوم اإلجتماعيـــة



٢٤٢



٢٤3

 املقررات املطلوبة للتخرج )العلوم السياسية( 

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )42 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(

1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 

    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(

1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 

             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 

    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(

1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(

1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )21 وحدة(

1- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 

    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب 6وحدات(

1٠1      جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠1      مدخل إلى علم النفس )علم النفس(

1٠1      مدخل إلى علم اإلجتماع )علم اجتماع(

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠٢      ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤      مبادئ اإلقتصاد )علوم إدارية(

1٠٥      علم نفس الصحة )علم النفس(

111      مدخـل رعايــــة إجتماعيــة والعمـــل 

            اإلجتماعي )علم اجتماع(

1٧1      مدخل اثنروبولوجيا )علم اجتماع(

2- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 
    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(
1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(
1٠٩     التحليل اجلغرافـي لآليـــات الكونيــــة 

           )جغرافيا(
1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 

           )علم نفس(

٣- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 
     الثقافية                             )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 
           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 
           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(
13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 
           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  4
الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية 
وحدات(   6( التكنولوجيا      واستخدام 

1٠٠      الكمياء واحلياة
1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء
11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      األرض والكون
1٠٩      علم الكائنات الدقيقة 

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني
1٠٤      مبادى األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب

1٠٠      رياضيات أوليه
1٢3      مقدمة في احلاسوب
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٢٤٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

5- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(

1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(

1٠٨     األخالق واجملتمع احلديث )فلسفة(

1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(

1٤1     املعلومــات و اجملتمــع )علــوم املكتبــات 

           واملعلومات(

ب- التخصص الرئيسي                        )6٠ وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية                            )45 وحدة(

1٠1      مدخل إلى العلوم السياسية

1٠3      حكومة وسياسة الكويت

1٥٠      النظم السياسية املقارنة

1٥٥      مقدمة في السياسة الدولية

٢٠1      الفكر السياسي الغربي

٢٠٢      الفكر السياسي االسالمي

٢٠٧      إمناء سياسي مقارن

٢٠٩      مناهج البحث في العلوم السياسية

٢٩٠      األمن القومي الكويتي

31٦      الصراع العربي األسرائيلي

3٤٠      حقوق إنسان

3٥٠      الدبلوماسية والقانون الدولي

3٥٥      املنظمات الدولية

٤1٤      سياسة الكويت اخلارجية 

٤1٥      نظم سياسه عربية

ثانياً: مقررات اختيارية                           )15 وحدة(

يختار الطالب مقررين من مقررات كل مجموعة 

من  واحد  ومقرر  والثانية،  األولى  اجملموعتني  من 

اجملموعة الثالثة على ان يكون من بني املقررات )٢( 

اثنان على االقل من  مستوى ٤٠٠:

اجملموعة األولى: )السياسة الدولية(

3٧٠      التكتالت اإلقليمية والدولية )أوروبا(

٤٠٠      سياسات األمن الدولي

٤٠1      موضوعات في السياسة الدولية

٤3٦      منظمات دولية غير حكومية

٤٦٠      نظريات السياسة الدولية

٤٦٥      االقتصاد السياسي الدولي

٤٧٥      النظام العاملي اجلديد

اجملموعة الثانية: )النظم املقارنة(

٢٠٠     موضوعـات فـي العلـــوم السياسيــــة 

           )باالجنليزية(

3٠3     األحزاب واالنتخابات والسلوك السياســي

3٠٦     النظام السياسي األمريكي

31٧     الدميقراطية ومناذجها

3٢1     التطور السياسي فـي الكويـت واجلزيــرة 

           العربية

3٦٠     حكومات وسياسات دول شـرق أوسطيـة 

           غير عربية

3٧٥     روسيا ودول الكومنولث

3٨٥     حكومات وسياسات دول جنوب شرق اسيا

٤٠٤     الطرق الكمية وتطبيقات مناهج البحـث

٤1٦     السياسـة واجملتمـــع فــي دول مجلــس 

           التعاون اخلليجي

٤٧٠     السياسة املقارنة )دراسة متقدمة(

اجملموعة الثالثة: )الفكر والثقافة(

3٠٢     االجتماع السياسي

31٩     الرأي العام والدعاية السياسية

٤٠٢     أيديولوجيات سياسة معاصرة

٤٢3     الفكـــــر  السياســــي العربــــــــي 

           )دراسات متقدمة(

٤٢٤     الفكر السياسي االسالمي

٤3٧     االقليات السياسية 

جـ ـ التخصص املساند )24 وحدة(:

يختار الطالب تخصصه املساند حسب رغبته مما 

يعرضه أي قسم من االقسام العلمية باجلامعة.

.....................................................................................

.....................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـــدات الالزمــة للتخــرج  

)126 وحدة(
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٢٤٥

املقررات املطلوبة للتخرج مسار اجلغرافيا الطبيعية ونظم املعلومات اجلغرافية

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )42 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(

1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 

    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(

1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 

             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 

    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(

1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(

1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )21 وحدة(

4- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 

    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب 6وحدات(

1٠1      جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠1      مدخل إلى علم النفس )علم النفس(

1٠1      مدخـل إلـى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية(

1٠1      مدخل إلى علم اإلجتماع )علم اجتماع(

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠٢      ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤      مبادئ اإلقتصاد )علوم إدارية(

1٠٥      علم نفس الصحة )علم النفس(

111      مدخـل رعايــــة إجتماعيــة والعمـــل 

            اإلجتماعي )علم اجتماع(

1٧1      مدخل اثنروبولوجيا )علم اجتماع(

5- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(

1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(

1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(

11٩     تطور الفكر اجلغرافي )جغرافيا(

1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 

           )علم نفس(

6- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 

     الثقافية                             )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 

           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 

           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(

13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 

           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  7

الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية 

وحدات(   6( التكنولوجيا      واستخدام 

1٠٠      الكمياء واحلياة

1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء

1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء

11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      األرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة 

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

1٠٤      مبادى األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب

1٠٠      رياضيات أوليه

1٢3      مقدمة في احلاسوب
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٢٤٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

8- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(

1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(

1٠٨     األخالق واجملتمع احلديث )فلسفة(

1٤1     املعلومــات و اجملتمــع )علــوم املكتبــات 

           واملعلومات(

1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(

)ب(: التخصص الرئيسي                 )6٣ وحدة(

أوال:مقررات إلزامية                                 )٣٠ وحدة(

1٠3     مبادئ اخلرائط

11٠     مدخل إلى اجلغرافيا الطبيعية

111     مدخل إلى اجلغرافيا البشرية

11٢     حتليل مكاني

٢٠٠     نظم املعلومات اجلغرافية 1

٢1٨     خرائط موضوعية

٢٢٨     استشعار عن بعد 1

٢٢٢     طرق بحث جغرافي

3٠٠     نظم املعلومات اجلغرافية ٢

٤33     جغرافية الكويت

     

ثانيا: مقررات إلزامية للتخصص الدقيق   )15 وحدة(

٢٠1     جغرافيا مناخية

٢٢٥     اجلغرافيا احليوية

٢3٤     جغرافيا البحار واحمليطات

3٠٢     جيومورفولوجيا

31٥     جغرافيا املناطف اجلافة

ثالثا: مقررات اختيارية                           )18 وحدة(

يختار الطالب اربع مقررات من اجملموعة األولى 

بينهم مستوى ٣٠٠ ومستوى 4٠٠ ومقررين من 

اجملموعة الثانية.

اجملموعة األولى:                                         )12 وحدة(

٢٠٨     جغرافيا الوطن العربي

31٢     التخطيط البيئي والتنمية املستدامة

31٧     جغرافيا الكوارث الطبيعية

3٢٨     استشعار عن بعد ٢

3٢٧     خرائط طبوغراقية وكنتورية

33٢     خرائط الطقس واملناخ

٤1٢     دراسات ميدانية ومشروع بحث

٤1٥     البيئة الساحليــة: جيومورفولوجيتهــا 

           وصيانتها

٤٢٩     موضوع خاص في اجلغرافيا الطبيعية

٤٢٨     تطبيقات في التقنيات اجلغرافية

 

اجملموعة الثانية:                                       )6 وحدة(

٢33     جغرافيا اقتصادية

٢٤٢     جغرافيا السكان

٢٥٨     جغرافيا احلضر

٤٠٢     جغرافيا سياسية

)ج( التخصص املساند                        )24 وحدة(

رغبته  حسب  املساند  تخصصه  الطالب  يختار 

مما يعرضه أي من االقسام العلمية باجلامعة في 

التخصص املساند.

.....................................................................................

.....................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـــدات الالزمــة للتخــرج  

)12٩ وحدة(
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٢٤٧

املقررات املطلوبة للتخرج مسار اجلغرافيا البشرية ونظم املعلومات اجلغرافية

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )42 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(

1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 

    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(

1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 

             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 

    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(

1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(

1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )21 وحدة(

4- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 

    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب 6وحدات(

1٠1      جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠1      مدخل إلى علم النفس )علم النفس(

1٠1      مدخـل إلـى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية(

1٠1      مدخل إلى علم اإلجتماع )علم اجتماع(

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠٢      ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤      مبادئ اإلقتصاد )علوم إدارية(

1٠٥      علم نفس الصحة )علم النفس(

111      مدخـل رعايــــة إجتماعيــة والعمـــل 

            اإلجتماعي )علم اجتماع(

1٧1      مدخل اثنروبولوجيا )علم اجتماع(

5- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 
    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(
1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(
11٩     تطور الفكر اجلغرافي )جغرافيا(

1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 
           )علم نفس(

6- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 
     الثقافية                             )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 
           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 
           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(
13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 
           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  7
الكمي  التحليل  ومهارات  العلمية 
وحدات(   6( التكنولوجيا      واستخدام 

1٠٠      الكمياء واحلياة
1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء
11٢      بيلوجيا اإلنسان

111      األرض والكون
1٠٩      علم الكائنات الدقيقة 

1٠3      الكمياء لغير الكميائيني
1٠٤      مبادى األحصاء للعلوم اإلنسانية واآلداب

1٠٠      رياضيات أوليه
1٢3      مقدمة في احلاسوب
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٢٤٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٩- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(

1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(

1٠٨     األخالق واجملتمع احلديث )فلسفة(

1٤1     املعلومــات و اجملتمــع )علــوم املكتبــات 

           واملعلومات(

1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(

)ب(: التخصص الرئيسي                 )6٣ وحدة(

أوال:مقررات إلزامية                                 )٣٠ وحدة(

1٠3     مبادئ اخلرائط

11٠     مدخل إلى اجلغرافيا الطبيعية

111     مدخل إلى اجلغرافيا البشرية

11٢     حتليل مكاني

٢٠٠     نظم املعلومات اجلغرافية 1

٢1٨     خرائط موضوعية

٢٢٨     استشعار عن بعد 1

٢٢٢     طرق بحث جغرافي

3٠٠     نظم املعلومات اجلغرافية ٢

٤33     جغرافية الكويت

     

ثانيا: مقررات إلزامية للتخصص الدقيق   )15 وحدة(

٢33     جغرافيا اقتصادية

٢٤٢     جغرافيا السكان

٢٥٨     جغرافيا احلضر

٤٠٢     جغرافيا سياسية

٤٢٥     تخطيط حضري واقليمي

ثالثا: مقررات اختيارية                            )18 وحدة(

يختار الطالب اربع مقررات من اجملموعة األولى 

بينهم مستوى ٣٠٠ ومستوى 4٠٠ ومقررين من  

اجملموعة الثانية.

اجملموعة األولى:                                         )12 وحدة(

٢٠٨     جغرافيا الوطن العربي

٢٢3     جغرافيا اقليمية

3٢٨     استشعار عن بعد ٢

3٢٦     جغرافيا الطاقة والصناعة

3٥٨     نظريات التخطيط احلضري

٤٠٧     التخطيط احلضري واستخدامات االراضي 

٤٠٦     اجلغرافيا الطبية

٤1٢     دراسات ميدانية ومشروع بحث

٤٢٧     موضوع خاص في اجلغرافيا البشرية

٤٢٨     تطبيقات في التقنيات اجلغرافية

 

اجملموعة الثانية:                                      )6 وحدة(

٢٠1     جغرافيا مناخية

٢٢٥     اجلغرافيا احليوية

٢3٤     جغرافيا البحار واحمليطات

3٠٢     جيومورفولوجيا

)ج( التخصص املساند                        )24 وحدة(

رغبته  حسب  املساند  تخصصه  الطالب  يختار 

مما يعرضه أي من االقسام العلمية باجلامعة في 

التخصص املساند.

.....................................................................................

.....................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـــدات الالزمــة للتخــرج  

)12٩ وحدة(
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٢٤٩

املقررات املطلوبة للتخرج )علم النفس(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )42 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(

1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 

    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(

1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 

             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 

    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(

1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(

1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )21 وحدة(

1- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 

    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب 6وحدات(

1٠1      جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠1      مدخـل إلـى العلـوم السياسيـة )علـوم 

            سياسية(

1٠1      مدخل إلى علم اإلجتماع )علم اجتماع(

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠٢      ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤      مبادئ اإلقتصاد )علوم إدارية(

1٠٥      علم نفس الصحة )علم النفس(

111      مدخـل رعايــــة إجتماعيــة والعمـــل 

            اإلجتماعي )علم اجتماع(

1٧1      مدخل اثنروبولوجيا )علم اجتماع(

2- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 
    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(
1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(
1٠٩     التحليل اجلغرافـي لآليـــات الكونيــــة 

           )جغرافيا(
1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 

           )علم نفس(

٣- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 
الثقافية                                  )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 
           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 
           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(
13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 
           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  4
العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 
التكنولوجيا                      )٣ وحدات إلزامي و٣ أختياري( 
1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية )إلزامي(

1٠٠      الكمياء واحلياة
1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

11٢      بيلوجيا  اإلنسان
111      األرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠٠      رياضيات أوليه

1٢3       مقدمة في علم احلاسوب
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٢٥٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

5- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(

1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(

1٠٨     األخالق واجملتمع احلديث )فلسفة(

1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(

1٤1     املعلومــات و اجملتمــع )علــوم املكتبــات 

              واملعلومات(

ب- التخصص الرئيسي                        )6٩ وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية                            )51 وحدة(

1٠1     مدخل إلى علم النفس

٢٠٠     مناهج البحث في علم النفس

٢٠1     علم النفس التجريبي )1(

٢٠٥     علم النفس االجتماعي 

٢٠٦     علم النفس الفسيولوجي

٢٠٨     علم نفس النمو )1(

3٠٠     قياس الذكاء والقدرات

3٠1     نصوص نفسية باللغة االجنليزية

31٦     علم النفس املعرفي

3٢٥     علم نفس الشخصية

3٢٧     علم األمراض النفسية

33٠     قياس الشخصية

33٥     اإلحصاء النفسي االستداللي

٤٠٠     علم النفس الصناعي

٤1٦     علم النفس اإلرشادي

٤1٧     علم النفس اإلكلينيكي

٤٢٠     تدريب ميداني

ثانياً: مقررات اختيارية                       )18 وحدات(

يختار الطالب )٣( مقررات من اجملموعة )أ( و )٣( 

من مقررات اجملموعة )ب(:

اجملموعــة )أ( املوضوعـات النفـس اجتماعيـــة 

واالرتقائيـة البيولوجيـة والتجريبيـة

11٠     علم النفس البيولوجي

٢٠3     علم نفس التعلم

٢1٤     الدوافع واالنفعاالت

٢1٧     تاريخ علم النفس

3٠٧     ديناميات اجلماعة

3٢٠     علم النفس التجريبي )٢(

333     السلوك والعقاقير

3٥٥     علم نفس النمو )٢(

٤٠٨     نظريات الشخصية

٤٢3     علم النفس املعرفي العصبي

اجملموعة )ب( علم النفس التطبيقي:

٢1٥     علم نفس الضغوط

3٠٥     سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

3٠٦     علم النفس اجلنائي

3٠٩     علم نفس العالقات االسرية

٤٠٤     التوجيه املهني

٤٠٦     علم النفس التنظيمي

٤1٥     علم النفس البيئي

٤1٨     أساليب العالج النفسي

٤1٩     االضطرابات النفسية في الطفولة

٤٢٤     سيمنار

جــ  التخصص املساند                          )24 وحدة(

يختار الطالب تخصصـه املسـاند مـن أي قسـم 

علمي واحد من االقسام العلمية.

.....................................................................................

.....................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـــدات الالزمــة للتخــرج  

)1٣5 وحدة دراسية(
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٢٥1

املقررات املطلوبة للتخرج )علم اإلجتماع(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )٣٩ وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(

1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 

    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(

1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 

             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 

    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(

1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(

1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(

1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(

٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(

1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )18 وحدة(

1- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 

    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب ٣ وحدات(

1٠1     جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠1     مدخـل إلـى العلـوم السياسيـة )علـوم 

           سياسية(

1٠1     مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(

1٠٢     ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤     مدخل إلى اجلغرافيا )اجلغرافيا(

1٠٤     مبادئ اإلقتصاد )علوم إدارية(

1٠1     مدخل علم النفس )علم نفس(

1٠٥     علم نفس الصحة )علم نفس(

111     مدخــل رعايــة اجتماعيــة والعمـــل 

           اإلجتماعي )علم اجتماع(

2- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 
    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(
1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(
1٠٩     التحليل اجلغرافـي لآليـــات الكونيــــة 

           )جغرافيا(
1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 

           )علم نفس(

٣- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 
الثقافية                                  )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 
           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 
           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(
13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 
           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  4
العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 
التكنولوجيا                      )٣ وحدات إلزامي و٣ أختياري( 
1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية )إلزامي(

1٠٠      الكمياء واحلياة
1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

11٢      بيلوجيا  اإلنسان
111      األرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠٠      رياضيات أوليه

1٢3       مقدمة في علم احلاسوب
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٢٥٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

5- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 

    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(

1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(

1٠٨     األخالق واجملتمع احلديث )فلسفة(

1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(

1٤1     املعلومــات واجملتمــع )علــوم املكتبــات 

           واملعلومات(

ب- التخصص الرئيسي                        )6٣ وحدة(

أوالً: املقررات اإللزامية                            )٣٩ وحدة(

1٠1     مدخل إلى علم االجتماع

1٧1      مدخل اثنروبولوجيا

٢٠٢     النظرية االجتماعية الكالسكية

٢٠3     التنظيم االجتماعي

٢٠٤     علم النفس االجتماعي

٢٠٥     التغير االجتماعي والثقافي

٢٠٩     مناهج البحث االجتماعي

3٠1     النظرية االجتماعية احلديثة

3٢٦     إحصاء اجتماعي

3٢٩     علم االجتماع العائلي

٤٠1     مجتمع اخلليج العربي

٤٠٢     قاعة البحث في علم االجتماع

٤٠٤     علم السكان

ثانياً: مقررات اختيارية                       )24 وحدات(

يختار الطالب مقررين مـن كـل مجموعـة مـن 

اجملموعات التالية: )أ( و)ب( و)ج( و)د( بحيث يكون 

هناك مقرراً واحداً على االقل من مستوى 4٠٠

اجملموعة )أ( 

٢٠٠     املرأة واجملتمع

31٦     احلركات االجتماعية والسلوك اجلماعي

3٢٢     الدميوغرافيا االجتماعية

٤٢٠     علم اجتماع التنمية

٤3٠     التدرج االجتماعي

٤31     األقليات واجلماعات اإلثنية

اجملموعة )ب(

33٠     علم االجتماع التربوي

33٥     علم االجتماع الطبي

33٦     علم االجتماع البيئي

33٨     علم االجتماع السياسي

٤٢٤     علم اجتماع العمل

٤3٢     اجملتمع والعلم والتكنولوجيا

اجملموعة )ج(

٢٠1     مشكالت اجتماعية

31٠     انحراف اجتماعي

311     علم اإلجرام

31٥     جناح األحداث

٤1٠     الضبط االجتماعي

٤11     علم العقاب

اجملموعة )د(

٢٨٥     مقدمة في االنثروبولوجيا فيزيقية

3٤1     القبيلة واجملتمع

3٨٥     القرابة والزواج

٤3٩     الثقافة والشخصية

٤٤٠     انثروبولوجيا حضرية

٤٧1     الثقافة والصحة واملرض

جــ  التخصص املساند                          )24 وحدة(

يختار الطالــب تخصصــه املسـانـد مــن أحـد 

األقسام العلمية مبوافقة القسم العلمي

.....................................................................................

.....................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـــدات الالزمــة للتخــرج  

)126 وحدة دراسية(
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٢٥3

املقررات املطلوبة للتخرج )اخلدمة اإلجتماعية(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات
دراسية

وحداتاملقـــررات
دراسية

أـ  برنامج الثقافة العـامة                     )42 وحدة(

أوالً: املقررات اإللزاميـة                             )21 وحدة(
1- مهــــارات األتصــال الشفاهـــي والكتابــة 
    السليمة باللغة العربية     )6 وحدات إلزامية(
1٠1         مهارات االتصال اللغوي )اللغة العربيـة(

131         املهارات املعلوماتيـة والبحــث العلمـي 
             )املكتبات(

2- مهارات فكــرية في فهـم وتقديــر الثقافــة 
    الوطنيــــــة والعــربيــــة واإلســالميــــة 

    )٩ وحدات إلزامية(
1٠٠       تـاريخ الكويت احلديث واملعاصر )التاريخ(
1٠٢      جمـاليات األدب العربي )لغـــة عربيــة(
1٠٢      تاريــخ احلضــارة العربيـة واإلسالميــة 

            )التاريخ(

٣-  مهارات اللغة اإلجنليزية     )6 وحدات إلزامية(
٠٩٠      مقـــرر عالجــــي مـــن دون وحـــدات 

            )مركز اللغات(
1٤1      لغة إجنليزية )مركز اللغات(
1٤٢      لغة إجنليزية )مركز اللغات(

ثانيا: املقررات اإلختيارية                        )18 وحدة(
1- مهـــــارات فهـــم واستقصـــاء الظاهـــرة 
    السلــــوكيـــــة واإلجتمــــاعيــــــــــــة 

    )يختار الطالب 6وحدات(
1٠1      جغرافية اإلنسان والبيئة )جغرافيا(

1٠٤      مبادئ االقتصاد )علوم إدارية(
1٠٥      علم نفس الصحة )علم نفس(

1٠1      مدخـــل إلــى العلـــوم السياسيــــة 
            )علوم سياسية(

1٠1      مدخل إلى علم اإلعالم )اإلعالم(
1٠٢      ثقافة إسالمية )الشريعة(

1٠٤     مدخل إلى اجلغرافيا )اجلغرافيا(

2- مهارات التحليل النقـدي النصـي والتأويــل 
    )٣ وحدات اختيارية(

1٠٠     تقدير الفن )كلية العلوم احلياتية(
1٠٠     الثقافة واألدب في الكويـت )لغة عربيـة(

1٠٢     مدخل إلى املنطق )فلسفة(
1٠٤     جماليـــــات األسلــــوب القرآنــــــي 

           )اللغة العربية(

1٠٩     التحليل اجلغرافـي لآليـــات الكونيــــة 
           )جغرافيا(

1٢٠     أساليــب التفكيـــر النقدي اإلبداعــي 
           )علم نفس(

٣- مهارات فكرية فـي فهـم وتقديـر التعدديـة 
الثقافية                                  )٣ وحدات اختيارية(

1٠٥     املرأة والسياســة مــن منظــور مقـارن 
           )علوم سياسية(

1٠٦     العالقــــات الدوليــــة املعاصــــــرة 
           )علوم سياسية(

1٠٨     اجلغرافيـــــا الثقافيـــة )جغرافيــــا(
13٠     علم نفس املرأة )علم نفس(

٢٠٦     األنثروبولوجيــا اإلجتماعيــة الثقافيــة 
           )اجتماع(

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات )علم نفس(

للظاهرة  املوضوعي  األستقصاء  مهارات   -  4
العلمية ومهارات التحليل الكمي واستخدام 
التكنولوجيا                      )٣ وحدات إلزامي و٣ أختياري( 
1٠٤      مبادئ األحصاء للعلوم اإلنسانية )إلزامي(

1٠٠      الكمياء واحلياة
1٠٥      كوكب األرض

133      الكون وعلم الفضاء
1٤٤      الطاقة

111      مدخل إلى علم األحياء
1٠3      الكمياء لغير الكميائيني

11٢      بيلوجيا  اإلنسان
111      األرض والكون

1٠٩      علم الكائنات الدقيقة
1٠٠      رياضيات أوليه

1٢3       مقدمة في علم احلاسوب

5- مهارات فكرية في التحليل األخالقي ملبادئ 
    وقضايا العلــوم االنسانيــة واإلجتماعيــة 

    )٣ وحدات اختيارية(
1٠٢     الثقافة القانونية )حقوق(

1٠٥     حقوق االنسان )حقوق(
1٠٨     ثقافــة احلــوار والسلــم اإلجتماعـــي

           )علوم سياسية(
1٤٢     اإلسالم واجملتمع احلديث )فقه مقارن(
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٢٥٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٤1     املعلومــات واجملتمــع )علــوم املكتبــات 
           واملعلومات(

ثانيا: التخصص الرئيسي                       
1- املقررات التأسيسية                  )27 وحدة(
أ- مقررات الزامية                            )٩ وحدات(

11٥   مبادئ وقيم العمل االجتماعي
1٠3   حكومة وسياسة الكويت

٢٥٠   قراءات اجنليزية في العمل االجتماعي 
        والعلوم االجتماعية   

ب- مقررات اختيارية                       ) 18 وحده(
يختار الطالب مقررين من اجملموعة )ا( و مقررين 

من اجملموعة )ب( ومقررين من اجملموعة )ج(
اجملموعة )أ( : علم االجتماع

1٠1   مدخل الى علم االجتماع *
٢٠1   مشكالت اجتماعيه

٢٠٤   علم النفس االجتماعي
٢٠٥   التغيير االجتماعي الثقافي

311   علم االجرام
٤٠1   مجتمع اخلليج العربي

اجملموعة )ب( : علم النفس
1٠1   مدخل الى علم النفس *

٢٠3   علم نفس التعلم
٢٠٦   علم النفس الفسيولوجي

٢٠٨   علم نفس النمو
3٠٥   سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

3٢٥   علم نفس الشخصية

اجملموعة )ج( : االنثروبولوجيا
1٧1   مدخل انثروبولوجيا 

٢٠٦   انثروبولوجيا اجتماعية ثقافيه 
٢٨٥   انثروبولوجيا فيزيقية

3٤1   القبيله واجملتمع
3٨٥   القرابة والزواج

٤3٩   الثقافة والشخصية
٤٤٠   انثروبولوجيا حضرية

٤٧1   الثقافة والصحة

2- املقررات املهنية                            )54 وحدة(
أ-مقررات الزامية                                )42 وحدة(

111   مدخل رعاية وعمل اجتماعي

٢1٠   سياسه اجتماعية وتخطيط
٢1٢   السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية
٢1٤   مناهج البحث في العمل االجتماعي

٢1٦   مهارات العمل االجتماعي
313   العمل مع االفراد واالسر

31٧   العمل مع اجلماعات
31٨   تدريب ميداني )1(
3٢٦   إحصاء اجتماعي
3٦٨   تدريب ميداني )٢(

٤٥٥   إدارة الرعاية االجتماعية
٤٧٦   قاعة بحث في العمل االجتماعي

٤٨٨   تنمية اجملتمعات احمللية
٤٩٠   تدريب ميداني )3(

ب-مقررات اختيارية                          )12 وحده(
يختار  ان  على   , مقررات  أربعة  الطالب  يختار 

واحد على األقل من ك مجموعة

اجملموعة )أ( :
3٢٧   العمل االجتماعي في مجال الطفولة

31٩   العمل االجتماعي مع االسرة
331   العمل االجتماعي في مجال رعاية املسنني

3٢٥   العمل االجتماعي في اجملال املدرسي
٤٠3   العمل االجتماعي في مجال املرأه

٤٠٥   العمل االجتماعي مع املنحرفني
٤٠٦   العمل االجتماعي مع األشخاص ذوي اإلعاقة
٤٠٧   العمل االجتماعي في مجال الصحة النفسية

 اجملموعة )ب( :
العمل  في  مقارنة  اجتماعية  سياسات     3٢3

االجتماعي
3٢٤   القيادة في مؤسسات العمل االجتماعي

٤٠٨   العدالة االجتماعيه و احلقوق املدنية
٤٠٩   قضايا اجتماعية دولية معاصره

٤13   التعددية الثقافية في العمل االجتماعي

ثالثا : يختار الطالب مقرر مما تعرضة اجلامعة

اجملموع الكلي للوحدات الدراسية للتخرج 
)126 وحدة دراسية(.
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2- املقررات املهنية                            )45 وحدة(

أ-مقررات الزامية                                )24 وحدة(

111   مدخل رعاية وعمل اجتماعي

٢1٠   سياسه اجتماعية وتخطيط

٢1٢   السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

٢1٤   مناهج البحث في العمل االجتماعي

٢1٦   مهارات العمل االجتماعي

313   العمل مع االفراد واالسر

31٧   العمل مع اجلماعات

31٨   تدريب ميداني )1(

3٢٦   إحصاء اجتماعي

3٦٨   تدريب ميداني )٢(

٤٥٥   إدارة الرعاية االجتماعية

٤٧٦   قاعة بحث في العمل االجتماعي

٤٨٨   تنمية اجملتمعات احمللية

٤٩٠   تدريب ميداني )3(

ب-مقررات اختيارية                          )21 وحده(

يختار الطالب أربعة مقررات , على ان يختار واحد على األقل من 

ك مجموعة

اجملموعة )أ( :

3٢٧   العمل االجتماعي في مجال الطفولة

31٩   العمل االجتماعي مع االسرة

331   العمل االجتماعي في مجال رعاية املسنني

3٢٥   العمل االجتماعي في اجملال املدرسي

٤٠3   العمل االجتماعي في مجال املرأه

٤٠٥   العمل االجتماعي مع املنحرفني

٤٠٦   العمل االجتماعي مع األشخاص ذوي اإلعاقة

٤٠٧   العمل االجتماعي في مجال الصحة النفسية

 

اجملموعة )ب( :

3٢3   سياسات اجتماعية مقارنة في العمل االجتماعي

3٢٤   القيادة في مؤسسات العمل االجتماعي

٤٠٨   العدالة االجتماعيه و احلقوق املدنية

٤٠٩   قضايا اجتماعية دولية معاصره

٤13   التعددية الثقافية في العمل االجتماعي

ثالثا : يختار الطالب مقرر مما تعرضة اجلامعة

اجملموع الكلي للوحدات الدراسية للتخرج

 )621 وحدة دراسية(
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ثانيا: التخصص الرئيسي                       

1- املقررات التأسيسية                  72 وحدة

أ- مقررات الزامية                          ٩ وحدات

11٥   مبادئ وقيم العمل االجتماعي

1٠3   حكومة وسياسة الكويت

٢٥٠   قراءات اجنليزية في العمل االجتماعي 

        والعلوم االجتماعية   

ب- مقررات اختيارية                     81 وحده

يختار الطالب مقررين من اجملموعة )ا( و مقررين من اجملموعة 

)ب( ومقررين من اجملموعة )ج(

اجملموعة )أ( : علم االجتماع

1٠1   مدخل الى علم االجتماع *

٢٠1   مشكالت اجتماعيه

٢٠٤   علم النفس االجتماعي

٢٠٥   التغيير االجتماعي الثقافي

311   علم االجرام

٤٠1   مجتمع اخلليج العربي

اجملموعة )ب( : علم النفس

1٠1   مدخل الى علم النفس *

٢٠3   علم نفس التعلم

٢٠٦   علم النفس الفسيولوجي

٢٠٨   علم نفس النمو

3٠٥   سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

3٢٥   علم نفس الشخصية

اجملموعة )ج( : االنثروبولوجيا

1٧1   مدخل انثروبولوجيا 

٢٠٦   انثروبولوجيا اجتماعية ثقافيه 

٢٨٥   انثروبولوجيا فيزيقية

3٤1   القبيله واجملتمع

3٨٥   القرابة والزواج

٤3٩   الثقافة والشخصية

٤٤٠   انثروبولوجيا حضرية

٤٧1   الثقافة والصحة



٢٥٥

قسم اجلغرافيا
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة 24 وحدة

)12 وحدة( )أ( مقررات إلزامية )4 مقررات (  

11٠      مدخل إلى اجلغرافيا الطبيعية

111      مدخل إلى اجلغرافيا البشرية

٢٠٨      جغرافية الوطن العربي

٤33      جغرافية الكويت

)12وحدة( )ب( مقررات اختيارية )4 مقررات(  

1٠3      مبادئ خرائط

٢٠٠      مدخل إلى نظم املعلومات اجلغرافية

٢٠1      اجلغرافيا املناخية

٢٢٥      اجلغرافيا احليوية

٢33      جغرافية اقتصادية

٢3٤      جغرافية البحار واحمليطات

٢٤٢      جغرافية السكان

٢٥٨      جغرافية احلضر

3٠٢      اجليومورفولوجيا

٤٠٢      اجلغرافية السياسية



٢٥٦

قسم علم النفس
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة 24 وحدة

)12 وحدة( )أ( مقررات إلزامية )4 مقررات (  

1٠1      مدخل إلى علم النفس

*٢٠٥     علم النفس االجتماعي 

٢٠٨      علم نفس النمو )1(

3٢٥      علم نفس الشخصية

)12وحدة( )ب( اجتياز اربع مقررات من املقررات االختيارية التالية:   

يجــب ان يختـار مقرراً واحداً على االقل من كل مستوى من املستويات التالية: 

٤٠٠ ،3٢٠٠، ٠٠

٢٠3      علم نفس التعلم

٢1٤      الدوافع واالنفعاالت

٢1٥     علم نفس الضغوط

٢1٦     علم النفس عبر احلضارات

3٠٥     سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

3٠٦     علم النفس اجلنائي

3٠٧     ديناميات اجلماعة

3٠٩     علم نفس العالقات االسرية

31٦     علم النفس املعرفي

3٢٧    علم األمراض النفسية

3٥٥    علم نفس النمو )٢(

٤٠٠    علم النفس الصناعي

٤٠٤    التوجيه املهني

٤٠٦    علم النفس التنظيمي

٤1٥    علم النفس البيئي

٤1٦    علم النفس األرشادي

* إذا كان التخصص الرئيسي للطالب علم االجتماع يستبدل املقرر٢٠٥ علم نفس اجتماعي 

 3 االلزامية  املقررات   تصبح  بحيث  )ب(  اإلختياريه  املقررات  مجموعة  من  اخر  إختياري  مبقرر 

مقررات واالختيارية ٥ مقررات.



٢٥٧

قسم العلوم السياسية
التخصص املساند لطالب األقسام األخرى في اجلامعة 24 وحدة

)12 وحدة( )أ( مقررات إلزامية )4 مقررات(  

1٠1     مدخل إلى العلوم السياسية

1٠3     حكومة وسياسة الكويت

1٥٠     النظم السياسية املقارنة

1٥٥     مقدمة في السياسة الدولية

)12 وحدة( )ب( املقررات االختيارية:  

اجملموعة األولى )السياسة املقارنة(

يختـار  الطالب مقررين )٦وحدات( من اجملموعة األولى على أن يكون مقرر واحد منها من 

مستوى )3٠٠(:

٢٠1     الفكر السياسي الغربي

٢٠٢     الفكر السياسي االسالمي

٢٠٧     إمناء سياسي مقارن

٢٩٠     األمن القومي الكويتي

3٠٢     االجتماع السياسي 

3٠3     األحزاب واالنتخابات والسلوك السياسي

3٠٦     النظام السياسي األمريكي

31٦     الصراع العربي اإلسرائيلي

31٧     الدميقراطية ومناذجها

3٤٠     حقوق إنسان

اجملموعة الثانية )السياسة الدولية(

يختـار  الطالب مقررين )٦وحدات( على أن يكون مقرر واحد منها من مستوى )٤٠٠(:

3٥٠     الدبلوماسية والقانون الدولي

3٥٥     املنظمات الدولية

3٧٠     التكتالت اإلقليمية والدولية )أوروبا(

٤1٤     سياسة الكويت اخلارجية

٤3٦     منظمات دولية غير حكومية

٤3٧     االقليات السياسية

٤٦٥     االقتصاد السياسي الدولي



٢٥٨

التخصص املساند في علم االجتماع 
8 مقررات  )24 وحدة(

)6 وحدات( أوالً: مقررات إلزامية  

3 1٠1     مدخل إلى علم االجتماع       

3 ٢٠٢     النظرية االجتماعية الكالسكية      

)18 وحدة( ثانياً: املقررات االختيارية:  
)يختار الطالب ٦ مقررات من بينها مقرر مستوى ٢٠٠ ومقرر مستوى 3٠٠ ومقرر  

مستوى ٤٠٠(

3 ٢٠٠     املرأة واجملتمع        

3 ٢٠1     مشكالت اجتماعية        

3 ٢٠3     التنظيم االجتماعي        

3 ٢٠٤     علم النفس االجتماعي       

3 ٢٠٥     التغير االجتماعي والثقافي       

3 ٢٠٩     مناهج البحث االجتماعي       

3 3٠1     نظرية اجتماعية حديثة       

3 31٠     االنحراف االجتماعي        

3 311     علم اإلجرام         

3 31٥     جناج األحداث        

3 31٦     احلركات االجتماعية والسلوك اجلمعي      

3 3٢٢     الدميوغرافيا االجتماعية       

3 3٢٩     علم االجتماع العائلي        

3 33٥     علم االجتماع الطبي        

3 33٨     علم االجتماع السياسي       

3 ٤٠1     مجتمع اخلليج العربي       

3 ٤٠٤     علم السكان        

3 ٤٢٠     علم اجتماع التنمية        

3 ٤٢٤     علم اجتماع العمل        

3 ٤3٠     التدرج االجتماعي        

3 ٤31     األقليات واجلماعات اإلثنية       



٢٥٩

التخصص املساند في االنثروبولوجيا 
8 مقررات  )24 وحدة(

)6 وحدات( أوالً: مقررات إلزامية  

3 1٧1     مدخل إلى االنثروبولوجيا       

3 3٧1     النظرية األنثروبولوجية       

مالحظة: إذا كان الطالب قد درس مقرر )مدخل األنثروبولوجيا 1٧1( ضمن متطلبـات الثقافـة 

العامة االختيارية فعليه أن يختار ٧ مقررات )٢1 وحدة دراسية( بدالً من ٦ مقـررات )1٨ وحــدة 

دراسية(

ثانياً: املقررات االختيارية:  )18وحدة(

يختار الطالب ٦ مقررات )1٨ وحدة دراسية( من اجملموعات التالية بحيث يكون مقرر واحد على 

األقل من كل مجموعة على أن يكون أحد هذه املقررات من مستوى ٤٠٠

اجملموعة )أ(

3 ٢٠3     التنظيم االجتماعي        

3 ٢٠٥     التغير االجتماعي والثقافي       

3 ٢٧1     طرق بحث األنثروبولوجيا       

3 ٤٩1     موضوع خاص في األنثروبولوجيا       

اجملموعة )ب(

3 ٢٨1     مجتمعات ما قبل التاريخ       

3 ٢٨٥     مقدمة في األنثروبولوجيا الفيزيقية      

3 ٤٤3     موضوع خاص في األنثروفيزيقية      

3 ٤٧1     الثقافة والصحة واملرض       



٢٦٠

اجملموعة )ج(

3 3٤٢     األنثروبولوجيا السياسية واالقتصادية      

3 3٨1     الدين واملتعقدات        

3 ٤3٩     الثقافة والشخصية        

3 ٤٤٠     االنثروبولوجيا احلضرية       

اجملموعة )د(

3 3٤1     القبيلة واجملتمع        

3 3٨٥     القرابة والزواج        

3 ٤٠1     مجتمع اخلليج العربي       

3 ٤31     األقليات واجلماعات اإلثنية       



٢٦1

التخصص املساند في علوم املكتبات واملعلومات 
لطلبة كلية العلوم االجتماعية

)٩ وحدات دراسية( مقررات إلزامية   

1٤1     املعلومات واجملتمع

1٥1     تنظيم املعلومات

٤٥٥     مصادر املعلومات وخدماتها في العلوم االجتماعية

)15وحدة( املقررات االختيارية:  

)على  الطالب اختيار ٥ من املقررات التالية بواقع 1٥ وحدة دراسية(

٢31     أسس تقنية املعلومات

٢٥1     السلوك املعلوماتي

331     تصميم قواعد البيانات واسترجاع املعلومات

33٢     تطبيقات االنترنت وخدماتها

333     النشر االلكتروني

33٤     تصميم املواقع االلكترونية

٤31     املكتبات الرقمية

٤3٢     نظم الوسائط املتعددة

3٥1     اإلعالم اإلجتماعي ومنظمات املعلومات

33٥     بحث واسترجاع املعلومات

3٢1     األرشفة الرقمية

3٢٢     تسوق املعلومات

٤٢1     سياسات وأخالقيات املعلومات

3٥٢    أخالقيات املعلومات

٢11     إدارة مؤسسات املعلومات

٢٥٢     مبادئ إدارة املعرفة

٢٥3     احلكومة اإللكترونية

3٦٥    البيانات الضخمة وإدارتها



٢٦٢

التخصص املساند في علوم املكتبات واملعلومات
للطلبة من خارج كلية العلوم اإلجتماعية

املقررات اإللزامية )٩ وحدات دراسية(

131     املهارات املعلوماتية والبحث العلمي

1٤1     املعلومات واجملتمع

1٥1     تنظيم املعلومات

املقررات األختيارية )15 وحدة(

٢31     أسس تقنية املعلومات

٢٥1     السلوك املعلوماتي

331     تصميم قواعد البيانات واسترجاع املعلومات

33٢     تطبيقات االنترنت وخدماتها

333     النشر االلكتروني

33٤     تصميم املواقع االلكترونية

٤31     املكتبات الرقمية

٤3٢     نظم الوسائط املتعددة

3٥1     اإلعالم اإلجتماعي ومنظمات املعلومات

33٥     بحث واسترجاع املعلومات

3٢1     األرشفة الرقمية

3٢٢     تسوق املعلومات

3٥٢  أخالقيات املعلومات

٤٢1     سياسات وأخالقيات املعلومات



كليــــــــة العلـــوم احلياتيــة



٢٦٤



٢٦٥

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1- البرنامج التحضيري

٠٤1٠٠٩1     رياضيات متهيدي

                   )او اجتياز القدرات في الرياضيات(

٩٩٨٨٠٩٦      مستوى اللغة اإلجنليزية األول

٩٩٨٨1٠٦      مستوى اللغة اإلجنليزية الثاني

2- متطلبات التعليم اجلامعي العام  )48وحدة(

حقل الثقافة واجملتمع                            )12 وحدة(

مقررات إلزامية:                              )6 وحدات(

1٨٠٠13٠   األخالقيات واملمارسات

)A( ٠33٠1٠٢   تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

مقررات اختيارية )6 وحدات(

1٨٠٠٢٠٠    تغيير مناخ وعلوم السياسات                                      

1٨٠٠٢٢٠    التوجهات االجتماعية واالقتصادية 

     في اخلليج

1٨٠٠1٢٢ البيئة واجملتمع 

1٨٢٠1٠3    علم النفس في احلياة اليومية

حقل اللغة والتواصل                           )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                   )12 وحدة(

)A( 1٨٠٠1٠٠    لغة عربية

1٨٠٠1٠3    مهارات الكتابة العربية والعرض       

)A( الشفوي                    

٩٩٨٨1٢٦     مهارات الكتابة األكادميية والبحث

٩٩٨٨1٤٦    املهارات األكادميية الشفهية

مقررات إختيارية                                    )٣ وحدات(

1٨٠٠٢3٠    أسس التواصل بني األشخاص

1٨٠٠٢٥3    الكتابة التقنية

1٨1٠13٠    اضطرابات التواصل نظرة مجتمعية

حقل مهارات القيادة                            )6 وحدات(

مقررات إختيارية                                    )6 وحدات(

1٨٠٠13٥    تطوير القيادة

1٨٠٠1٦1    مدخل إلى ريادة األعمال

1٨٠٠٢٦٠    منظور مهنة

1٨٠٠13٩    م. إلى ادارة التقنية البيئية

حقل العلوم والصحة والتكنولوجيا )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                         )٩ وحدات(

٠٤1٠111   اجلبــر اخلطي

1٨٠٠1٠٩   اإلحصاء

1٨٠٠111 الكمبيوتر في العلوم احلياتية

مقررات إختيارية                                        )6 وحدات(

1٨٠٠1٠1   مدخل إلى العلوم البيئية

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

1٨٠٠1٠٨   احلسبان التطبيقي

٠٤1٠1٠1   حسبان

1٨٠٠1٢٥   الكيمياء وعاملنا

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة

٠٤٢٠111   م. كيمياء عامة                 

1٨٠٠11٠   اللياقة البدنية واالسعافات األولية                 

٣- املتطلبات احملورية الضطرابات التواصل )57 وحدة(

1٨1٠131   مدخل إلى اضطرابات التواصل 

1٨1٠٢11    مدخل الي علم اللغة

1٨1٠٢1٢   علم الصوتيات والكالم 
   1٨1٠٢1٤    منو الكالم واللغـة

1٨1٠٢٢٠   مدخل الي علم السمع 

1٨1٠٢31    ارشادات االجراءات االكلينيكية

1٨1٠3٢3    علـم التشريـح ووظائـف أعضــاء 

                  الكالم والسمع  

1٨1٠33٠   املبــــادىء واالســـالـيب املتعلقـة     

                  باضطرابات التواصل                               

1٨1٠33٢   اضطرابات النطق لدى األطفال 

1٨1٠333   اضطرابات التطور اللغوي 

1٨1٠33٤    مدخل التأهيل السمعي

1٨1٠3٤٠    حلقة بحث التوجه االكلينيكي 

1٨1٠3٤٥    طرق البحث  

٠
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٢

املقررات املطلوبة للتخرج )قسم اضطرابات التواصل(

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٦٦

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨1٠٤3٢   اضطرابات الصوت والطالقة اللغوية 

1٨1٠٤3٤   اضطرابات التواصل العصبية

                 وصعوبات البلع 

1٨1٠٤3٩   مشاكل خاصة في منو اللغة 

1٨1٠٤٤٢   تطبيق مهني 1

1٨1٠٤٤3   تطبيق مهني ٢ 

1٨1٠٤٩٥   تدريب عملي 

1٨1٠٤٩٩   مشروع بحث 

4- متطلبــات تخصـص اضطرابـات التواصـل 

     )18 وحده ( 

طالب يختار ) 1٢ ( وحده مما يلي : 

1٨1٠٢3٦   اضطرابات التواصل واالختالف 

                 الثقافي 

٢٤٤ 1٨1٠  العالقه بني االشخاص واملهارات

                 االكلينيكية املكتسبة 

  

1٨1٠3٤٢   برنامج اضطراب التواصل اخلاصة 

                  باملدرسة 

1٨1٠3٩٨   موضوعات خاصة في الكالم واللغة

1٨1٠3٩٩   موضوعات متقدمة في النطق 

                 واللغة 

٤٤٠ 1٨1٠   طرق التواصل البديل 

الطالب يختار 6 وحدات مما يلي : 

1٨1٠٢1٧ فقدان السمع ولغة اإلشاره

1٨1٠٢٥٢ علم نفس النمو 

1٨1٠311 مدخل الي علم اللغة النفسي 

1٨1٠31٦ التحليل اخلطابي واإلضطرابات

1٨1٠3٢٥ األسس العصبيه للتواصل بني الناس 

1٨1٠3٤٦ التعلم التجريبي 

1٨1٠٤3٦ تدريب اخلاص بالرعاية األسرية 

5- مقرر  داعم جملال التخصص           )٠ وحدة(

1٨1٠٠٨٨   ملف اإلجنازات

6 ـ   اختيار حـر                            )6 وحدات

تعرضه  مما  وحدات(   ٦( مقررين  الطالبة  تختار 

الكلية أو اجلامعة.

اجملموع الكلــي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج12٩-1٣٣ وحدة.
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٢٦٧

املقررات املطلوبة للتخرج في قسم علوم األغذية والتغذية

 )برنامج التغذية( للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1- البرنامج التحضيري

٠٤1٠٠٩1      متهيدي رياضيات

)او اجتياز القدرات األكادميية في الرياضيات(

٩٩٨٨٠٩٦      مستوى اللغة اإلجنليزية األول

٩٩٨٨1٠٦     مستوى اللغة اإلجنليزية الثاني

2- متطلبات التعليم اجلامعي العام  )54 وحدة(

حقل التعبير اإلبداعي                           )6 وحدات(

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

1٦٠٠1٠1    مقدمة في نظريات التصميم والنقد  

1٦٠٠1٠٢    م. الوسائل التوضيحية

1٦٠٠1٠٦    مختبر التطبيقات

1٦٠٠1٠٨    التصوير الضوئي

1٦1٠٢٨٦    مبادئ في تصميم اجلرافيك

1٦٠٠11٠    أسس التصميم الداخلي

حقل الثقافة واجملتمع                            )12 وحدة(

مقررات إلزامية:                              )6 وحدات(

1٨٠٠13٠   األخالقيات واملمارسات

)A( ٠33٠1٠٢   تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

٢٠3            الفن والفن املعماري احلديث

1٨٠٠1٢٠    البشر وبيئتهم

1٨٠٠٢٢٠    التوجهات االجتماعية واالقتصادية 

     في اخلليج

1٨٠٠٢٢1    املنظـور االجتماعـي فـي القضايـا  

                   البيئية

1٨٢٠1٠3    علم النفس في احلياة اليومية

1٨٢٠1٠٨     قضايا في سالمة الغـذاء والتغذيـة  

                   في الكويت

1٨٢٠٢٦1    الزواج والعالقات األسرية

1٨3٠1٠٥    أجهزة احلاسوب واجملتمع

حقل اللغة والتواصل                           )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                   )12 وحدة(

)A( 1٨٠٠1٠٠    لغة عربية

1٨٠٠1٠3    مهارات الكتابة العربية والعرض       

)A( الشفوي                    

٩٩٨٨1٢٦     مهارات الكتابة األكادميية والبحث

٩٩٨٨1٤٦    املهارات األكادميية الشفهية

مقررات إختيارية                                    )٣ وحدات(

1٨٠٠٢3٠    أسس التواصل بني األشخاص

1٨٠٠٢٥3    الكتابة التقنية

1٨1٠٢11    مدخل إلى علم اللغة

1٨٢٠٢٧3    الطفل ووسائل اإلعالم

1٨1٠13٠    اضطرابات التواصل نظرة مجتمعية

حقل مهارات القيادة                            )6 وحدات(

مقررات إختيارية                                    )6 وحدات(

1٨٠٠13٢   املرأة في بيئة العمل

1٨٠٠13٥   تطوير القيادة

1٨٠٠13٩   مدخل إلى إدارة التقنية البيئية

1٨٠٠1٦1   مدخل إلى ريادة األعمال

1٨٠٠٢٦٠   منظور مهنة

1٨1٠1٠٦   الريادة باستخدام تقنية املعلومات

حقل العلوم والصحة والتكنولوجيا )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                       )12 وحدات(

٠٤1٠111   اجلبــر اخلطي

٠٤1٠1٠1   حسبان )1(

1٨٠٠٢٠3   اإلحصاء في علوم احلياة

1٨3٠1٠٠   أساسيات احلاسبات الشخصية

مقررات إختيارية                                        )٣ وحدات(

1٨٠٠1٠1   مدخل إلى العلوم البيئية

1٨٠٠1٠٩   اإلحصاء

1٨٠٠11٠   اللياقة البدنية واإلسعافات األولية

1٨٠٠1٢٥   الكيمياء وعاملنا

1٨1٠131   مدخل إلى اضطرابات التواصل

1٨٢٠1٠٢   أسس العلوم األسرية

1٨٢٠1٠٤   جسم اإلنسان
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٦٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨٢٠1٠٥     التغذيــــة الشخصيــة وقضايــا  

                   صحـة املرأة

1٨3٠1٠1     مدخل إلى نظم املعلومات

٣- املتطلبـات احملوريـة لعلــم التغذيـة وعلـوم    

     األغذية                                                 )٣7 وحدة(

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة

٠٤٢٠111   مختبر كيمياء عامة

1٨٢٠1٠٦    الكيمياء للعلوم احلياتية

1٨٢٠11٠    مدخل إلى تغذيـة اإلنسـان وعلـم 

                   الغذاء

1٨٢٠٢٠٦   الكيمياء العضوية

1٨٢٠٢٠٧   علم اجلراثيم

1٨٢٠٢٠٢   كيمياء حيوية

1٨٢٠٢٢٠   التغذية في أطوار احلياة

1٨٢٠31٥   كيمياء الغذاء

1٨٢٠٤٩٤   حلقة دراسية: القضايا احلالية في  

                 الغذاء والتغذية

1٨٢٠٤٩٥   تدريب عملي

1٨٢٠٤٩٩   مشروع بحث

4- متطلبات تخصص علم التغذية  )٣2 وحدة(

مقررات الزامية                    )26 وحدة(

1٨٢٠٢٠٤    علم وظائف أعضاء اإلنسان

1٨٢٠٢3٠    مقدمة في علوم األغذية

1٨٢٠313    تغذية اإلنسان

1٨٢٠3٢3   تغذية شرائح اجملتمع

1٨٢٠3٤1   اإلنتاج الكمي للغذاء

1٨٢٠٤٢٦   التغذية العالجية

1٨٢٠٤٢٨   العالج باحلمية الغذائية 1

1٨٢٠٤٢٩   العالج باحلمية الغذائية ٢

1٨٢٠٤٤٢   إدارة اخلدمات الغذائية

مقررات إختيارية                                     )6 وحدات(

1٨٢٠3٤٥    قضايا تغذوية ثقافية واجتماعية 

                  وعاملية

1٨٢٠٤٢3    التعليم التغذوي

1٨٢٠٤٩٠    مواضيع خاصة في علم التغذيـة 

                  وعلوم األغذية

5- مقرر  داعم جملال التخصص           )٠ وحدة(

1٨٢٠٠٨٨   ملف االجنازات

6 ـ   اختيار حـر                            )٣ وحدات

تختــار الطالبــة مقــرر واحـــد ممـا تعرضــه 

الكلية أو اجلامعة.

...................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج  126 - 1٣٠ وحدة.
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٦٩

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج في قسم علوم األغذية والتغذية

)برنامج األغذية(  للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

1- البرنامج التحضيري

٠٤1٠٠٩1      متهيدي رياضيات

)او اجتياز القدرات األكادميية في الرياضيات(

٩٩٨٨٠٩٦     مستوى اللغة اإلجنليزية األول

٩٩٨٨1٠٦     مستوى اللغة اإلجنليزية الثاني

2- متطلبات التعليم اجلامعي العام  )54 وحدة(

حقل التعبير اإلبداعي                           )6 وحدات(

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

1٦٠٠1٠1    مقدمة في نظريات التصميم والنقد  

1٦٠٠1٠٢    م. الوسائل التوضيحية

1٦٠٠1٠٦    مختبر التطبيقات

1٦٠٠1٠٨    التصوير الضوئي

1٦1٠٢٨٦    مبادئ في تصميم اجلرافيك

1٦٠٠11٠    أسس التصميم الداخلي

حقل الثقافة واجملتمع                            )12 وحدة(

مقررات إلزامية:                              )6 وحدات(

1٨٠٠13٠   األخالقيات واملمارسات

)A( ٠33٠1٠٢   تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

٢٠3            الفن والفن املعماري احلديث

1٨٠٠1٢٠    البشر وبيئتهم

1٨٠٠٢٢٠    التوجهات االجتماعية واالقتصادية 

     في اخلليج

1٨٠٠٢٢1    املنظـور االجتماعـي فـي القضايـا  

                   البيئية

1٨٢٠1٠3    علم النفس في احلياة اليومية

1٨٢٠1٠٨     قضايا في سالمة الغـذاء والتغذيـة  

                   في الكويت

1٨٢٠٢٦1    الزواج والعالقات األسرية

1٨3٠1٠٥    أجهزة احلاسوب واجملتمع

حقل اللغة والتواصل                           )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                   )12 وحدة(

)A( 1٨٠٠1٠٠    لغة عربية

1٨٠٠1٠3    مهارات الكتابة العربية والعرض       

)A( الشفوي                    

٩٩٨٨1٢٦     مهارات الكتابة األكادميية والبحث

٩٩٨٨1٤٦    املهارات األكادميية الشفهية

مقررات إختيارية                                    )٣ وحدات(

1٨٠٠٢3٠    أسس التواصل بني األشخاص

1٨٠٠٢٥3    الكتابة التقنية

1٨1٠٢11   مدخل إلى علم اللغة

1٨٢٠٢٧3    الطفل ووسائل اإلعالم

1٨1٠13٠    اضطرابات التواصل نظرة مجتمعية

حقل مهارات القيادة                            )6 وحدات(

مقررات إختيارية                                    )6 وحدات(

1٨٠٠13٢   املرأة في بيئة العمل

1٨٠٠13٥   تطوير القيادة

1٨٠٠13٩   مدخل إلى إدارة التقنية البيئية

1٨٠٠1٦1   مدخل إلى ريادة األعمال

1٨٠٠٢٦٠   منظور مهنة

1٨1٠1٠٦   الريادة باستخدام تقنية املعلومات

حقل العلوم والصحة والتكنولوجيا )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                       )12 وحدات(

٠٤1٠111   اجلبــر اخلطي

٠٤1٠1٠1   حسبان

1٨٠٠٢٠3   اإلحصاء في علوم احلياة

1٨3٠1٠٠   أساسيات احلاسبات الشخصية

مقررات إختيارية                                        )٣ وحدات(

1٨٠٠1٠1   مدخل إلى العلوم البيئية

1٨٠٠1٠٩   اإلحصاء

1٨٠٠11٠   اللياقة البدنية واإلسعافات األولية

1٨٠٠1٢٥   الكيمياء وعاملنا

1٨1٠131   مدخل إلى اضطرابات التواصل

1٨٢٠1٠٢   أسس العلوم األسرية

1٨٢٠1٠٤   جسم اإلنسان
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٧٠

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1٨٢٠1٠٥     التغذيــــة الشخصيــة وقضايــا  

                   صحـة املرأة

1٨3٠1٠1     مدخل إلى نظم املعلومات

٣- املتطلبـات احملوريـة لعلــم التغذيـة وعلـوم    

     األغذية                                                 )٣7 وحدة(

1٨٢٠1٠٦     الكيمياء للعلوم احلياتية

1٨٢٠11٠     مدخل إلى تغذيـة اإلنسـان وعلـم 

                   الغذاء

1٨٢٠٢٠٦   الكيمياء العضوية

1٨٢٠٢٠٧   علم اجلراثيم

1٨٢٠٢٠٢    كيمياء حيوية

1٨٢٠٢٢٠    التغذية في أطوار احلياة

1٨٢٠31٥    كيمياء الغذاء

1٨٢٠٤٩٤    حلقة دراسية: القضايا احلالية في  

                     الغذاء والتغذية

1٨٢٠٤٩٥   تدريب عملي

1٨٢٠٤٩٩    مشروع بحث

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة                 

٠٤٢٠111   مختبر كيمياء عامة                 

4- متطلبات تخصص علم األغذية  )٣2 وحدة(

مقررات الزامية                    )26 وحدة(

1٨٢٠111   فيزياء عامة

1٨٢٠311    علم جراثيم الغذاء

1٨٢٠33٠    مبادئ في معاجلة الغذاء

1٨٢٠331    حتليل الغذاء

1٨٢٠3٥٢    مبادئ في سالمة الغذاء ولوائحه

1٨٢٠3٥3   تقنية معاجلة الغذاء

1٨٢٠٤3٢    التحكم في جودة صناعة الغذاء

1٨٢٠٤٥٥    تطوير املنتج الغذائي

مقررات إختيارية                                     )6 وحدات(

1٨٢٠٢٠3    أولويات الكيمياء الطبيعية

1٨٢٠٤33    مبادئ في هندسة معاجلة الغــذاء

1٨٢٠٤٥٤    التطبيقات اإلنزميية فــي صناعــة 

                   الغذاء

1٨٢٠٤٩٠    مواضيع خاصة في علـم التغذيــة 

                  وعلوم األغذية

5- مقرر  داعم جملال التخصص           )٠ وحدة(

1٨٢٠٠٨٨    ملف االجنازات

6 ـ   اختيار حـر                            )٣ وحدات

تختــار الطالبــة مقــرر واحـــد ممـا تعرضــه 

الكلية أو اجلامعة.

...................................................................................

اجملموع الكلــي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج  126 - 1٣٠ وحدة.
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٧1

املقررات املطلوبة للتخرج في قسم إدارة التقنية البيئية

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1- البرنامج التحضيري

٠٤1٠٠٩1     رياضيات متهيدي

)او اجتياز القدرات في الرياضيات(

٩٩٨٨٠٩٦     مستوى اللغة اإلجنليزية األول

٩٩٨٨1٠٦     مستوى اللغة اإلجنليزية الثاني

2- متطلبات التعليم اجلامعي العام  )54 وحدة(

حقل التعبير اإلبداعي                           )6 وحدات(

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

1٦٠٠1٠1    مقدمة في نظريات التصميم والنقد  

1٦٠٠1٠٢    م. الوسائل التوضيحية

1٦٠٠1٠٦    مختبر التطبيقات

1٦٠٠1٠٨    التصوير الضوئي

1٦1٠٢٨٦    مبادئ في تصميم اجلرافيك

1٦٠٠11٠    أسس التصميم الداخلي

حقل الثقافة واجملتمع                            )12 وحدة(

مقررات إلزامية:                              )6 وحدات(

1٨٠٠13٠   األخالقيات واملمارسات

)A( ٠33٠1٠٢   تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

٢٠3           الفن والفن املعماري احلديث

1٨٠٠1٢٠   البشر وبيئتهم

1٨٠٠٢٢٠    التوجهات االجتماعية واالقتصادية 

     في اخلليج

1٨٠٠٢٢1    املنظـور االجتماعـي فـي القضايـا  

                  البيئية

1٨٢٠1٠3    علم النفس في احلياة اليومية

1٨٢٠٢٦1    الزواج والعالقات األسرية

1٨3٠1٠٥    أجهزة احلاسوب واجملتمع

حقل اللغة والتواصل                           )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                   )12 وحدة(

)A( 1٨٠٠1٠٠    لغة عربية

1٨٠٠1٠3    مهارات الكتابة العربيـة والعـرض       

)A( الشفوي                    

٩٩٨٨1٢٦     مهارات الكتابة األكادميية والبحث

٩٩٨٨1٤٦     املهارات األكادميية الشفهية

مقررات إختيارية                                    )٣ وحدات(

1٨٠٠٢3٠     أسس التواصل بني األشخاص

1٨٠٠٢٥3     الكتابة التقنية

1٨1٠٢11     مدخل إلى علم اللغة

1٨٢٠٢٧3     الطفل ووسائل اإلعالم

1٨1٠13٠    اضطرابات التواصل نظرة مجتمعية

حقل مهارات القيادة                            )6 وحدات(
مقررات إختيارية                                    )6 وحدات(

1٨٠٠13٢   املرأة في بيئة العمل
1٨٠٠13٥   تطوير القيادة

1٨٠٠1٦1   مدخل إلى ريادة األعمال
1٨٠٠٢٦٠   منظور مهنة

1٨٠٠13٩ م. إلى إدارة التقنية البيئية

حقل العلوم والصحة والتكنولوجيا )15 وحدة(
مقررات إلزامية:                                         )٩ وحدات(

٠٤1٠111   اجلبــر اخلطي
1٨٠٠1٠٩    اإلحصاء

1٨3٠1٠٠   أساسيات احلاسبات الشخصية

مقررات إختيارية                                        )6 وحدات(
1٨٠٠11٠   اللياقة البدنية واإلسعافات األولية

1٨٠٠1٢٥   الكيمياء وعاملنا
1٨٢٠1٠٢   أسس العلوم األسرية

1٨٢٠1٠٤   جسم اإلنسان
1٨٢٠1٠٥    التغذية الشخصيـة وقضايـا صحـة 

                   املرأة
1٨٢٠11٠     مدخـل إلـى تغذيـة اإلنسـان وعلـم 

                   الغذاء
1٨٠٠1٠1    مدخل إلى العلوم البيئية

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة                 

٠٤٢٠111   مختبر كيمياء عامة                
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٧٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

A = مقررات تدرس باللغة العربية، 
٭٭ =  إذا مت إختيار هذا املقرر ضمن متطلبات التعليم اجلامعي العام يجب إختيار مقرر آخر من املقررات اإلختيارية للقسم. 

1٨3٠1٠1   مدخل إلى نظم املعلومات

٣- املتطلبـات احملوريـة للقسم           )6٠ وحدة(

1٨٠٠1٠1   مدخل إلى العلوم البيئية٭٭

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة

٠٤٢٠111   م. كيمياء عامة

٠٤1٠1٠1   حسبان

1٨٠٠13٩   مدخل إلى اداره التقنيه البيئية ٭٭

1٨٥٠٢٠1   الكيمياء والفيزياء البيئية

1٨٥٠٢٠٢   مدخل إلى التحليل الكمي البيئي

1٨٥٠٢1٠   نظم اإلدارة البيئية

1٨٥٠31٠   السياسات واللوائح البيئية

1٨٥٠311   التخطيط وتقيم املردود البيئي

1٨٥٠31٩    إدارة البيانات البيئية

1٨٥٠3٢٠    تقنيات املعاجلة

1٨٥٠3٢1    تقنيات التحكم في جودة املياه

1٨٥٠3٢٢    تقنيات التحكم في جودة الهواء

1٨٥٠33٢    تقييم اخملاطر البيئية

1٨٥٠٤٢1    التحكم في التلوث الصناعي

1٨٥٠٤٢٢    إدارة النفايات واإلستفادة منها

1٨٥٠٤3٢    اإلحصاء البيئي

1٨٥٠٤٩٥     تدريب عملي

1٨٥٠٤٩٩     مشروع بحث

4- املتطلبــــات االختياريـــة الدارة التقنيــــة 

    البيئية                                                 )٩ وحدات(

اختيار مقرر واحد                                  )٣ وحدة(

1٨٥٠331     الصحة البيئية والسالمة

1٨٥٠3٤1     اإلستدامــة البيئيــة واملتغيـرات 

                    العاملية

1٨٥٠3٤٢      إدارة األراضي واملوارد

1٨٥٠3٥1      بحث في إدارة التقنية البيئية

اختيار مقررين                                        )6 وحدات(

1٨٥٠٤11     اإلدارة الدولية للبيئة

1٨٥٠٤1٢     اإلقتصـــاد البيئـــي والقضـــايا 

                    التشريعيه

1٨٥٠٤31      اسس السموم البيئية

1٨٥٠٤٧1      إدارة الكوارث الطبيعية والتقنيـة

1٨٥٠٤٩٠      دراسات خاصة فـي إدارة التقنيــة 

                     البيئية

5- مقرر  داعم جملال التخصص           )٠ وحدة(

1٨٥٠٠٨٨      ملف اإلجنازات

6 ـ   اختيار حـر                            )٣ وحدات

تختــار الطالبــة مقـرر )3 وحدات( ممـا تعرضـه 

الكلية أو اجلامعة.

اجملموع الكلــي للوحـدات الدراسيـة الالزمـة 

للتخرج 1٣٠ وحدة.
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٢٧3

املقررات املطلوبة للتخرج في قسم علوم املعلومات

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

1- البرنامج التحضيري

٠٤1٠٠٩1     رياضيات متهيدي

)او اجتياز القدرات في الرياضيات(

٩٩٨٨٠٩٦     مستوى اللغة اإلجنليزية األول

٩٩٨٨1٠٦     مستوى اللغة اإلجنليزية الثاني

2- متطلبات التعليم اجلامعي العام  )54 وحدة(

حقل التعبير اإلبداعي                           )6 وحدات(

مقررات اختيارية                                      )6 وحدات(

1٠٠          تقدير الفن  

11٠         فن الرسم

11٢          تصوير فني 1

٢٢٠         تصوير فوتوغرافي 1

٢3٠     أسس تصميم رسوم اجلرافيك

٢٤٠        أسس التصميم الداخلي

حقل الثقافة واجملتمع                            )12 وحدة(

مقررات إلزامية:                              )٩ وحدات(

13٠      األخالقيات واملمارسات

)A( 1٠٢        تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

1٠٥        أجهزة احلاسوب واجملتمع

مقررات اختيارية                                      )٣ وحدات(

٢٠3      الفن والفن املعماري احلديث

1٢٠      البشر وبيئتهم

٢٢٠      التوجهات االجتماعيـة واالقتصاديـة 

     في اخلليج

٢٢1       املنظـور االجتماعــي فـي القضايـا  

                   البيئية

1٠3         علم النفس في احلياة اليومية

٢٦1        الزواج والعالقات األسرية

حقل اللغة والتواصل                           )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                   )12 وحدة(

)A( 1٠٠       لغة عربية

1٠3          مهارات الكتابـة العربيـة والعـرض       

)A( الشفوي                   

1٢٦         مهارات الكتابة األكادميية والبحث

1٤٦        املهارات األكادميية الشفهية

مقررات إختيارية                                    )٣ وحدات(

131        مدخل إلى التواصل ووسائل اإلعالم

٢3٠       أسس التواصل بني األشخاص

٢٥3       الكتابة التقنية

٢11     مدخل إلى علم اللغة

٢٧3       الطفل ووسائل اإلعالم

حقل مهارات القيادة                            )6 وحدات(

مقررات إختيارية                                    )6 وحدات(

13٢      املرأة في بيئة العمل

13٥      تطوير القيادة

1٦1       مدخل إلى ريادة األعمال

٢٦٠       منظور مهنة

13٩      م. إلى ادارة التقنية البيئية

حقل العلوم والصحة والتكنولوجيا )15 وحدة(

مقررات إلزامية:                                         )12 وحدة(

٠٤1٠111   اجلبــر اخلطي

٠٤1٠1٠1   حسبان

1٠٠    أساسيات احلاسبات الشخصية

1٠٩   اإلحصاء

مقررات إختيارية                                        )٣ وحدات(

1٠1   مدخل إلى العلوم البيئية

٠٤٩٠1٠1   بيولوجي

٠٤٢٠11٠   كيمياء عامة

٠٤٢٠111   م. كيمياء عامة

11٠     اللياقة البدنية واإلسعافات األولية

1٢٥      الكيمياء وعاملنا

1٠٢      أسس العلوم األسرية

1٠٤      جسم اإلنسان

1٠٥      التغذية الشخصية وقضايا صحة املرأة

11٠            مدخـل إلـى تغذيـة اإلنسـان وعلـم 

                  الغذاء
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A = مقررات تدرس باللغة العربية، 



٢٧٤

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3 1٠1    مدخل إلى نظم املعلومات

3 131    مدخل إلى إضطرابات التواصل

٣- املتطلبات احملورية للقسم           )48 وحدة(

3 ٢٥3    الكتبابة التقنية **

3 1٠1    مدخل إلى نظم املعلومات **

3 11٥    أسس احلوسبه

3 ٢1٠    أساليب احلوسبه

٤ ٢٤٠    البرمجة وحل املسائل

٤ ٢٤1    هياكل البيانات

3 3٢1    قاعدة البيانات 1

3 331    نظرية وتطبيق نظم املعلومات

٤ 3٤٠    برمجة شبكة ويب

3 3٥٠    الشبكة واالتصاالت

3 3٥3    األنظمة األمنية للمعلومات

3 3٥٧    أنظمة التشغيل وتنظيم امللفات

3 3٦3    تنظيم احلاسوب

3 ٤٩٥    تدريب علمي

3 ٤٩٩    مشروع

4- متطلبات تخصص علوم املعلومات         
)21 وحدة(

مقررات إلزامية                                )18 وحدة(

3 ٤٨٠    تطوير نظم املعلومات

ــد  ــن أح ــية م ــدة دراس ــب 1٥ وح ــار الطال يخت
ــرى  ــة األخ ــام العلمي ــي األقس ــات ف التخصص

ــة *** ــا الكلي ــي تطرحه الت

املقررات اإلختيارية                            )٣ وحدات(

3 3٨٠    مدخل إلى نظم ادارة املعلومات

3 ٤٢3    قواعد بيانات األنترنت

3 ٤٤٠    برمجة شبكة ويب ٢

3 ٤٧٠    التصميم والتخطيط لوسائل متعددة

3 ٤٧1    تشكيل رسومات بيانية تفاعيلة ثالثية
           األبعاد

3 VRML ٤٧٢    مدخل إلى

3 ٤٧٥    أنظمة معلومات جغرافية

3 ٤٨٢    إدارة شبكة ويب

 5- مقرر داعم جملال التخصص          )٠ وحدات(

٠ ٠٨٨    ملف اإلجنازات

6- اختيار حر                                      )٣ وحدات(

يختار الطالب مقرر )3 وحدات( مما تعرضه الكلية 
أو اجلامعة

اجملموع الكلي للوحدات الدراسية الالزمة 
للتخرج 1٣٠ وحدة

ــة  ــررات اإلختياري ــن املق ــر م ــرر آخ ــار مق ــب إختي ــام يج ــي الع ــم اجلامع ــات التعلي ــن متطلب ــرر ضم ــذا املق ــار ه *** إذا مت إختي
ــم. للقس

**** يجــب أن تكــون جميــع الوحــدات الدراســية )1٥ وحــدة( فــي مجــال تخصــص واحــد )اضطرابــات التواصــل. صحــة. تغذيــة. 
فنــون. بيئــة..... إلــخ(



٢٧٥

اختيار )15 وحدة( لتخصص علوم املعلومات
من األقسام األخرى *

)1( قسم التواصل واللغات:

مقرر إلزامي )٣ وحدات(

٤٥٠                  تطبيقات نظم املعلومات في تخصص إضطرابات التواصل     3

مقررات اختيارية )12 وحدة(

3 131                 مدخل إلى إضطرابات التواصل    

3 ٢11                 مدخل إلى علم اللغة     

3 ٢13                 مدخل إلى علم الصوتيات     

3 ٢1٤                منو الكالم واللغة      

3 ٢٢1               مدخل إلى علم السمع والكالم    

3 31٦              التحليل اخلطابي واالضطرابات    

3 3٢٥                األسس العصبية للتواصل بني الناس    

3 3٩٨                موضوعات خاصة في الكالم واللغة    

)2( قسم العلوم األسرية:

)أ( تخصص علم التغذية:

مقرر إلزامي )٣ وحدات(

3 ٤٥٠               تطبيقات نظم املعلومات في التغذية   

مقررات اختيارية )12 وحدة( 

3 11٠                 مدخل إلى تغذية اإلنسان وعلم الغذاء   

3 3٢٠                 التغذية والصحة العامة     

3 3٢3                  تغذية اجملتمع      

3 3٤٥              قضايا ثقافية واجتماعية وتغذية عاملية   



٢٧٦

3 ٤٢3              التعليم الغذائي      

٢ ٤٥٦              إدارة اخلدمات الغذائية     

1 ٤٥٧                القواعد التنظيمية  للغذاء    

* التسجيل في أي مقرر من مقررات األقسام األخرى يجب أن يتم مبوافقة قسم علوم املعلومات

)ب( تخصص علوم األغذية:

مقرر إلزامي )٣ وحدات(

3 ٤٥1                تطبيقات نظم املعلومات في علوم الغذاء   

مقررات اختيارية )12 وحدة(

3 11٠               مدخل إلى تغذية اإلنسان وعلم الغذاء   

3 ٢11                كيمياء الغذاء      

3 33٠                 مباديء تصنيع الغذاء     

3 3٥٤               تقنيات تصنيع البذور الزيتية    

3 3٥٦               تقنيات تصنيع الفواكه واخلضروات    

3 ٤33                  مباديء هندسة تصنيع الغذاء    

3 ٤٥3                مباديء تعبئة الغذاء     

٢ ٤٥٦                 إدارة اخلدمات الغذائية     

1 ٤٥٧                 القواعد التنظيمية للغذاء     

)٣( قسم الفنون والتصميم:

مقرر إلزامي )٣ وحدات(

3 ٤٥٠              تطبيقات نظم املعلومات في الفن    



٢٧٧

مقررات اختيارية )12 وحدة(

3 1٠٥             الفن: لغة ومفهوم ونظرية     

3 ٢3٠                 أسس تصميم رسوم اجلرافيك    

3 3٠٤                 تسويق وترويج الفن     

3 3٠٦                إدارة أعمال الفن      

3 33٦                   تصميم موقع انترنت     

3 ٤٠٥                 الفنان واإلحتراف      

)4( قسم إدارة التقنية البيئية:

مقرر إلزامي )٣ وحدات(

3 ٤٥٠                    تطبيقات نظم املعلومات في إدارة التقنية البيئية  

مقررات اختيارية )12 وحدة(

3 13٩               مدخل إلى إدارة التقنية البيئية    

3 ٢٠٢               مدخل إلى التحليل الكمي البيئي    

3 ٢1٠               نظم اإلدارة البيئية     

3 31٩              إدارة البيانات البيئية     

3 33٢              تقييم اخملاطر البيئية     

3 ٤3٢                اإلحصاء البيئي      

3 ٢٢1            املنظور اإلجتماعي في القضايا البيئية   



٢٧٨

التخصص املساند في العلوم احلياتية
قسم علوم األغذية والتغذية

برنامج التغذية

متطلبات التخصص املساند )24 وحدة(

مقررات اجبارية )٩وحدات(

1٨٢٠11٠       مدخل إلى تغذية االنسان وعلم الغذاء    

1٨٢٠٢٢٠     التغذية في اطوار احلياة    

1٨٢٠3٥٢       مبادئ في سالمة الغذاء ولوائحه    

مقررات اختيارية )15 وحدة(

تغذية االنسان          1٨٢٠313

تغذية اجملتمع           1٨٢٠3٢3

قضايا ثقافية واجتماعية وتغذية عاملية            1٨٢٠3٤٥

التعليم الغذائي             1٨٢٠٤٢3

التغذية العالجية            1٨٢٠٤٢٦

العالج باحلمية الغذائية )1(              1٨٢٠٤٢٨

العالج باحلمية )٢(             1٨٢٠٤٢٩



كليــــــــة   العمارة



٢٨٠
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية
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٤

أوالً: الفصل التمهيدي                 

٠٩٠      مقرر عالجي من دون وحدات )مركز اللغات(

ثانياً: متطلبات جامعية                        )12 وحدة(

1٢٤     اجنليزي      

٢٢٤     اجنليزي 

1٠٢     احلضارة العربية االسالمية أو ما يعادله

1٠٠     تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

مقررات العلوم اإلنسانية                  )15 وحدة( ٭

يختار الطالب )15 وحدة( من القائمة التالية:

٠٢٠٠1٠٥    كلية احلقوق : حقوق االنسان

٠٢٠٠1٠٦    كلية احلقوق: القانون الدستوري فـي         

                  الكويت

٠31٠          قسم اللغة العربية وآدابها

٠3٢٠          قسم اللغة اإلجنليزية وآدابها

٠33٠          قسم التاريخ

٠3٦٠          قسم الفلسفة

٠3٨٠          قسم اإلعالم

٠٨1٠          قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

٠٨٢٠          قسم أصول التربية

٠٩٠٠1٠٢    كلية الشريعة: ثقافة اسالمية

٠٩٢٠          قسم العقيدة والدعوة

٠٩3٠          قسم الفقه وأصول الفقه

٠٩٤٠          قسم الفقه املقــارن والسياســـة 

                  الشرعية

13٤٠          قسم اجلغرافيا

13٥٠          قسم علم النفس

13٦٠          قسم العلوم السياسية

13٧٠          قسم علم االجتماع

٩٩٨٩          مركز اللغات

مقررات الزامية من كلية العلوم          )7 وحدات(       

1٠1            فيزياء عامة )أ(+1٠٥ مختبر فيزياء

1٠1            حسبان ) أ (

رابعاً: التخصص الرئيسي                 )1٣2 وحدة(

) أ (  مقررات إلزامية من القسم           )٩٩ وحدة(

1٠٥       مباديء التصميم املعماري

111       االخراج املعماري )1(

11٢       اإلخراج املعماري )٢(

1٢1       تاريخ العماره )1(

131       مقدمة في العماره

٢٠٥       التصميم املعماري )1(

٢٠٦       التصميم املعماري )٢(

٢11       تطبيقات احلاسوب في العماره

٢٢٠       نظرية وفلسفة العمارة )1(

٢٢1       تاريخ العمارة )٢(

٢٤1       حتليل إنشائي )1(

٢٤٢       مواد وطرق البناء )1(

3٠٥       التصميم املعماري )3(

3٠٦       التصميم املعماري )٤(

3٢1       تاريخ العمارة )3(

3٤٠       البيئة الصوتية واملضيئة 

3٤1       حتليل إنشائي )٢(

3٤٢       مواد وطرق البناء )٢(

3٦1       نظريات وفلسفة العمارة )٢(

٤٠٥       التصميم املعماري )٥(  

٤٠٦       تصميــم معمــاري )٦(  باسـتخـــدام 

             احلاسـوب

٤33       التخطيط احلضري وتخطيط املدن

٤٤3       أنظمة البناء )1(

٤٥1       ممارسة مهنية )1(

٤٥٢       ممارسة مهنية )٢(

٤٥٥       الرسومات املعمارية التنفيذية

٤٦1       أنظمة البناء )٢(

٤٩1       مشروع التخرج املعماري )1(

٤٩٢       مشروع التخرج املعماري )٢(

املقررات املطلوبة للتخرج في العماره

 للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1



٢٨٢

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

)ب(  مقررات إختيارية من القسم   )٣٣ وحدة( ٭٭

)٦ وحدات( على  امتام مقررين  الطالب  يجب على 

األقل في كل من اجملاالت التالية:

التصنيف املرئي:

....................................................................................

....................................................................................

التصنيف الثقافي:

....................................................................................

....................................................................................

التصنيف املهني:

....................................................................................

....................................................................................

التصنيف التقني:

....................................................................................

....................................................................................

من أي تصنيف مذكور أعاله : ) ٩ وحدات (

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

اجملمـوع الكلـي للوحدات الدراسيــة الالزمـة 

للتخرج  166  وحدة.
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٭٭ يتم اختيارها من قائمة مقررات قسم العمارة اإلختيارية



٢٨3

قائمة مقررات قسم العماره االختيارية

1- التصنيف املرئي:

3  وحدات عم  1٨1      تقدير الفن       

3  وحدات عم  1٨٢      فن وفنانون:  مقدمة لنظريات وممارسة الفنون املرئية   

3  وحدات عم  ٢٨1      رسم زيتي ومائي       

3  وحدات عم  ٢٨٢      تصوير فوتوغرافي )1(      

3  وحدات عم  ٢٨3      تصوير فوتوغرافي )٢(      

3  وحدات عم  ٢٨٤      خزف )1(       

3  وحدات عم  ٢٨٥      خزف )٢(       

3  وحدات عم  ٢٨٦      مباديء في تصميم اجلرافيك     

3  وحدات عم  ٢٨٧      اجلبومترية والعمارة      

3  وحدات عم  ٢٨٨      النمذجة البارميتريه في التصميم والعمارة    

2- التصنيف الثقافي:

3  وحدات عم  ٢٢٢      عماره تراثية       

3  وحدات عم  ٢٢٤      النقد املعماري       

3  وحدات عم  3٢٢      تاريخ الفن الغربي      

3  وحدات عم  ٤٢1      العماره في الشرق األوسط     

3  وحدات عم  ٤٨٠      موضوعات مختاره في العمارة     

3  وحدات عم  ٤٨٥      بحث معماري       

٣- التصنيف املهني:

3  وحدات عم  ٢3٢      معماريون والعماره      

3  وحدات عم  ٢٢٥      مقدمة في حفظ املباني التاريخية     

3  وحدات عم  331      مقدمة في التصميم الداخلي     

3  وحدات عم  33٢      مقدمة في تنسيق املواقع      

3  وحدات عم  333      مقدمة في التصميم احلضري     

3  وحدات عم  33٤      مقدمة في تصميم املنتجات     

3  وحدات عم  3٥٨      ممارسة مهني معمارية      

3  وحدات عم  ٤٥٤      إدارة وتخطيط املنشآت      

3  وحدات عم ٤٥٦      التطوير العقاري العماري      



٢٨٤

٤- التصنيف التقني:

3  وحدات عم  3٤٥      طاقة شمسية في املباني      

3  وحدات عم  ٤٤1      تصميم البيئة املضيئة      

3  وحدات عم  ٤٤٢      تصميم البيئة الصوتية      

3  وحدات عم  ٤٤٤      أنظمة بيئية متقدمة      

3  وحدات عم  ٤٤٠      استخدامات الزجاج في العمارة     

3  وحدات عم  3٦٦      البيئة العمرانية واالستدامة     

3  وحدات عم  3٦٥      النمذجة التفصيلية للعمارة     

٭٭٭



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٨٥

املقررات العامة                       )52 وحدة دراسية(

املقررات اإللزامية 

1٢٤ ٩٩٨٨     اللغة اإلجنليزية 1

٢٢٤ ٩٩٨٨     اللغة اإلجنليزية ٢

1- حقل التعبير اإلبداعي                  )1٠ وحدات(

 املقررات اإللزامية                    )4 وحدات دراسية(

1٠٠ 1٦٠٠     مقدمة في مختبر علوم التصميم 

يختار الطالب عدد ) 6 وحدات دراسية ( مما يلي:

1٠٨ 1٦٠٠     التصوير الضوئي 1

1٠٦ 1٦٠٠     مختبر التطبيقات 1

1٠٤ 1٦٠٠     طباعة 1

2- حقل الثقافة واجملتمع       )٩ وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                     )٣ وحدات دراسية(

1٠٠               تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

يختار الطالب عدد )6 وحدات دراسية( مما يلي:

13٠               األخالقيات واملمارسات

1٠٨               األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢               تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

1٠٢               ثقافة إسالمية

1٠1               جغرافية اإلنسان والبيئة

1٠٤               مبادئ اقتصاد

1٠٥               حقوق اإلنسان

1٠1               مدخل إلى علم النفس

1٠1               مدخل إلى علم االجتماع

13٦               التربية األسرية

1٠٥               أجهزة احلاسوب واجملتمع

1٠3               حكومة وسياسة الكويت

1٠1               مدخل إلى العلوم السياسية

٣- حقل اللغة والتواصل        )٩ وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                     )٣ وحدات دراسية( 

11٦               التصميم واإلعالن 3

يختار الطالب عدد )6 وحدات دراسية( مما يلي: 

1٠1               مهارات االتصال اللغوي 

1٠٦              أنواع من الكتابة 

1٠٨              اإلنشاء باالجنليزية 

1٠1              مدخل إلى علم اإلعالم 

٢٠٦              مدخل إلى اإلعالن 

1٨٠              مبادئ الترجمة 

4- حقل مهارات القيادة         )٩ وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                   )٣ وحدات دراسية(

٤٤٢              املعايير واملمارسات في التصميم 

يختار الطالب عدد )6 وحدات دراسية( مما يلي:

13٥              تطوير القيادة 

٢٠1              مبادئ اإلدارة 

1٦1              مدخل إلى ريادة األعمال 

٢٦٠              منظور مهنة 

5- حقــل العلـــوم والصحـــة والتكنولوجيـا 

    )٩وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                     )6 وحدات دراسية(

1٠1             فيزياء 1

1٠1             حسبان 1

يختار الطالب عدد )٣ وحدات دراسية( مما يلي:

٢٥٠             التصميم الرقمي 1 

1٠٠             أساسيات احلاسبات الشخصية 

1٠1             بيولوجي 1 

1٠1             كيمياء عامة 1 

1٥٠             مقدمة في تقنية االستدامة 

1٦٠             مقدمة في االستدامة والتصميم 

1٠1             مبادئ اإلحصاء 

متطلبات التخصص              )5٣ وحدة دراسية(

1٠٢ 1٦٠٠    مختبر الوسائل التوضيحية 1

1٢1 1٦٢٠    مبادئ في نظريات التصميم

13٠ 1٦٢٠    التصميم والكتابة 1

٢1٠ 1٦٢٠    طرق ومناهج التصميم

٢3٠ 1٦٢٠    التصميم والكتابة ٢

٢٤٠ 1٦٢٠    مختبر التصميم 1

املقررات املطلوبة للتخرج في التصميم املرئي للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

3

3

٤

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٤



وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

٢٨٦

٢٥1 1٦٢٠    التواصل املرئي والتصميم 1

3٤٠ 1٦٢٠    مختبر التصميم ٢

3٤1 1٦٢٠    تصميم املعلومات

3٥1 1٦٢٠    التواصل املرئي والتصميم ٢

٤٤٠ 1٦٢٠    مختبر التصميم 3

٤٤1 1٦٢٠    التصميم الصناعي 

٤٥1 1٦٢٠    التواصل املرئي والتصميم 3

٤٩٠ 1٦٢٠    مختبـــــــــر التصميـــــــم ٤ 

                   )مشروع التخرج(

٤٩1 1٦٢٠     تدريب عملي 

٤٩٢ 1٦٠٠     موضوعات مختارة في التصميم

٠٩٠ 1٦٠٠     ملف اإلجنازات 

املقررات األساسية                 )15 وحدة دراسية(

1٠1 1٦٠٠     مقدمة فـي نظريـات التصميــم     

                     والنقد

1٢٠ 1٦٠٠     دراسات في تاريخ التصميم 1

٢٢٠ 1٦٠٠     دراسات في تاريخ التصميم ٢

3٢1 1٦٢٠     تاريخ التصميم املرئي

3٢٢ 1٦٠٠     تاريخ التصميم اإلسالمي 

اختياري القسم                     )٩ وحدات دراسية(

يختـار الطالـب عدد ) 6 وحدات دراسية( مـن

 اختياري القسم :

٠٠٠ 1٦٠٠     اختياري القسم 1

٠٠٠ 1٦٠٠     اختياري القسم ٢

القسم  اختياري  من  دراسية(  وحدات   ٣( عدد 

املتقدم :

يختار الطالـب عــدد )٣وحـدات دراسية( مــن 

اختيــاري القســم املتقــدم )مستـــوى ٣٠٠ 

فمــا فوق(

مقررات اختيارية في قسم علوم التصميم

٢٠٢ 1٦٠٠      مختبر الوسائل التوضيحية ٢

٢٠٦ 1٦٠٠      مختبر التطبيقات ٢

٢٠٤ 1٦٠٠    الطباعة ٢

٢٠٨ 1٦٠٠    التصوير الضوئي ٢

٢٠٩ 1٦٠٠    اخلزف 1

3٠٩ 1٦٠٠    اخلزف ٢

11٠ 1٦٠٠    مقدمة في التصميم الداخلي    

٢٤1 1٦٠٠    مقدمة في التصميم الصناعي

3٢3 1٦٠٠    النقد 1

٤٢3 1٦٠٠    النقد ٢

1٠٥ 1٦٠٠    اللون وفلسفته في التصميم 1

٢٠٥ 1٦٠٠    اللون وفلسفته في التصميم ٢

3٢٠ 1٦٠٠    دراسات في تاريخ التصميم 3

1٠٩ 1٦٢٠    التصميم املرئي 

٢1٢ 1٦٢٠    الرسومات التوضيحية والتصميم 1

31٢ 1٦٢٠    الرسومات التوضيحية والتصميم ٢

٢٠٦ 1٦٢٠    اخلط العربي في التصميم

33٢ 1٦٢٠    تصميم وإدارة العالمات التجارية

3٥٠ 1٦٢٠    التصميم الرقمي ٢

3٥٢ 1٦٢٠    التصميم والتكنولوجيا 

اجملموع الكلي للوحدات الدراسية )12٩( وحدة
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٢٨٧

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج في العمارة الداخلية للطلبة املستجدين

 للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1

املقررات العامة                       )٣٩ وحدة دراسية(

املقررات اإللزامية 

1٢٤ ٩٩٨٨     اللغة اإلجنليزية 1

٢٢٤ ٩٩٨٨     اللغة اإلجنليزية ٢

1- حقل التعبير اإلبداعي      )6 وحدات دراسية(

يختار الطالب عدد ) 6 وحدات دراسية ( مما يلي:

1٠٨ 1٦٠٠     التصوير الضوئي 1

1٠٦ 1٦٠٠     مختبر التطبيقات 1

1٠٤ 1٦٠٠     طباعة 1

2- حقل الثقافة واجملتمع       )6 وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                     )٣ وحدات دراسية(

1٠٠               تاريخ الكويت احلديث واملعاصر

يختار الطالب عدد )٣ وحدات دراسية( مما يلي:

13٠               األخالقيات واملمارسات

1٠٨               األخالق واجملتمع احلديث

1٠٢               تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية

1٠٢               ثقافة إسالمية

1٠1               جغرافية اإلنسان والبيئة

1٠٤               مبادئ اقتصاد

1٠٥               حقوق اإلنسان

1٠1               مدخل إلى علم النفس

1٠1               مدخل إلى علم االجتماع

13٦               التربية األسرية

1٠٥               أجهزة احلاسوب واجملتمع

1٠3               حكومة وسياسة الكويت

1٠1               مدخل إلى العلوم السياسية

٣- حقل اللغة والتواصل        )6 وحدات دراسية(

يختار الطالب عدد )6 وحدات دراسية( مما يلي: 

1٠1               مهارات االتصال اللغوي 

1٠٦              أنواع من الكتابة 

1٠٨              اإلنشاء باالجنليزية 

1٠1              مدخل إلى علم اإلعالم 

٢٠٦              مدخل إلى اإلعالن 

1٨٠              مبادئ الترجمة 

4- حقل مهارات القيادة         )6 وحدات دراسية(

يختار الطالب عدد )6 وحدات دراسية( مما يلي:

13٥              تطوير القيادة 

٢٠1              مبادئ اإلدارة 

1٦1              مدخل إلى ريادة األعمال 

٢٦٠              منظور مهنة 

5- حقــل العلـــوم والصحـــة والتكنولوجيـا 

    )٩وحدات دراسية(

املقررات اإللزامية                     )6 وحدات دراسية(

1٠1             حسبان 1

1٠1             فيزياء 1

يختار الطالب عدد )٣ وحدات دراسية( مما يلي:

1٠٠             أساسيات احلاسبات الشخصية 

1٠1             بيولوجي 1 

1٠1             كيمياء عامة 1 

1٠1             مبادئ اإلحصاء 

1٥٠             مقدمة في تقنية االستدامة 

1٦٠             مقدمة في االستدامة والتصميم 

متطلبات التخصص              )71 وحدة دراسية(

1٠٠ 1٦٠٠    مقدمة في مختبر علوم التصميم

1٠٢ 1٦٠٠    مختبر الوسائل التوضيحية 

1٤٠ 1٦3٠    مختبر التصوير املكاني

٢٤٠ 1٦3٠    مختبر عمارة داخلية1

٢٤1 1٦3٠    مختبر عمارة داخلية٢

3٤٠ 1٦3٠    مختبر عمارة داخلية3

3٤1 1٦3٠    مختبر عمارة داخلية ٤

٤٤٠ 1٦3٠    مختبر عمارة داخلية٥

٤٩٠ 1٦3٠    مختبر عمـارة داخليـة ٦ )مشـروع 

                   التخرج (

٢٥٠ 1٦3٠    التصميم مبساعدة احلاسوب 1

3٥٠ 1٦3٠    التصميم مبساعدة احلاسوب ٢   

1٦٠ 1٦3٠    العامـل اإلنسانـي فـي مجـال 

                   التصميم

33٠ 1٦3٠    البيئة وأنظمة البناء 1

٤3٠ 1٦3٠    البيئة وأنظمة البناء٢
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٢٨٨

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

331 1٦3٠    طرق ومواد البناء

3٦٠ 1٦3٠    االستدامة والعمارة الداخلية 1

٤31 1٦3٠    قواعد البناء 

٤٩1 1٦3٠    تدريب عملي 

٤٩٢ 1٦٠٠    موضوعات مختارة في التصميم

٠٩٠ 1٦٠٠    ملف اإلجنازات 

املقررات األساسية                 )15 وحدة دراسية(

1٠1 1٦٠٠     مقدمة فـي نظريـات التصميــم     

                     والنقد

1٢٠ 1٦٠٠     دراسات في تاريخ التصميم 1

٢٢٠ 1٦٠٠     دراسات في تاريخ التصميم ٢

3٢٢ 1٦٠٠     تاريخ التصميم اإلسالمي 

٢٢1 1٦3٠     تاريخ التصميم الداخلي 

اختياري القسم                     )٩ وحدات دراسية(

يختـار الطالـب عدد ) 6 وحدات دراسية( مـن

 اختياري القسم :

٠٠٠ 1٦٠٠     اختياري القسم 1

٠٠٠ 1٦٠٠     اختياري القسم ٢

القسم  اختياري  من  دراسية(  وحدات   ٣( عدد 

املتقدم:

يختــار الطالـب عـدد )٣ وحدات دراسيـة( مـن 

اختيـاري القسـم املتقـدم )مستـوى ٣٠٠ ومـا 

فوق(

٢٠٢ 1٦٠٠      مختبر الوسائل التوضيحية ٢

٢٠٦ 1٦٠٠      مختبر التطبيقات ٢

٢٠٤ 1٦٠٠      الطباعة ٢

٢٠٨ 1٦٠٠      التصوير الضوئي ٢

٢٠٩ 1٦٠٠      اخلزف 1

3٠٩ 1٦٠٠      اخلزف ٢

11٠ 1٦٠٠      مقدمة في التصميم الداخلي    

٢٤1 1٦٠٠    مقدمة في التصميم الصناعي

3٢3 1٦٠٠    النقد 1

٤٢3 1٦٠٠    النقد ٢

1٠٥ 1٦٠٠    اللون وفلسفته في التصميم 1

٢٠٥ 1٦٠٠    اللون وفلسفته في التصميم ٢

3٢٠ 1٦٠٠    دراسات في تاريخ التصميم 3

1٦1 1٦3٠    االستدامة وبيئة البناء

3٦1 1٦3٠    العمارة الداخلية اخلضراء 1

3٦٢ 1٦3٠    العمارة الداخلية اخلضراء ٢

311 1٦3٠    تصميم أثاث

٤٥٠ 1٦3٠    تطبيقات متقدمة للحاسوب

٤٦٠ 1٦3٠    عمارة احملميات التاريخية

٢٦٠ 1٦3٠    العامل اإلنساني املتقدم في مجال  

                    التصميم

33٢ 1٦3٠    املواد املتقدمة 

اجملموع الكلي للوحدات الدراسية )1٣4( وحدة
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كليــة الصحة العامة
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٢٩1

وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية
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أوالً: متطلبات اجلامعة العامة  )1٩ وحدة دراسية(

أ- إلزامية                                        )16 وحدة(

بيانات وإحصائيات حيوية  1٩3٠-1٥1

اللغة اإلجنليزية - 1   1٨1

اللغة اإلجنليزية - ٢  1٨٢

اللغة اإلجنليزية   1٨3

مما  أختيارية  وحدات   ٣ الطالب  يختار  ب- 

تعرضه اجلامعة

ثانياً: متطلبات الكلية األساسية )78 وحدة دراسية(

1- دراسات عامة      )25 وحدة(

1٩1-1٩٠٠  مهارات الدراسة - 1

1٧1-1٩٤٠ علم  نفس الصحة العامة

1٧٢-1٩٤٠ علم التواصل )األسس النظرية

املهارات(  

٢٨1-1٩٠٠ الفيزيولوجيا املرضية للصحة

   العامة

٢٨٢-1٩٠٠ األمراض املعدية

٢٨3-1٩٠٠ مفاهيم األمراض املزمنة واألمراض

غير املعدية  

٢٩٢-1٩٠٠ مهارات الدراسة - ٢

313-1٩1٠ اساسيات تغذيه الصحة العامة

بيولوجيا  الصحة العامة  1٩٠٠1٨1

2- أساسيات الصحة العامة ودراسات اجملتمع )22 وحدة(

111-1٩1٠  املفاهيم األساسية في الصحة

1٢1-1٩٤٠ طبيعة اجملتمعات

إستكشاف   عملية:  زيارات   1٩٤٠-1٢٢

اجملتمعات

٢٩1-1٩٠٠ األخالقيات الصحية واجملتمعية

331-1٩٥٠ البيئة الصحة

3٢1-1٩٤٠ تنمية صحة اجملتمع

31٢-1٩1٠ إدارة الكوارث

3٩1-1٩٠٠ أخالقيات املهنة

٣- البحوث وعلم األوبئة     )11 وحدة(

1٥٢-1٩3٠ علم اإلحصاء في الصحة العامة

٢٤1-1٩3٠ مدخل في علم األوبئة

األحتياجات  تقييم  ميداني:  تدريب   1٢٢-٩٤٠1

الصحية للمجتمع

3٤1-1٩3٠ املمارسة املبنية على الدليل

4- اإلدارة والسياسة الصحية     )12 وحدة(

٢٦1-1٩٢٠ مدخل في السياسة الصحية

3٦1-1٩٢٠ إدارة نظم الرعاية الصحية

3٦٢-1٩٢٠ املوارد الصحية - 1

3٦3-1٩٢٠ املوارد الصحية - ٢

5- العلوم االجتماعية والسلوكية )8 وحدات(

٢٧1-1٩٤٠ التغيرات السلوكية: النظرية والتطبيق

٢٧٢-1٩٤٠ التعليم والصحة

3٧1-1٩٤٠  تعزيز الصحة واألفراد

ثالثاً: متطلبات التخصص: تخصص ممارسة 

الصحة العامة                  )27 وحدة دراسية(

٤11-1٩1٠ تدريب ميداني: ممارسة الصحة العامة

٤1٢-1٩1٠ التواصل في الصحة العامة )عرض حاالت(

٤13-1٩1٠ نظم معلومات الصحة العامة

٤٩1-1٩1٠ مشروع التخرج-التخطيط واملقترح

٤1٤-1٩1٠ التباين الصحي في الصحة العامة

٤1٥-1٩1٠ الصحة النفسية في اجملتمع

٤1٦-1٩1٠ الوقاية من األمراض ومكافحتها

٤٩٢-1٩1٠ مشروع التخرج التنفيذ

اجملموع الكلي للوحدات املطلوبة 126 وحدة 

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من العلوم في الصحة ودراسات اجملتمع/ ممارسة الصحة العامة

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

3

٥

٥

٥

٢

3

3

3

3

3

٢

3

3

3

3

٢

3

3

3

3

٢

3

3

٢

3

3

3

3

3

٢

3

3

3

3

3

3

3

3

3

٦

أوالً: متطلبات اجلامعة العامة  )1٩ وحدة دراسية(

أ- إلزامية                                        )16 وحدة(

بيانات وإحصائيات حيوية  1٩3٠-1٥1

اللغة اإلجنليزية - 1   1٨1

اللغة اإلجنليزية - ٢  1٨٢

اللغة اإلجنليزية   1٨3

مما  دارسية  وحدات   ٣ الطالب  يختار  ب- 

تعرضه اجلامعة

ثانياً: متطلبات الكلية األساسية )78 وحدة دراسية(

1- دراسات عامة      )25 وحدة(

1٩1-1٩٠٠  مهارات الدراسة - 1

1٧1-1٩٤٠ علم  نفس الصحة العامة

1٧٢-1٩٤٠ علم التواصل )األسس النظرية

املهارات(  

٢٨1-1٩٠٠ الفيزيولوجيا املرضية للصحة

   العامة

٢٨٢-1٩٠٠ األمراض املعدية

٢٨3-1٩٠٠ مفاهيم األمراض املزمنة واألمراض

غير املعدية  

٢٩٢-1٩٠٠ مهارات الدراسة - ٢

313-1٩1٠ اساسيات تغذيه الصحة العامة

بيولوجيا  الصحة العامة  1٩٠٠1٨1

2- أساسيات الصحة العامة ودراسات اجملتمع )22 وحدة(

111-1٩1٠  املفاهيم األساسية في الصحة

1٢1-1٩٤٠ طبيعة اجملتمعات

1٢٢-1٩٤٠ زيارات عملية: إستكشاف اجملتمعات

٢٩1-1٩٠٠ األخالقيات الصحية واجملتمعية

331-1٩٥٠ البيئة الصحة

3٢1-1٩٤٠ تنمية صحة اجملتمع

31٢-1٩1٠ إدارة الكوارث

3٩1-1٩٠٠ أخالقيات املهنة

٣- البحوث وعلم األوبئة     )11 وحدة(

1٥٢-1٩3٠ علم اإلحصاء في الصحة العامة

٢٤1-1٩3٠ مدخل في علم األوبئة

األحتياجات  تقييم  ميداني:  تدريب   1٢٢-٩٤٠1

الصحية للمجتمع

3٤1-1٩3٠ املمارسة املبنية على الدليل

4- اإلدارة والسياسة الصحية     )12 وحدة(

٢٦1-1٩٢٠ مدخل في السياسة الصحية

3٦1-1٩٢٠ إدارة نظم الرعاية الصحية

3٦٢-1٩٢٠ املوارد الصحية - 1

3٦3-1٩٢٠ املوارد الصحية - ٢

5- العلوم االجتماعية والسلوكية )8 وحدات(

٢٧1-1٩٤٠ التغيرات السلوكية: النظرية والتطبيق

٢٧٢-1٩٤٠ التعليم والصحة

3٧1-1٩٤٠ تعزيز الصحة واألفراد

إدارة  تخصص  التخصص:  متطلبات  ثالثاً: 

الرعاية الصحية                  )27 وحدة دراسية(

الرعاية  إدارة  ميداني:  تدريب    1٤٦-٩٢٠1

الصحية

٤٦٢-1٩٢٠ ضمان اجلودة في الرعاية الصحية

٤٦3-1٩٢٠ إدارة املوارد البشرية الصحية

٤٩1-1٩٢٠ مشروع التخرج-التخطيط واملقترح

٤٦٤-1٩٢٠ إدارة مراكز الرعاية الصحية

٤٦٥-1٩٢٠ إدارة نظم التأمني الصحي

في  والتقييم  التخطيط  برنامج   1٤٦٦-٩٢٠

اإلدارة الصحية

٤٩٢-1٩٢٠ مشروع التخرج - التنفيذ

اجملموع الكلي للوحدات املطلوبة 126 وحدة 

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من العلوم في الصحة ودراسات اجملتمع )تخصص إدارة الرعاية الصحية(

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية
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أوالً: متطلبات اجلامعة العامة  )1٩ وحدة دراسية(

أ- إلزامية                                        )16 وحدة(

بيانات وإحصائيات حيوية  1٩3٠-1٥1

اللغة اإلجنليزية - 1   1٨1

اللغة اإلجنليزية - ٢  1٨٢

اللغة اإلجنليزية   1٨3

مما  دارسية  وحدات   ٣ الطالب  يختار  ب- 

تعرضه اجلامعة

ثانياً: متطلبات الكلية األساسية )78 وحدة دراسية(

1- دراسات عامة      )25 وحدة(

1٩1-1٩٠٠  مهارات الدراسة - 1

1٧1-1٩٤٠ علم  نفس الصحة العامة

1٧٢-1٩٤٠ علم التواصل )األسس النظرية

املهارات(  

٢٨1-1٩٠٠ الفيزيولوجيا املرضية للصحة

   العامة

٢٨٢-1٩٠٠ األمراض املعدية

٢٨3-1٩٠٠ مفاهيم األمراض املزمنة واألمراض

غير املعدية  

٢٩٢-1٩٠٠ مهارات الدراسة - ٢

313-1٩1٠ اساسيات تغذيه الصحة العامة

بيولوجيا  الصحة العامة  1٩٠٠1٨1

2- أساسيات الصحة العامة ودراسات اجملتمع )22 وحدة(

111-1٩1٠  املفاهيم األساسية في الصحة

1٢1-1٩٤٠ طبيعة اجملتمعات

1٢٢-1٩٤٠ زيارات عملية: إستكشاف اجملتمعات

٢٩1-1٩٠٠ األخالقيات الصحية واجملتمعية

331-1٩٥٠ البيئة الصحة

3٢1-1٩٤٠ تنمية صحة اجملتمع

31٢-1٩1٠ إدارة الكوارث

3٩1-1٩٠٠ أخالقيات املهنة

٣- البحوث وعلم األوبئة     )11 وحدة(

1٥٢-1٩3٠ علم اإلحصاء في الصحة العامة

٢٤1-1٩3٠ مدخل في علم األوبئة

األحتياجات  تقييم  ميداني:  تدريب   1٢٢-٩٤٠1

الصحية للمجتمع

3٤1-1٩3٠ املمارسة املبنية على الدليل

4- اإلدارة والسياسة الصحية     )12 وحدة(

٢٦1-1٩٢٠ مدخل في السياسة الصحية

3٦1-1٩٢٠ إدارة نظم الرعاية الصحية

3٦٢-1٩٢٠ املوارد الصحية - 1

3٦3-1٩٢٠ املوارد الصحية - ٢

5- العلوم االجتماعية والسلوكية )8 وحدات(

٢٧1-1٩٤٠ التغيرات السلوكية: النظرية والتطبيق

٢٧٢-1٩٤٠ التعليم والصحة

3٧1-1٩٤٠ زيارات عملية : تعزيز الصحة واألفراد

ثالثاً: متطلبات التخصص: تخصص أبحاث 

الصحة                             )27 وحدة دراسية(

٤٤1-1٩3٠ تدريب ميداني: أبحاث الصحة

٤٤٢-1٩3٠ الطرق البحثية في علم األوبئة

٤٤3-1٩3٠ البحث النوعي

٤٩1-1٩3٠ مشروع التخرج-التخطيط واملتقرح

٤٤٤-1٩3٠ إدارة البيانات ونظم املعلومات

٤٤٥-1٩3٠ طرق اإلحصاء واحلوسبة اإلحصائية

٤٤٦-1٩3٠ موضوعات تطبيقية بحثية

٤٩٢-1٩3٠ مشروع التخرج - التنفيذ

اجملموع الكلي للوحدات املطلوبة 126 وحدة 

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج العلوم في الصحة ودراسات اجملتمع/ أبحاث الصحة

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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وحداتاملقـــررات

دراسية
وحداتاملقـــررات

دراسية

املقررات املطلوبة للتخرج من العلوم في الصحة ودراسات اجملتمع / تنمية صحة اجملتمع

للطلبة املستجدين للعام اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢1
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٦

أوالً: متطلبات اجلامعة العامة  )1٩ وحدة دراسية(

أ- إلزامية                                        )16 وحدة(

بيانات وإحصائيات حيوية  1٩3٠-1٥1

اللغة اإلجنليزية - 1   1٨1

اللغة اإلجنليزية - ٢  1٨٢

اللغة اإلجنليزية   1٨3

مما  دارسية  وحدات   ٣ الطالب  يختار  ب- 

تعرضه اجلامعة

ثانياً: متطلبات الكلية األساسية )78 وحدة دراسية(

1- دراسات عامة      )25 وحدة(

1٩1-1٩٠٠  مهارات الدراسة - 1

1٧1-1٩٤٠ علم  نفس الصحة العامة

1٧٢-1٩٤٠ علم التواصل )األسس النظرية

املهارات(  

٢٨1-1٩٠٠ الفيزيولوجيا املرضية للصحة

   العامة

٢٨٢-1٩٠٠ األمراض املعدية

٢٨3-1٩٠٠ مفاهيم األمراض املزمنة واألمراض

غير املعدية  

٢٩٢-1٩٠٠ مهارات الدراسة - ٢

313-1٩1٠ اساسيات تغذيه الصحة العامة

بيولوجيا  الصحة العامة  1٩٠٠1٨1

2- أساسيات الصحة العامة ودراسات اجملتمع )22 وحدة(

111-1٩1٠  املفاهيم األساسية في الصحة

1٢1-1٩٤٠ طبيعة اجملتمعات

1٢٢-1٩٤٠ زيارات عملية: إستكشاف اجملتمعات

٢٩1-1٩٠٠ األخالقيات الصحية واجملتمعية

331-1٩٥٠ البيئة الصحة

3٢1-1٩٤٠ تنمية صحة اجملتمع

31٢-1٩1٠ إدارة الكوارث

3٩1-1٩٠٠ أخالقيات املهنة

٣- البحوث وعلم األوبئة     )11 وحدة(

1٥٢-1٩3٠ علم اإلحصاء في الصحة العامة

٢٤1-1٩3٠ مدخل في علم األوبئة

األحتياجات  تقييم  ميداني:  تدريب   1٢٢-٩٤٠1

الصحية للمجتمع

3٤1-1٩3٠ املمارسة املبنية على الدليل

4- اإلدارة والسياسة الصحية     )12 وحدة(

٢٦1-1٩٢٠ مدخل في السياسة الصحية

3٦1-1٩٢٠ إدارة نظم الرعاية الصحية

3٦٢-1٩٢٠ املوارد الصحية - 1

3٦3-1٩٢٠ املوارد الصحية - ٢

5- العلوم االجتماعية والسلوكية )8 وحدات(

٢٧1-1٩٤٠ التغيرات السلوكية: النظرية والتطبيق

٢٧٢-1٩٤٠ التعليم والصحة

3٧1-1٩٤٠ زيارات عملية : تعزيز الصحة واألفراد

ثالثاً: متطلبــات التخصص: تنمية الصحة 

العامـة                             )27 وحدة دراسية(

٤٢1-1٩٤٠ تدريب ميداني: تنمية صحة اجملتمع

٤٢٢-1٩٤٠ أساليب تنمية صحة اجملتمع

٤٢3-1٩٤٠ طرق البحث في تنمية صحة اجملتمع

٤٩1-1٩٤٠ مشروع التخرج-التخطيط واملقترح

٤٢٤-1٩٤٠ حل النزاعات في اجملتمعات

تنمية  في  والتخطيط  السياسة   1٤٢٥-٩٤٠

صحة اجملتمع

تنمية  في  وتطبيقات  مواضيع   1٤٢٦-٩٤٠

اجملتمع

٤٩٢-1٩٤٠ مشروع التخرج - التنفيذ

اجملموع الكلي للوحدات املطلوبة 126 وحدة 

دراسية



٢٩٥

التقويـم اجلامعـي للعام ٢٠٢٢/٢٠٢1

الفصل الدراسي األول

البيــــــــــــــــــــــــــانالتاريخاليوم

دوام القياديني وأعضاء هيئة التدريس اجلدد٢٠٢1/1٠/1٧األحد

األحد

اخلميس
٢٠٢1/1٠/1٧
٢٠٢1/1٠/٢1

فترة استكمال جداول الطلبة وعملية السحب واإلضافة

بدء الدراسة ودوام أعضاء هيئة التدريس٢٠٢1/1٠/٢٤األحد

أخر يوم لوقف القيد اإلختياري٢٠٢1/1٢/٢اخلميس

أخر يوم لإلنسحاب من املقررات٢٠٢1/1٢/٢اخلميس

أخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب الكلي من الدراسة٢٠٢1/1٢/1٦اخلميس

أخر يوم في الدراسة٢٠٢٢/1/٢٠اخلميس

السبت

الثالثاء

٢٠٢٢/1/٢٢
٢٠٢٢/٢/1

فترة اإلمتحانات النهائية مبا فيها اإلمتحانات املوحدة

أخر يوم إلدخال الدرجات٢٠٢٢/٢/٥السبت

األحد

السبت

٢٠٢٢/٢/٦
٢٠٢٢/٢/1٩

إجازة الفصل الدراسي للقياديني

األحد

السبت

٢٠٢٢/٢/٦
٢٠٢٢/٢/٢٦

إجازة الفصل الدراسي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

الثالثاء

اخلميس
٢٠٢٢/٢/٨

٢٠٢٢/٢/1٠
فترة التحويل بني الكليات



٢٩٦

التقويـم اجلامعـي للعام  ٢٠٢٢/٢٠٢1

الفصل الدراسي الثاني

البيــــــــــــــــــــــــــانالتاريخاليوم

دوام القياديني وأعضاء هيئة التدريس اجلدد٢٠٢٢/٢/٢٠األحد

األحد

اخلميس
٢٠٢٢/٢/٢٠
٢٠٢٢/٢/٢٤

فترة استكمال جداول الطلبة وعملية السحب واإلضافة

بدء الدراسة ودوام أعضاء هيئة التدريس٢٠٢٢/٢/٢٧األحد

أخر يوم لوقف القيد اإلختياري٢٠٢٢/٤/٧اخلميس

أخر يوم لإلنسحاب من املقررات٢٠٢٢/٤/٧اخلميس

أخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب الكلي من الدراسة٢٠٢٢/٤/٢٨اخلميس

أخر يوم في الدراسة٢٠٢٢/٥/٢٦اخلميس

السبت

الثالثاء

٢٠٢٢/٥/٢٨
٢٠٢٢/٦/٧

فترة اإلمتحانات النهائية مبا فيها اإلمتحانات املوحدة

أخر يوم إلدخال الدرجات٢٠٢٢/٦/11السبت

األحد

السبت

٢٠٢٢/٦/1٢
إجازة الفصل الدراسي للقياديني1٧/٢٠٢٢/٩

األحد

السبت
٢٠٢٢/٦/1٢
٢٠٢٢/٩/٢٤

إجازة الفصل الدراسي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

الثالثاء

اخلميس
٢٠٢٢/٦/1٤
٢٠٢٢/٦/1٦

فترة التحويل بني الكليات



٢٩٧

التقويـم اجلامعـي للعام   

الفصل الدراسي الصيفي

البيــــــــــــــــــــــــــانالتاريخاليوم

بدء الدراسة ودوام أعضاء هيئة التدريس٢٠٢٢/٦/1٩األحد

األحد

الثالثاء

٢٠٢٢/٦/1٩

٢٠٢٢/٦/٢1
فترة السحب و اإلضافة

آخر يوم في الدراسة٢٠٢٢/٨/11اخلميس

السبت

الثالثاء

٢٠٢٢/٨/13

٢٠٢٢/٨/1٦

فترة اإلمتحانات النهائية مبا فيها اإلمتحانات املوحدة

أخر يوم إلدخال الدرجات٢٠٢٢/٨/1٨اخلميس

األحد

السبت

٢٠٢٢/٨/٢1

٢٠٢٢/٩/1٧

إجازة الفصل الدراسي للقياديني

األحد

السبت

٢٠٢٢/٨/٢1

٢٠٢٢/٩/٢٤

إجازة الفصل الدراسي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

الثالثاء

اخلميس

٢٠٢٢/٨/٢3

٢٠٢٢/٨/٢٥
فتر التحويل بني الكليات



٢٩٨
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