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 الخطة الدراسية لمنح درجة الدبلوم العالي في القبالة 

 

 
الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة تمنح درجة الدبلوم العالي في القبالة من كلية 

 ما يلي:
 

التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الدبلوم العالي في الجامعة الصادرة عن  .1
 م .02/0/0210( بتاريخ 9/0210بقرار رقم )مجلس العمداء 

 ( ساعة معتمدة بنجاح.02اتمام ) .0

 
 :*( ساعة معتمدة كما يلي04ة ويخصص لها )اإلجباري المتطلبات.1

 انساػاث انمؼتمذة اسم انمساق رمس ورقم انمساق

 2   اٌشػب٠خ ِب لجً ٚخالي اٌؾًّ )ٔظشٞ(                                     644  أ ق

 2 ِب لجً ٚخالي اٌؾًّ )ػٍّٟ(                                  اٌشػب٠خ 645 أ ق

 3                                               )ٔظشٞ( اٌٛالدحاٌّخبع ٚ خالي شػب٠خ اٌ 646أ ق 

 3  )ػٍّٟ(                            اٌٛالدحاٌشػب٠خ خالي اٌّخبع ٚ 646أ  ق 

 2   )ٔظشٞ(                     ِشؽٍٗ ِب ثؼذ اٌٛالدح ٚؽذ٠ضٟ اٌٛالدحاٌشػب٠خ فٟ  646 أ ق

 2  ٌشػب٠خ فٟ ِشؽٍٗ ِب ثؼذ اٌٛالدح ٚؽذ٠ضٟ اٌٛالدح )ػٍّٟ(         ا 646 أ ق

 2  أعبث١غ )ػٍّٟ(                           8اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ اٌّىضف  056  أ ق

 2  )ٔظشٞ(                       اٌٛالدح ٚؽذ٠ضٌٟألِٙبد  اٌخطشح ٌٍؾبالد اٌشػب٠خ 652أ ق 

 1  ٌخطشح ٌألِٙبد ٚؽذ٠ضٟ اٌٛالدح )ػٍّٟ(ٌٍؾبالد ا اٌشػب٠خ 653 أ ق
 2 ِششٚع اٌجؾش اٌّؼزّذ ػٍٝ األدٌخ اٌؼ١ٍّخ )ٔظشٞ(         055  أ ق

 3 ػٍُ ٚظبئف اٌغذد اٌظّبء ٚاٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ )ٔظشٞ( 633ط 

 يجب تسجيل المساقات االجبارية بشقيها النظري والعملي معا.* 
  

 :( ساعة معتمدة من المساقات التالية3. المتطلبات االختيارية ويخصص لها )0
 انساػاث انمؼتمذة اسم انمساق رمس ورقم انمساق

 3  أعظ إٌظش٠بد اٌزّش٠ض١خ 161رغ 
 3  اإلٔغبث١خاٌّشٛسح فٟ اٌظؾخ  133رغ 
 3  رؼض٠ض اٌظؾخ ٚاٌزضم١ف اٌظؾٟ 108رغ 
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 وصف انمساقاث

 (تانمؼتمذ ساػتان) :ي()نظرانرػاٌت ما قبم وخالل انحمم  644 أ ق

 ٚاالعزّبػ١خ اٌفغ١ٌٛٛع١خثبٌزؾض١ش ٌٍؾًّ ٚاٌؼ١ٍّبد  اٌّزؼٍمخ٠ؼشف ٘زا اٌّغبق طبٌجبد اٌمجبٌٗ ػٍٝ أدٚاس اٌمبثٍخ 

ص٠بدح ِؼشفخ اٌطبٌجخ إٌٝ  رؾذس أصٕبء فزشح اٌؾًّ فٝ اٌؾبالد اٌطج١ؼ١خ, وّب ٠ٚٙذف ٘زا اٌّغبق اٌزٟ ٚإٌفغ١خ

 ٌٙزٖ اٌؾبالد. ٚاٌّزمذِخ ا٢ِٕخ اٌؼٕب٠خٟ ر١١ّض اٌؾبالد اٌطبسئخ ٚاٌّضبػفبد ٌزمذ٠ُ ٚرط٠ٛش اٌىفب٠بد اٌالصِخ ف

 

 (تانمؼتمذ ساػتان): (ػمهً) انرػاٌت ما قبم وخالل انحمم 645أ ق 

رض٠ٚذ طبٌجخ اٌمجبٌخ ثبٌفشص ٌزطج١ك اٌّؼشفخ إٌظش٠خ اٌّىزغجخ ِٓ اٌّغبق إٌظشٞ ٚرٌه  إ٠ٌٝٙذف ٘زا اٌّغبق 

اٌفؾض اٌغش٠شٞ ٌألَ اٌؾبًِ فٝ اٌؾبالد اٌطج١ؼ١خ  ٚإعشاءُ سػب٠خ ِزىبٍِخ ٌألَ اٌؾبًِ ٚاٌغ١ٕٓ ػٓ طش٠ك رمذ٠

 ٚاٌؾبالد اٌخطشح.

 

 (ساػاث مؼتمذة 3) :()نظري ةانمخاض و انوالدانرػاٌت خالل  646أ ق 

ي اٌّخبع لذ رؾذس خال اٌزٟٚاٌّضبػفبد  اٌطج١ؼ١خ ٚاٌٛالدح٠ؼشف ٘زا اٌّغبق اٌطبٌجبد ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌّخبع 

ٌألَ  اٌؼٕب٠خرمذ٠ُ  فٟبد اٌّؼزّذح ػٍٝ ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٠الدح ٠ٚشوض ا٠ضآ ػٍٝ رطج١ك اٌىفبٚاٌٛ

 اٌٛالدح ٚػبئالرُٙ. ٚؽذ٠ضٟٚاٌغ١ٕٓ 

 

 (ساػاث مؼتمذة 3) :(ػمهً) ةخالل انمخاض و انوالد انرػاٌت 644 أ ق

ِٕٟٙ  إششافاٌىفبءاد اٌّؼزّذح ػٍٝ األدٌخ اٌؼ١ٍّخ ٚرّبسط رؾذ ٠ز١ؼ ٘زا اٌّغبق اٌفشطخ ٌطبٌجبد اٌمجبٌخ رطج١ك 

 . ٚاٌشػب٠خ ٌألَ ٚاٌغ١ٕٓ ٚؽذ٠ش اٌٛالدح ٚػبئالرُٙ خالي ِشؽٍخ اٌّخبع ٚاٌٛالدح ا٢ِٕخخطٛاد اٌٛالدح 

 

 (تانمؼتمذ ساػتان): ()نظري ما بؼذ انوالدة وحذٌثً انوالدة تمرحهانرػاٌت فً  644 أ ق

راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ ٌألَ ٚاٌطفً  ا٢ِٕخاٌّؼشفخ ٚاٌىفب٠بد اٌضشٚس٠خ ٌزمذ٠ُ اٌشػب٠خ رط٠ٛش إ٠ٌٝٙذف ٘زا اٌّغبق 

ص٠بدح ِؼشفزٙب ٚوفبءرٙب فٟ ر١١ّض ِٚؼبٌغخ اٌؾبالد اٌطبسئخ إٌٝ رُٙ خالي فزشح ِب ثؼذ اٌٛالدح ٚٚػبئال

 لذ رؾذس خالي فزشح ِب ثؼذ اٌٛالدح. اٌزٟٚاٌّضبػفبد 

 

 (تانمؼتمذ ساػتان) :(ػمهً) ت ما بؼذ انوالدة وحذٌثً انوالدةفً مرحه تانرػاٌ 644 أ ق

ٌألَ ٚاٌطفً ٚػبئالرُٙ  ا٢ِٕخبد اٌالصِخ ٌزمذ٠ُ اٌشػب٠خ راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ ٠رذػ١ُ اٌىفبإٌٝ ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق 

لذ  اٌزٟاٌؾبالد اٌطبسئخ ٚاٌّضبػفبد  خر١١ّض ِٚؼبٌغخالي فزشح ِب ثؼذ اٌٛالدح ٚص٠بدح ِؼشفزٙب ٚوفبءرٙب فٟ 

 رؾذس خالي فزشح ِب ثؼذ اٌٛالدح.

 

 (تانساػتان مؼتمذ) :(ػمهً)أسابٍغ  4 / انتذرٌب انسرٌري انمكثف 655 أ ق

اٌّغبق ثّضبثخ اٌّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ ٌٍّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌمجبٌخ ؽ١ش ٠ؼطٟ اٌطبٌجخ اٌفشطخ ٌّّبسعخ ِٕٙخ  ا٠ؼزجش ٘ز

 مال١ٌخ ػٍٝ صالصخ ِغز٠ٛبد ِٓ اٌشػب٠خ ٚفٝ ِخزٍف أِبوٓ رمذ٠ُ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ.اٌمجبٌٗ ثبعز

 

 (تانساػتان مؼتمذ): (نظري ) انوالدة وحذٌثً مااثنأل ةث انخررهحاالانرػاٌت ن 655 أ ق

أصٕبء  ٠ضٚد ٘زا اٌّغبق طبٌجخ اٌمجبٌخ ثبٌّؼشفخ اٌّىضفخ اٌالصِخ ٌزمذ٠ُ اٌؼٕب٠خ اٌؾض١ضخ ٌٍؾبالد اٌخطشح ٌألِٙبد

ٍمٗ اٌؾًّ ٚاٌّخبع ٚاٌٛالدح ِٚب ثؼذ اٌٛالدح ٚؽذ٠ضٝ اٌٛالدح, وّب ٠طشػ ٘زا اٌّغبق اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠ٗ اٌّزؼ

ؽذ٠ضٟ عبرٙب ػٍٝ طؾخ األَ ٌٍٚؾبالد اٌخطشح ٌألِٙبد ٚؽذ٠ضٝ اٌٛالدح ٚأؼىب خثبٌؾبٌخ اٌفغ١ٌٛٛع١ٗ ٚإٌفغ١

 اٌٛالدح ٚاٌؼبئٍخ.

 

 )ساػت مؼتمذة(: نألمااث وحذٌثً انوالدة )ػمهً( نهحاالث انخررة انرػاٌت 653 أ ق

اٌطبٌجخ اٌفشطخ ٌزطج١ك وفب٠بد اٌمجبٌخ اٌالصِخ ٌشػب٠خ اٌؾبالد اٌخطشح فٝ ِشؽٍخ  إػطبء إ٠ٌٝٙذف ٘زا اٌّغبق 

 اٌٛالدح. ٚؽذ٠ضٟ ٌألِٙبداٌؾًّ ٚاٌّخبع ٚاٌٛالدح ِٚب ثؼذ اٌٛالدح 

 

 (تانساػتان مؼتمذ) :(نظري) ٍتمشروع انبحث انمؼتمذ ػهى األدنت انؼهم 655 أ ق

٠شوض ٘زا اٌّغبق ػٍٝ اعزخذاَ اٌطبٌجخ ٌّٙبساد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ ٚرط٠ٛش لذسارٙٓ ٌطشػ اٌّشبوً 

اٌظؾ١خ اٌزٟ رٛاعٗ إٌغبء فٟ ِشؽٍخ اإلٔغبة ٚسعُ ع١بعبد ِؼزّذح ػٍٝ األدٌخ اٌؼ١ٍّخ ٚاالعزفبدح ِٕٗ ِٓ خالي 

 ٠غُٙ فٟ رؾغ١ٓ اٌشػب٠خ فٟ اٌّؤعغبد اٌظؾ١خ فٟ األسدْ.   رطج١ك ِششٚع ثؾضٟ رطج١مٟ
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 ساػاث مؼتمذة( 3:   )ٍتنتمرٌضاأسس اننظرٌاث  457تط 
ثّشاؽً رطٛس اٌّؼشفخ ٚفٍغفخ اٌؼٍَٛ ٚرطٛس إٌظش٠بد وؤعبط ٌّؼشفخ رطٛس ػٍَٛ  بٌجبد٠ؼشف ٘زا اٌّغبق اٌط

ظش٠بد اٌزّش٠ض١خ ٚػشع ألُ٘ ٘زٖ إٌظش٠بد. ِؾزٜٛ ٘زا اٌّغبق ػٍٝ رطٛس إٌ ٠شوضٚ ٚٔظش٠بد اٌزّش٠غ.

أعظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟ ٚاعزٕجبط ِب إرا وبٔذ ٘زٖ ٘زٖ إٌظش٠بد ثبعزخذاَ إٌّطك ٚ ثزؾ١ًٍ ٚرم١١ُ بٌجبدمَٛ اٌطٚر

إٌظش٠بد لبثٍخ ٌالعزخذاَ ٚاٌزطج١ك فٟ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ ٌٍزّش٠غ أَ أٔٙب ثؾبعخ إٌٝ رط٠ٛش ٌزٛاوت آخش 

 د اٌزّش٠غ.اٌزطٛساد فٟ ِغبال

 

 ساػاث مؼتمذة( 3انمشورة فً انصحت اإلنجابٍت: ) 433تط 

ػٍُ اٌٛساصخ  ٚأعبع١بد٠ٙذف ٘زا اٌّغبق إٌٝ دِظ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ِٓ ٔظش٠بد إٌّٛ ٚاٌزطٛس ٚعٍٛن اإلٔغبْ 

ٟ ٚٔزبئغٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌّشٛسح اٌظؾ١خ ٚرٌه ٌزؤ١ً٘ اٌطٍجخ اٌمبدس٠ٓ ػٍٝ ِٛاعٙخ رؾذ٠بد دٚس اٌّّشع ف

ٚػبئٍزٙب  ٌٍّشأحاٌّشٛسح اٌظؾ١خ . ٠ٚشوض ٘زا اٌّغبق ػٍٝ رطج١ك ِٙبساد اٌّشٛسح اٌظؾ١خ ٚاعزشار١غ١برٙب 

ٚاٌّغزّغ خالي ِشؽٍخ ِب لجً اٌضٚاط ِٚشاؽً اإلٔغبة ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌفؾض ِب لجً اٌضٚاط ٚاٌّشٛسح فٟ 

 .خبطخاٌؽز١بعبد الا ٞرٚٓ ِرٕظ١ُ االعشٖ ٚرشث١خ اٌطفً ٚاٌّشٛسح ٌٍؼبئٍخ اٌزٟ ٌذ٠ٙب أطفبي 

 (ساػاث مؼتمذة 3) : تؼسٌس انصحت وانتثقٍف انصحً 464تط 

فٟ ٘زا اٌّغبق ثؾش األعظ إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌزؼض٠ض اٌظؾخ ٚرم١١ُ أعب١ٌت اٌؾذ ِٓ اٌّخبطش اٌظؾ١خ ٠زُ 

ذ٠ذ اٌغٍٛو١بد األ٘ذاف اٌظؾ١خ اٌٛط١ٕخ اإلطبس اٌؼبَ ٌزؾعزىْٛ ٚٚاٌّذاخالد اٌزّش٠ض١خ فٟ طؾخ اٌّغزّغ. 

اٌظؾ١خ. ٚع١زُ فٟ ٘زا اٌّغبق دساعخ رؼض٠ض اٌظؾخ ٚاٌزضم١ف اٌظؾٟ ِٓ إٌّظٛس اٌج١ئٟ اٌزٞ ٠شًّ اٌغٛأت 

االعزّبػ١خ, ٚاٌغ١بع١خ, ٚاٌضمبف١خ ٚااللزظبد٠خ. ٚع١جؾش اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّغبق اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ طؾخ 

 األفشاد, ٚاألعش, ٚاٌّغّٛػبد, ٚاٌّغزّؼبد.

 

 ساػاث مؼتمذة( 3): ػهم وظائف انغذد انصماء وانجااز انتناسهً 433ط 

ٌفُٙ اٌؾبٌخ اٌزشش٠ؾ١خ ػٕذ اٌّشأح فٟ اٌؾبالد  اٌالصِخطُّ ٘زا اٌّغبق إلػطبء اٌمبثٍخ اٌّؼشفخ اٌؼ١ّمخ ٚاٌشبٍِخ 

اٌؼٛاًِ اٌظؼجخ ٚخالي اٌؾًّ ٚاٌٛالدح ػٍٝ فغ١ٌٛٛع١ب ػ١ٍّخ اٌؾًّ ِٚشاؽً رطٛس اٌغ١ٕٓ داخً اٌشؽُ ٚ فُٙ 

 اٌزٟ رؤصش ػٍٝ ؽذٚس اٌطفشاد اٌٛساص١خ.

 

 


