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 الخطة السنوية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا
2018-2019 

 

 الرؤية
 أن تصبح جامعة فيالدلفيا رائدة في البحث العلمي على مستوى المنطقة.

 الرسالة
متميـبة  تعمـــل علـى ننجـــاب بحـوث عمليـة  تفعيل فرق بحثية متكاملة دعم وتنشيط واالرتقاء بالبحث العلمي من خالل 

 ذات أهداف واضحة تفيد المجتمع.
 األهداف

  تتطلع العمادة لتحقيق األسس التالية:
 تشجيع البحث العلمي في شتى حقول المعرفة وربطه بحاجات المجتمع. -1
يليميـــا  ودوليـــا  وربط ـــا  -2 بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي ومراكـــب البحـــث العلمـــي داخـــل تعبيـــب مكانـــة الجامعـــة محليـــا  وال

 المملكة األردنية ال اشمية.
نعداد كـوادر مؤهلـة تـالهيال عاليـا  فـي شـتى مجـالت االختصـاف والمعرفـة مـن خـالل بـرامل الدراسـات العليـا فـي  -3

 الجامعة.
 في التطوير المستمر لبرامل الدراسات العليا تخطيطا  وتنفيذا . اإلس ام -4

 

 العمادةمهام 
 عمادة بالمهمات التالية:التقوم فيما يخص البحث العلمي 

التالكد من تطبيق أنظمة البحث العلمي وتعليمات نجراء البحوث ودعم ا، والتوجي ات الخاصة ب ا طبقا  ألنظمة  .1
 جامعة فيالدلفيا وتعليمات ا.

الجامعة ومرورها عبر القنوات  استقبال طلبات دعم مشاريع البحوث وتدييق ا للتحقق من تماشي ا مع أنظمة .2
 المحددة في تعليمات الجامعة.

تنظيم نشر البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية وتالليف الكتب وترجمت ا وغير ذلك من األنشطة  .3
                                                                                  ذات العالية.

 ات على مجلس البحث العلمي التخاذ القرارات المناسبة بشالن ا.عرض الطلب .4
بالغ ا لذوي العالية. .5  تنفيذ يرارات مجلس البحث العلمي وال
 تدييق نماذج دعم المشاريع البحثية التي ترد من الباحثين. .6
المحدد تنظيم ملفات الباحثين ومتابعة سير العمل في مشاريع البحث العلمي لتنفيذها ضمن الجدول البمني  .7

 ل ا.
 تبادل المعلومات مع الجامعات الوطنية واإليليمية والعالمية والج ات البحثية األخرى. .8
 نعداد اإلحصاءات والتقارير الدورية ذات العالية بالبحث العلمي بجامعة فيالدلفيا وتوثيق ا. .9
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 عمادة بالمهمات التالية:التقوم فيما يخص الدراسات العليا 
 الكليات واأليسام األكاديمية ألنظمة الدراسات العليا وتعليمات ا.التالكد من تطبيق  .1
 التالكد من استكمال متطلبات استحداث برامل دراسات عليا جديدة حسب اآلليات المتبعة في جامعة فيالدلفيا. .2
 ديمية.استقبال طلبات االلتحاق ببرامل الدراسات العليا ومتابعت ا وذلك بالتنسيق مع الكليات واأليسام األكا .3
 التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لتنظيم عملية يبول الطلبة في برامل الدراسات العليا. .4
متابعــة أوضــاب طلبــة الدراســات العليــا مــن حيــث تحديــد مســار الدراســة وتعيــين المشــرفين وتعيــين لجــان المنايشــة  .5

 وعمادة القبول والتسجيل. وتالجيل الدراسة وتمديدها وذلك بالتنسيق مع الكليات واأليسام األكاديمية
 متابعة الخطط الدراسية وتعديالت ا والتالكد من تطبيق ا في الكليات واأليسام األكاديمية وعمادة القبول والتسجيل. .6
 معادلة المواد الدراسية للطلبة بالتنسيق مع الكليات واأليسام األكاديمية. .7
التنسـيب لمـنح م الـدرجات العلميـة فـي ن ايـة كـل فصـل نعداد يوائم الخريجين والتوصية لمجلس الدراسات العليا ب .8

 دراسي.
 الرد على استفسارات الطلبة والكليات واأليسام األكاديمية فيما يتعلق بالنظمة الدراسات العليا وتعليمات ا. .9

 نصدار الوثائق المتعلقة باألوضاب األكاديمية للطلبة. .11
اسات العليا ودليـل الرسـائل الجامعيـة واإلحصـاءات والدراسـات نعداد النشرات المتعلقة بالدراسات العليا ودليل الدر  .11

 المتعلقة بالدراسات العليا.
 مهام مجلس البحث العلمي

وضع السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعـة ووسـائل تنفيـذها ووضـع خطـط للبحـث العلمـي ورفع ـا لمجلـس  .1
 الجامعة.

 وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره. نعداد التعليمات الالبمة لتنظيم شؤون البحث العلمي .2
وضـــع األســـس والشـــروط الالبمـــة لحفـــظ حقـــوق الجامعـــة والبـــاحثين المتعلقـــة بـــالبحوث العلميـــة ونتائج ـــا بمـــا ال  .3

 يتعارض مع حقوق براءات االختراب والتالليف والنشر المعمول ب ا في المملكة األردنية ال اشمية.
 للبحث العلمي.منايشة الميبانية السنوية  .4
 اإلشراف على نصدار مجالت أو دوريات تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة. .5
ـــدريس  .6 نيـــرار الـــدعم المـــالي لمشـــاريع البحـــث ولنشـــر المؤلفـــات والبحـــوث العلميـــة المقدمـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة الت

 والمحاضرين المتفرغين.
 أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي. .7

 

 عليامهام مجلس الدراسات ال
 نعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا في الجامعة. .1
 تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة في الجامعة. .2
التنسيب نلى مجلس العمداء بإنشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء  على توصية من مجلس الكلية  .3

 وايتراح من مجلس القسم.
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مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل يسم في كل عام دراسي بناء  على  التنسيب نلى .4
 توصية مجلس الكلية وايتراح من مجلس القسم.

تقديم أسماء الطلبة الذين أتموا بنجاح متطلبات الحصول على درجات الدراسات العليا وش ادات ا نلى مجلس  .5
 الكلية وتوصية مجلس القسم وذلك إليرار منح ا.العمداء بناء  على تنسيب مجلس 

 
2018/2019مجلس البحث العلمي للعام الدراسي   

 
 األســــتاذ الــــدكتور عبــــد المطلــــب جــــابر 
ــــــــد ا   ــــــــدكتور محمــــــــد عبي  األســــــــتاذ ال
 األســـــــــــتاذ الـــــــــــدكتور منـــــــــــذر عبيــــــــــــد  
 الــــــــــــــــــــــــــدكتور مــــــــــــــــــــــــــراد معــــــــــــــــــــــــــو  
 الـــــــــــــــــــــــــدكتور ناصـــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــيف 
ــــــــــــــــــــــــرو   ــــــــــــــــــــــــق الف  الــــــــــــــــــــــــدكتور توفي

ـــــــــــــــــــــــدكتور بســـــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــة ال الطراون  
 الـــــــــــــــــــــــــدكتورة ســـــــــــــــــــــــــ ى طلفـــــــــــــــــــــــــاح 
 الـــــــــــــــــــــــدكتورة ميـــــــــــــــــــــــادة دعيـــــــــــــــــــــــبس 
 الــــــــــــــــــــــــدكتورة ابتســــــــــــــــــــــــام حســــــــــــــــــــــــين 
 

 رئــيس مجلــس البحــث العلمــي  عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب والفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةممث يـــــــــــــــــــــــــــــــــاوالتكنولوج كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال نــــــــدسـ  
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعلـــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتممثــــــــــــــــــــــــــــــل   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ممثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكليــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كليــــــــــــــ  
كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصيــــــــــــــــــــــــكلممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لـــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضممثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التمــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــ كليــــــــــــــ  
مـــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

 

 

 2018/2019للعام الدراسي  الدراسات العليامجلس 
 

 األســــتاذ الــــدكتور عبــــد المطلــــب جـــــابر 
ـــــــــد ا   ـــــــــدكتور محمـــــــــد عبي  األســـــــــتاذ ال
 األســــــــــــتاذ الـــــــــــــدكتور منـــــــــــــذر عبيـــــــــــــد  
ـــــــــــــــــــــــــــدكتور مـــــــــــــــــــــــــــراد معـــــــــــــــــــــــــــو    ال
ــــــــــــــــــــــــــدكتور ناصــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــيف   ال
 الـــــــــــــــــــــــــدكتور توفيـــــــــــــــــــــــــق الفـــــــــــــــــــــــــرو  
 الــــــــــــــــــــــــدكتور بســــــــــــــــــــــــام الطراونـــــــــــــــــــــــــة 
 

العليــا رئــيس مجلــس الدراســات العليــا  عميــد البحــث العلمــي والدراســات  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب والفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كليـــ  

والتكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال نــــــــدســــــــــــــــــــــــــــــــــــةممثــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
  كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعلـــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتممثــــــــــــــــــــــــــــــل 

األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةممث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كليــــــــــــــ العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقممثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كليــــــــــــــ  
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بجامعة فيالدلفيا  ماهوتعليمات هماوسياساتوالدراسات العليا البحث العلمي مراجعة أنظمة   
وعمداء الكليات سيقوم عميد البحث العلمي والدراسات العليا وبمساعدة مجلسي البحث العلمي والدراسات العليا 

جراءاتموالدراسات العليا وسياسات البحث العلمي  أنظمةبمراجعة ومدراء الدوائر ذوي العالية  كما  ا.ما ونماذج ما وال
 . 2118 ديسمبر منصف ش رفي  نن اء هذه الم مةوسيتم ستراجع العمادة نصوف رؤيت ا ورسالت ا. 

 
 دعم البحوث والنشر العلمي والمؤتمرات

تتقدم الكليات األكاديمية عادة بمقترحات ا البحثية للدعم من عمادة البحث العلمي في ويت من العام الدراسي. 
س الجامعة باعتماد ما يحقق الدكتور رئي ويتم التوصية لألستاذوتناي  هذه المقترحات في مجلس البحث العلمي 

لوضع المقترح في الصي ة المناسبة. وتدعم وتعاد أحيانا  ألصحاب ا الستكمال المعلومات أو المعايير من ا، 
ن ي  د.أ فإن ا ترسل نلى مقيم   5111د.أ مباشرة، أما نذا بادت الميبانية عن  5111المقترحات التي ميبانيت ا أيل من 

ن لالستئناس برأي ما يبل الدعم. وتتم عملية الدعم حسب اآللية الموضحة في نجراءات البحث ن متخصصي  خارجيي  
العلمي. وحتى ال يتم تالخير الدعم فإن مجلس الكلية يجتمع تقريبا  أسبوعيا  لمنايشة ما يستجد من طلبات. والجدير 

 التي تحتاج نلى تقييم خارجي. بالذكر فإن هذه اإلجراءات ال تست رق أكثر من ش ر كحد أيصى للمقترحات 
 

أما فيما يتعلق بدعم النشر العلمي فإن العمادة تتسلم في أي ويت من العام الدراسي منشورات أعضاء هيئة التدريس 
ذة. وال تست رق العلمية وتقيم فئات المجالت التي نشرت في ا البحوث لتحديد ييمة الدعم وذلك حسب التعليمات الناف

من أسبوب للتوصية لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقيمة الدعم. كما تقوم العمادة بتقييم الكتب ر هذه العملية أكث
المؤلفة أو المترجمة ألغراض النشر أو التريية، وترسل هذه الكتي والمخطوطات نلى مقيمين يبل اتخاذ القرار الن ائي 

 النافذة. بشالن صرف الدعم أو يبول الكتاب للتريية وذلك حسب التعليمات 
 

وفيما يتعلق بالمؤتمرات، فإن العمادة تتلقى الطلبات من أعضاء هيئة التدريس التي من المفروض أن تصل العمادة 
المجلس توصيته بالقبول أو الرفض حسب التخصف والج ة لمؤتمر وتنظر في ا مباشرة ويقدم يبل ش ر من انعقاد ا

ية بالدعم نذا كان المؤتمر عالميا  ومنظما  من ج ة معروفة في المنظمة للمؤتمر. وال يتوانى المجلس في التوص
التخصف. وكما ذكر أعاله فال يوجد جدول بمني إلطالق الدعم للمؤتمرات حتى يتسنى ألعضاء هيئة التدريس 
 تقديم طلبات م في أي ويت من العام الدراسي. وتجدر اإلشارة نلى أنه لوحظ أن بعض أعضاء هيئة التدريس يتقدمون
بطلبات لحضور المؤتمرات أثناء الفصل الصيفي حتى وأن بعض م لم يكونوا مشاركين في البرنامل الصيفي. 

، وعلى من يود 2118 6 15بعدم يبول طلبات حضور المؤتمرات بعد  19 18وستتخذ العمادة نجراءا  هذا العام 
كما أنه ال تقبل عادة المشاركة في المؤتمرات حضور مؤتمر في نجابته الصيفية عليه التقدم بطلبه يبل هذا التاريخ. 
 لمن يشاركون في برنامل الفصل الصيفي وذلك بدعم أو بدون دعم.   
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 جائزة التميز البحثي 
البحثي على مستوى  لمجلس العمداء بتعليمات لتقديم جائبة التميو يدم عميد البحث العلمي والدراسات العليا مقترحا  

جية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وشكلت لجنة برئاسة العميد وتمت المراجعة ستراتياالالجامعة وذلك تماشيا  مع 
وستقوم العمادة بتنفيذ تعليمات االختيار حسب من العمداء وهي في انتظار المصادية علي ا من مجلس العمداء. 

 . في مجلس العمداء تحدده الجامعة وذلك بعد المصادية على هذه التعليمات تعليمات الجامعة وفي الويت الذي
 
 

 موازنة العمادة الخاصة بدعم المشاريع والنشر العلمي وحضور المؤتمرات
مــن المتعلقــة بالــدعم المــالي المطلــوب  2119 2118الكليــات لتبويــد العمــادة بمتطلبات ــا للعــام الدراســي ســيتم مخاطبــة 

 المتعلق بما يلي: والدراسات العليا عمادة البحث العلمي 
 بحثية مشاريع دعم  
 مجالت في أبحاث نشر دعم  
 مؤتمرات في مشاركة دعم  
 هاونشر  كتب تحكيم 

يراجــع مجلــس العمــادة هــذه الموابنــات ويوصــي بالموابنــة العامــة للعمــادة التــي ينايشــ ا العميــد مــع لجنــة الموابنــة. ويــتم 
 المذكور أعاله من هذه الموابنة حسب التعليمات الناظمة لذلك. صرف الدعم 

 

 مراقبة الجودة وضبطها في برامج الدراسات العليا المختلفة بالجامعة
يقوم مجلس الدراسات العليا بمرايبة ممارسات األيسام التي تطرح برامل الماجستير في الجامعة وضبط جودة هذه 

 النافذة في جامعة فيالدلفيا. فيتم نطالب العميد والمجلس واألخذ بتوصيات م في جميعالممارسات طبقا  للتعليمات 
ومنايشة الرسائل الجامعية وغير ذلك. ويقدم الجداول الدراسية والدوام والنقل المتعلقة بالبرامل والطلبة و القضايا 

بمنايشة هذه القضايا بشكل شبه أسبوعي، . ويقوم المجلس المجلس توصياته طبقا  لتعليمات الدراسات العليا بالجامعة
ويقدم التوجي ات والتوصيات ل ذه األيسام ولعمادة القبول والتسجيل. وال يوجد برنامل بمني لمنايشة طلبات األيسام 

 بل تناي  في االجتماعات األسبوعية. 
 

خطط الدراسية ا من حيث الوستطلب العمادة من األيسام التي تطرح برامل الدراسات العليا معلومات تخف برامج 
لك لوضع ا على صفحة العمادة. كما ستطلب العمادة من األيسام ذووصف المواد والتعليمات الخاصة بكل برنامل و 

مراجعة و أو وضع جميع التعليمات والخطط الدراسية والمخططات التدريسية للمواد الدراسية المقررة لكل برنامل على 
ماجستير مما يخف برامل ال ا  األيسام لم تبين أي صفحات ا في مويع الجامعة االلكتروني حيث تبين أن بعض هذه 

كآخر موعد  2118وحددت العمادة ل ذه الم مة ن اية ش ر تشرين الثاني  .لدي ا على مويع الجامعة االلكتروني
  إلن ائ ا.  
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 الجرايات
ط التقدم ل ذه رو الذين يلبون شالطلبة نذ يتقدم ويين في برامل الدراسات العليا، فتتمثِّل الجرايات منحا  تقدم للطلبة الم

وبتم المفاضلة بين م حسب العالمات ويحدد عدد المنح في كل  .لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا المنح بطلب
صف بعدد الطبة الكلي في التخصف. وستحدد أسماء الحاصلين على منح الجرايات للفصل الدراسي األول من خت

  .   2118في ش ر تشرين الثاني   2119 2118العام 
 
 

 حسب جدول التنفيذ المبين في الخطة 2022-2018الورادة في خطة العمادة االستراتيجية تنفيذ المبادرات 
 

زمني للتنفيذلالجدول ا المسؤول عن االتنفيذ رقم  المبادرة 
 متسلسل

الفصل الدراسي األول  العميد والمجلس
2118 2119  

وضع نجراءات لتعبيب ثقافة البحث العلمي 
 لدى هيئة التدريس.

1.  

والمجلسالعميد  الفصل الدراسي األول  
2118 2119  

جراءاته   .2 تطوير تعليمات البحث العلمي وال

المجلس وباحثون متميبون 
 من الجامعة

الفصل الدراسي األول 
2118 2119  

دعوة باحثين متميبين لعقد ور  عمل 
ودورات لتطوير كفاءة هيئة التدريس 

البحثية للحصول على المنح البحثية من 
الخارجية.الج ات   

3.  

العمادة والكليات التي تطرح 
 برامل ماجستير

الفصل الدراسي الثاني 
2118 2119  

 كتاريخ تقريبي

عقد مؤتمر علمي على مستوى الجامعة 
سنويا  لعرض المشاريع البحثية القائمة في 

 الجامعة.

4.  

الفصل الدراسي األول  المجلس
2118 2119  

معلومات ننشاء ياعدة بيانات مركبية توفر 
 عن الج ات الخارجية الداعمة للبحوث.

5.  

الكليات واأليسام التي تطرح 
 برامل الدراسات العليا

الفصالن الدراسيان األول 
2119 2118والثاني   

استقطاب طلبة متميبين للدراسات العليا 
 واستبقاؤهم.

6.  

الفصل الدراسي األول  العميد والمجلس
2118 2119  

الدراسات العليا تطوير آلية لتقييم برامل 
 وضمان جودت ا بشكل دوري.

7.  

الفصل الدراسي األول  العميد والمجلس
2118 2119  

  .8 تطوير تعليمات الدراسات العليا.
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 قواعد البيانات والبرمجيات التي توفرها العمادة 

وذلـك  Science Directوال   Scopusتـوفر العمـادة لجميـع العـاملين فـي الجامعـة والطلبـة ياعـدة بيانـت سـكوبس 
فـي  2119 2118من خـالل عقـد سـنوي، ينب ـي تجديـده فـي األول مـن شـ ر تشـرين األول ولقـد جـدد االشـتراك للعـام 

 .  2118األول من تشرين األول 
 

 . 2118التي ينب ي تجديدها سنويا  ولقد تم تجديدها للعام   Turnitinكما توفر العمادة برمجية ال 
 

 يالدلفيابرامج الماجستير في جامعة ف
 2019-2018الجدول الدراسي للفصل الدراسي األول 

 
 اآلداب والفنون/ ماجستير اللغة العربية وآدابهاكلية 
 رقم القاعة المدرس وقت المادة اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  غسان عبد الخالق د. 15:00-12:00 ن 70 يراءات في االدب العربي القديم 0110715
  ةيوسف ربابع .د 12:00-09:00 س 70 اللسانيات 0110721
  ا  محمد عبيد د. 15:00-12:00 س 70 دبمناهل البحث في الل ة واأل 0110731
  ا  محمد عبيد د. 19:00-16:00 ث 70 الرسالة 0110799

  د. عمر كفاوين 18:00-15:00 ر 71 رسالة ييد اإلنجاب 

 
 اللغة اإلنجليزية وآدابهااآلداب والفنون/ ماجستير قسم كلية 

 رقم القاعة المدرس وقت المادة اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  د. سلمى الحسن 16:00-13:00 ح ث 70 البرنامل التالهيلي في الل ة االنجليبية 0120503
  د. شادي النعامنة 19:00-16:00 ح 70 ساليب البحث العلميأ 0120701
  خليل نوفل د. 19:00-16:00 ح 70 مشروب بحث 0120702
  د. محمد عواد أ. 13:00-16:00 ن 70 النظرية اللسانية 0120710
  خليل نوفل د. 19:00-16:00 ر 70 تحليل الخطاب 0120722
  .د. مروان عبيداتأ 13:00-16:00 ث 70 النظرية األدبية 0120780
  ةعرين خليف .د 19:00-16:00 ر 70 رسالة 0120799

  ةعرين خليف .د 19:00-16:00 ن 71 رسالة ييد االنجاب 1121711
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األعمال/ماجستير قسم المحاسبةكلية   
 رقم القاعة المدرس وقت المادة اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  .د. طالل جريرةأ 19:00-16:00 ث 70 دارية والتكاليفإلالمحاسبة ا 0311732
  .د. طالل جريرةأ 15:00-12:00 س 70 المتقدمتدييق الحسابات  0311735
  د. طالل الكسار 12:00-09:00 س 70 النظرية المحاسبية المتقدمة 0311741
  د. طالل الكسار 18:00-15:00 س 70 رسالة 0311799

 
 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا/ ماجستير هندسة الميكاترونكس
 رقم القاعة المدرس المادةوقت  اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  جاسم غائب د. 19:00-16:00 ن 70   ييد االنجاب 2طروحة أ 0640700
  محمد م دي د. 19:00-16:00 ح 70 الرياضيات ال ندسية المتقدمة 0640711
انظمة الميكاترونيكس والربوطيات  0640721

 الصناعية
  د. طارق توتونجي 16:00-13:00 ر 70

  د. طارق توتونجي 16:00-13:00 ح 70 البحث العلميساليب أ 0640770
  جاسم غائب د. 19:00-16:00   70 (1)طروحة أ 0640771

 

تكنولوجيا المعلومات/ ماجستير علم الحاسوبكلية   
 القاعةرقم  المدرس وقت المادة اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  نمير ناظم د. 19:00-16:00 س 70 نظمة التش يلأ 0750734
  عظميمؤيد األ د. 12:00-09:00 س 70 نظمة الذكيةاأل 0750754
  سعيد ال ول د. 15:00-12:00 س 70 نظم يواعد البيانات 0750763
  محمد بطاب د.أ. 19:00-16:00 ر 70 الطرق الشكلية 0750784
  مراد معو  د. 19:00-16:00 ن 70 موضوعات متقدمة في علم الحاسوب 0750797
  نمير ناظم د. 15:00-12:00   70 الرسالة 0750799

  د. خلدون بطيحة 15:00-12:00   71 رسالة ييد اإلنجاب 1751711
 
 
 

تكنولوجيا المعلومات/ ماجستير هندسة البرمجياتكلية   
 القاعة المدرس وقت المادة اليوم الشعبة اسم المادة رقم المادة

  أ.د. محمد بطاب 19:00-16:00   71 هندسة المتطلبات  1721712
 مراد معو  د. 19:00-16:00 ر 70 الطرق الشكلية في هندسة البرمجيات 0721717

 
 مراد معو  د. 19:00-16:00 ن 70 هندسة برمجيات الموبايل 0721721

 
   عظميمؤيد األ د. 12:00-09:00 س 70 هندسة برمجيات االنظمة الذكية 0721726


