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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

3مھارات اتصال باللغة العربیة (١)30101106اللغة العربیة (١)0101100

3مھارات اتصال باللغة العربیة (١)30000110

3مھارات اتصال باللغة العربیة (٢)30101107اللغة العربیة (٢)0101101

3حضارة وفكر30104104حضارة وفكر0101105

3حضارة وفكر30105120
3مھارات لغة انجلیزیة (١)30102001لغة انجلیزیة (١)0102100

3مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة 30102108١

3مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة 30000112١

3مھارات لغة انجلیزیة (٢)30102002لغة انجلیزیة (٢)0102101
3مھارات لغویة من خالل نصوص ادبیة30102107مھارات لغویة(٢) من خالل نصوص ادبیة0102103

3اللفظ والتعبیر30102211اللفظ والتعبیر(١)0102204
3الكتابة30102210الكتابة (١)0102207

3مناھج البحث العلمي30102213مناھج البحث العلمي(لطلبة اللغة االنجلیزیة)0102209

3االدب االنجلیزي30102233عرض لالدب االنجلیزي0102230

3عرض االدب االمریكي30102234عرض لالدب االمریكي واالداب االخرى0102231
3الترجمة(١)30108309الترجمة(١)0102309
3الصوتیات والنظام الصوتي30102215النظام الصوتي االنجلیزي0102315
3الترجمة(٢)30108310الترجمة(٢)0102319

3نشأة النثر االنجلیزي حتى١٨٣٠ م30102354نشأة النثر البریطاني0102345

3الروایة االنجلیزیة30102357الروایة االنجلیزیة ١٨٣ وحتى الیوم0102346

3الشعر من عصر النھضة الى الرومانسیة30102355مقدمة في الشعر االنجلیزي0102348
3الشعر االنجلیزي في القرن العشرین30102378 الشعر االنجلیزي في العصور الوسطى0102349
3الشعر من الرومانسیة حتى العصرالحدیث30102356الشعر من الرومنسیة حتى الیوم0102350

3االدب العالمي المترجم30108410االدب في الترجمة0102433
3القصة القصیرة30102463دراسات في انماط االدبیة0102455
3مسرحیة االخالق30102465دراسات مسرحیة0102456

كلیة اآلداب

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣
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3نظریات الترجمة30108482نظریات الترجمة0102482
3أسالیب تدریس اإلنجلیزیة30102486اللسانیات التطبیقیة(أسالیب تدریس اإلنجلیزیة)0102480
3قواعد اللغة العربیة (خاصة لطلبة الترجمة)30101110قواعد اللغة العربیة (خاصة لطلبة الترجمة)0108105

3النحو المقارن30108325
3االستعاب السمعي30102109االستعاب السمعي0702101
3الترجمة الى العربیة30108103مدخل الى الترجمھ0108100
3مقدمة في االدب االنجلیزي30102232االدب االنجلیزي(١)0102233
3تاریخ االدب االنجلیزي0102237االدب االنجلیزي(٢)0102235
3الكتابة المتقدمة30102214الكتابة المتقدمة0702211
3التربیة الوطنیة30000113التربیة الوطنیة0101115

3مبادىء في االقتصاد30206101مبادىء في االقتصاد0201103

3مبادىء في االقتصاد الجزئي30206108

3الریاضیات لالقتصاد واالدارة30206103الریاضیات لالقتصاد واالدارة0201105
3االقتصاد االداري30206202االقتصاد االداري0201201

3االحصاء لالقتصاد واالدارة30206104االحصاء لالقتصاد واالدارة0201211

3نقود وبنوك30206210النقود والبنوك0201215

3اقتصادیات السكان30201222علم السكان0201216

3مبادىء االقتصاد الزراعي30603211االقتصاد الزراعي0201218

3اقتصادیات التعاون الزراعي30603452اقتصاد التعاون0201219

3تطبیقات مالیة ومصرفیة على الحاسوب30206460تطبیقات اقتصادیة على الحاسوب0201221

3التجارة الدولیة30206342التجارة الدولیة0201336

3التنمیة االقتصادیة30206343التنمیة االقتصادیة0201341

3حلقة بحث30206470بحث في االقتصاد0201470

3مبادىء في االدارة (١)30202105مبادىء في االدارة0202103

3مبادىء في االدارة (٢)30202106مبادىء في االدارة لوظائف المنشات0202104

كلیة االقتصاد/االعمال



17/3

مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مناھج البحث العلمي30202202

3مناھج البحث العلمي(كلیة االقتصاد)30203216
3اسالیب البحث العلمي30206203اسالیب البحث العلمي0202203

3مناھج البحث العلمي(كلیة االقتصاد)0204216

3اسالیب البحث في االقتصاد0201203
3ادارة االنتاج وعملیات30202207ادارة االنتاج والتخطیط االنتاجي0202205

3االدارة المالیة30206207االدراة المالیة0202210

3اسالیب كمیة في االدارة(١)30202231االسالیب الكمیة في االدارة0202230

3ادارة العالقات العامة30204415ادارة العالقات العامة0202252
3ادارة العالقات العامة0207425

3ادارة المواد30202325ادارة المشتریات والمخازن0202322
3ادارة المواد البشریة30202344ادارة االفراد0202342
3مبادىء التأمین30206215نظریة التأمین0202351

3تنظیم اجراءات العمل30204200اسالیب وتنظیم0202460
3االدارة السیاحیة والفندقیة30202465االدارة الفندقیة0202463

3التخلیل المالي30206360تحلیل مالي0202464

3بحث تخرج في ادارة اعمال30202482حلقة بحث في ادارة اعمال0202481
3محاسبة شركات (١)30203203محاسبة شركات االشخاص0203201
3محاسبة شركات (٢)30203204محاسبة شركات االموال0203202

3محاسبة بنوك30203207محاسبة منشأت مالیة0203210
3محاسبة تكالیف (١)30203211محاسبة تكالیف صناعیة0203301
3محاسبة مالیة خاصة30203208محاسبة مالیة خاصة(١)0203302

3محاسبة حكومیة30203209محاسبة حكومیة0203304

3محاسبة بنوك30203207محاسبة بنوك0203305
3محاسبة المنشأت المالیة30203210محاسبة بنوك0203305
3تطبیقات محاسبیة على الحاسوب باللغة االنجلیزیة30203318تطبیقات محاسبیة على الحاسوب0203306
3مھارات لغة انجلیزیة خاصھ(محاسبة)30203003دراسات محاسبیة باالنجلیزیة0203307
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لطلبة تخصص المصرفیة فقط3نظم المعلومات المحاسبیة / E 30203319نظم المعلومات المحاسبیة0203308

3محاسبة شركات تأمین30203214محاسبة شركات تأمین0203312
3الریاضیات مالیة30206222ریاضة مالیة0203313

3الریاضیات المالیة30206230
3محاسبة تكالیف (٢)30203316محاسبة التكالیف متقدمة (معیاریة)0203401

3محاسبة اداریة30203317محاسبة اداریة0203403
3تحلیل القوائم المالیة30203411تحلیل میزانیات0203404

3محاسبة الموارد الطبیعیة30203416محاسبة نفط0203408
3المحاسبة المتوسطة(١)30203215محاسبة المتوسطة0203409

3مبادىء في االدارة العامة30204105مبادىء في االدارة العامة0204203

3نظریة التنظیم30202208نظریة التنظیم0204208

3مبادىء المالیة العامة30201202مبادىء في المالیة العامة0204210
لطلبة كلیة االقتصاد ماعا مصرفیة بتصنیف(٦)3ادارة المشروعات الصغیرة30202305ادارة المشاریع الصغیرة وتقییم جدواھا0204307

3السلوك التنظیمي30202308السلوك التنظیمي0204308

3السلوك التنظیمي0207420

3ادارة شؤون الموظفین والخدمة المدنیة30204341ادارة شؤون الموظفین0204320

3ادارة المعرفة30202326ادارة المعرفة0204322

3رسم السیاسات العامة30204440تحلیل السیاسات العامة0204336

3اخالقیات العمل30204352اخالقیات الوظیفة العامة0204350

3اخالقیات االعمال / العمل0207430

3االدارة العربیة واالسالمیة30204453االدراة في االسالم0204379

3رسم وتحلیل السیاسات العامة30204443رسم السیاسات العامة0204440
3التطویر والتغییر التنظیمي30204225االصالح اداري0204450

3مبادىء في المالیة30206102مبادىء في المالیة0206201

3الریاضیات المالیة30206230الریاضیات المالیة0206222

ادارة بنوك30202340ادارة البنوك0206340

لتخصص االقتصاد فقط3محاسبة بنوك30203207المعالجة المحاسبیة للعملیات المصرفیة0206341
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3مبادىء االستثمار30206300ادارة االستثمار0206420

3المخاطر المالیة واالئتمانیة30206400ادارة مخاطر االئتمان0206422

3المحافظ االستثماریة30206380ادارة المحافظ االستثماریة0206423

3مھارات لغة انجلیزیة خاصة(اقتصاد)30201003عملیات مصرفیة دولیة باللغة االنجلیزیة0206450

3مھارات لغة انجلیزیة خاصة(مصرفیة)30206003

3نظم المعلومات المالیة30206410نظم المعلومات المالیة0206459
اختیاري جامعة3مقدمة في االقتصاد30206107مقدمة في االقتصاد0105108

اختیاري جامعة3مقدمة في االقتصاد0000126
3نقل المعرفة30000128نقل المعرفة0105117
3ادارة المبیعات30207436ادارة المبیعات0202321
3ادارة التسویق30207114ادارة التسویق0202425
3ادارة االعمال االكترونیة30207325ادارة االعمال االكترونیة0202107
3بحوث العملیات30207422بحوث العملیات0202433
3ادارة الجودة الشاملة30207221ادارة ومراقبة الجودة الشاملة0202407
3اخالقیات االعمال / العمل30207430اخالقیات العمل0204352

3التحلیل العقدي30303412التحلیل المركب0303416

3طرق احصائیة30303335طرق احصائیة / خطة قدیمة0303135

3بیولوجیا الفقریات30302215تشریح الفقریات المقارن0302212

اختیاري جامعة3مقدمة في االحصاء30303104مقدمة في االحصاء0105119

4تشخیص المركبات العضویة40301314تشخیص المركبات العضویة0301312

3علم الطفیلیات30302213علم الطفیلیات0302313

4االحیاء الدقیقة40302230االحیاء الدقیقة0302330

3علم االنسجة30302262علم االنسجة0302461

3علم االنسجة0302413

3ندوة وبحث مكتبي30302497مشروع تخرج0302492

3مورفولوجیا النبات30302209مورفولوجیا النبات/خطة قدیمة0302223

كلیة العلوم وتخصص الحاسوب
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لكلیة االقتصاد فقط وخطتھم ١٩٩٥ فقط مكافئھ3الریاضیات لالقتصاد واالدارة30201105مبادىء في الریاضیات0303105

لتخصص كیمیاء وعلوم حیاتیة خطة١٩٩٥ فقط3برمجة/ بلغة كوبول30303122البرمجة بلغة فوتران0303120

30306124c++3مقدمة في البرمجة بلغة

3مھارات حاسوب(٢) علوم وزراعة30306103

3مقدمة في البرمجة بلغة باسكال30306110

3برمجة فوتران30306120

لكلیة االقتصاد فقط وخطتھم ١٩٩٥+١٩٩٧فقط 3البرمجة بلغة فورتران30303120برمجة باسكال0303121

3برمجة/ بلغة كوبول30303122

3مقدمة في البرمجة بلغة باسكال30306110

3برمجة فورتران30306120

30306124c++ 3مقدمة في البرمجة بلغة

3مھارات حاسوب(٢) علوم وزراعة30306103
3معادالت تفاضلیة عادیة (١)30303204معادالت تفاضلیة عادیة0303203

لكلیة االقتصاد فقط وخطتھم ١٩٩٥ فقط مكافئھ3االحصاء لالقتصاد واالدراة30201211مبادىء في االحصاء0303211
3المنطق ونظریة المجموعات30303252اسس ریاضیات0303251

1فیزیاء عامة عملي (٣) 1304109فیزیاء عامة عملي (٣)  ( امواج وضوء)304118

3الكترونیات 3304231الكترونیات -304235١

3دینامیكا حراریة {خطھ جدیده}3304241دینامیكا حراریة 304261

2مختبر فیزیاء متوسط 2304353مختبر فیزیاء متوسط -304302١

3مقدمة في الفیزیاء الطبیة 3304382مقدمة في الفیزیاء الطبیة  الحیویھ304306

3طرق الفیزیاء النظریھ (٣)3304401طرق الفیزیاء النظریھ (٣)304411

3البصریات الفیزیائیة 3304421المطیافیة البصریة الطبیة الحیویھ304481

3میكانیكا احصائیة { خطھ جدیده}3304442میكانیكا احصائیة 304462

3فیزیاء نوویة {خطھ جدیده}3304473فیزیاء نوویة 304341
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3فیزیاء الجسیمات األولیة {خطھ جدیده}3304474فیزیاء الجسیمات األولیة 304433

3الفیزیاء الحیویة {خطھ جدیده}3304484الفیزیاء الحیویة304412

3فیزیاء اشعاعیة 3304482فیزیاء االشعاع الحیوي304342

3فیزیاء الصحة {خطھ جدیده}3304483فیزیاء الصحھ304343
3مھارات حاسوب (١)30306101مبادىء علم الحاسوب0306100

تخصص الحاسوب خطة ٢٠٠٠ فقط3البرمجة بلغة فورتران30303120مقدمة في البرمجة بلغة باسكال0306110

3برمجة فورتران30306120

30306124c++ 3مقدمة في البرمجة بلغة

3مھارات حاسوب(٢) علوم وزراعة30306103

تخصص الریاضیات خطة ٢٠٠٠ 3مقدمة في البرمجة بلغة باسكال30303110برمجة فورتران0306120

3البرمجة بلغة فورتران30303120

30306124c++ 3مقدمة في البرمجة بلغة

3مھارات حاسوب(٢) علوم وزراعة30306103

0306124c++ 3برمجة فورتران30306120مقدمة في البرمجة بلغة

3مھارات حاسوب(٢) علوم وزراعة30306103

3حزم برمجیات الحاسوب30306271حزم برمجیات الحاسوب0306334

3تحلیل وتصمیم نظم30306430تحلیل وتصمیم النظم0306452

3وسائط متعددة30306314تطبیقات حاسوب0306231

3نماذج المحاكاة30306353نماذج المحاكاة0306336

3مناھج البحث العلمي(حاسوب)30306433مشروع التخرج(حاسوب)0306490

اعتبارا من خطط 3٢٠٢٢فیزیاء عامة (١)30000160فیزیاء عامة (١)0304101

اعتبارا من خطط 1٢٠٢٢فیزیاء عامة عملي (١)10000161فیزیاء عامة عملي (١)0304103

اعتبارا من خطط 3٢٠٢٢فیزیاء عامة (٢)30000162فیزیاء عامة (٢)0304102

اعتبارا من خطط 1٢٠٢٢الفیزیاء العامة العملیة (٢)10000163الفیزیاء العامة العملیة (٢)0304104

اعتبارا من خطط 3٢٠٢٢فیزیاء عامة لطلبة الزراعة30000165فیزیاء عامة لطلبة الزراعة0304107

اعتبارا من خطط 1٢٠٢٢فیزیاء عامة عملي(١)لطلبة الزراعة10000166فیزیاء عامة عملي(١)لطلبة الزراعة0304108

كلیة العلوم 
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3مھارات لغة انجلیزیة خاصھ(حقوق)30501003مصطلحات قانونیة باالنجلیزیة10501292

3قانون البیانات والتنفیذ30501483قانون البیانات واالجراء20501482

3مناھج البحث العلمي(حقوق)30501205البحث القانوني30501495

3قانون العمل والضمان االجتماعي30501419قانون العمل40501315
3التشریعات البیئیة  30501436قانون البیئة  50501435
3قضایا قانونیة معاصرة30000124قضایا قانونیة معاصرة60501108
3حقوق اإلنسان  30000122حقوق اإلنسان  70501101

3حقوق اإلنسان  0000122
3القانون التجاري/شركات30501222القانون التجاري/شركات وافالس80501221
3الملكیة العقاؤیة30501367القانون المدني/الحقوق االصلیة والتبعیة 90901413

3التشریعات االجتماعیة30501267قانون العمل والضمان االجتماعي100501419
3بحث تخرج(حقوق)30501401مناھج البحث القانوني واخالقیات المھن القانونیة110501360

3اساسیات االالت الزراعیة30601221مبادىء االالت الزراعیة10601204

3اكثار النبات والمشاتل30601235تقنیات اكثار النبات20601205

3علم وظائف االعضاء النباتي30302425فسیولوجیا النبات30601309

3انتاج نباتات الزینة30601434تنسیق الحدائق وزراعتھا40601321
3انتاج الخضروات(١)30601335اساسیات انتاج الخضراوات50601336
3انتاج وتكنولوجیا اللحوم30602360علم اللحوم60602359

3علم وتكنولوجیا اللحوم0607475

3فسیولوجیا التناسل30602365التناسل والتلقیح االصطناعي70602465
3الكیمیاء الحیویة30302305كیمیاء حیویة زراعیة80607305
3علم البیئة والزراعة30601115البیئة والزراعة90105110

3علم البیئة والزراعة0000136
3التغیر المناخي وسیاسة االستدامة30000138التغیر المناخي وسیاسة االستدامة100603116

كلیة الحقوق

كلیة الزراعة
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مبادئ علم التربة والري30601206مبادئ علم التربة110601203
3مبادئ تحسین النبات والتقنیات الحیویة30601414مبادئ تحسین نبات120601412
3إنتاج األغنام والماعز30602335إنتاج غنام130602331
3مناھج البحث العلمي30603430أسالیب جمع المعلومات الزراعیة140603431
3األمن الغذائي30603374اقتصادیات استھالك الغذاء150603371
3التمویل الزراعي30603351االئتمان والتسلیف الزراعي160603357
3تقییم الوضع التغذوي30607444تقیي الحالة التغذویة170607347

رقم المادة القدیماسم المادةرقم المادة الجدیدرقم المادةاسم المادة

3٣٠٦١٢٢التصمیم المنطقي للحاسب31001122تصمیم المنطق الرقمي1001109

3٣٠٦٣٠٩البرمجة الكینونیة بلغة جافا31001309البرمجة  الكینونیة1001131

3٣٠٦٣٢٣معماریة الحاسوب31001323معماریة الحاسوب1001210

3٣٠٦٢٥١تركیب البیانات وتنظیم الملفات31001251تراكیب البیانات وتنظیم الملفات1001220

3٣٠٦٣٥٢خوارزمیات31001352تحلیل وتصمیم الخوارزمیات1001223

3٣٠٦٢٤١نظریة االحتساب31001241نظریة االحتساب1001224

3٣٠٦٣٤٤برمجة االنترنت31001344برمجة تطبیقات اإلنترنت1001233

3٣٠٦٤١٣الذكاء االصطناعي ولغة برولوغ31001413الذكاء االصطناعي1001310

3٣٠٦٣٤١بحوث العملیات31001341بحوث العملیات1001320

3٣٠٦٤٣١أنظمة التشغیل31001431نظم التشغیل1001410

3٣٠٦٣٥٣نماذج المحاكاة31001353نماذج المحاكاة1001471

3٣٠٦٣٠٥البرمجة بلغة بیسك المرئیة31001305البرمجة المرئیة1001230

3٣٠٦٣٣٣الرسم بالحاسوب31001333الرسم بالحاسوب1001460

3٣٠٦١٤١ھیاكل متقطعة31001141ریاضیات متقطعة1001119

3٣٠٦٤١١برمجة نظم الحاسوب31001411برمجة نظم الحاسوب1001332

3٣٠٦٤٨٣طرق وأسالیب برمجیة31001483منھجیات تصمیم البرمجیات1001442

3٣٠٦٢١٣أساسیات البرمجة بلغة ++ 31001213Cأساسیات البرمجة1001130

كلیة علوم الحاسوب (٢)
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3٣٠٦٤٨١موضوعات خاصة في الحاسوب 31001481١موضوعات خاصة في علم الحاسوب1001470

3٣٠٦٤٣٣مناھج البحث العلمي31001433مشروع التخرج1001490

3٣٠٦٠٩٩مھارات حاسوب /استدراكي31001099مھارات حاسوب /استدراكي1001099

3٣٠٦٢٠١مدخل إلى علم الحاسوب واالنترنت31001201مدخل إلى علم الحاسوب واالنترنت1001201

3مدخل إلى علم الحاسوب واالنترنت0000142

3٣٠٦١٠٤مھارات حاسوبیة31001104مقدمة في تكنولوجیا المعلومات1002110

3٣٠٦٢٤٢أنظمة قواعد البیانات31001242قواعد البیانات1002140

3٣٠٦٤٣٠تحلیل وتصمیم نظم31001430تحلیل وتصمیم النظم1002220

3٣٠٦٤٣٢ھندسة البرمجیات31001432ھندسة البرمجیات1002321

3٣٠٦٣٣٥نظم استرجاع المعلومات31001335نظم استرجاع البیانات1002241

3٣٠٦٤٢٩أنظمة قواعد البیانات المتقدمة31001429قواعد البیانات متقدمة1002342

3٣٠٦٢٠٠مقدمة في استخدام االنترنت31001200مقدمة في برمجة االنترنت1002130

3٣٠٦٣١٤وسائط متعددة31001314وسائط متعددة1003340
3تطبیقات الحاسوب1001231

3٣٠٦٣٤٨أمن أنظمة المعلومات31001348أمن الشبكات والمعلومات1003360

3٣٠٦٤٢١شبكات الحاسوب31001421مدخل إلى الشبكات وتراسل البیانات1003250
3شبكات الحاسوب1003251

3تفاعل اإلنسان مع الحاسوب31001393تفاعل اإلنسان مع الحاسوب1002460

3قواعد البیانات 31001140قواعد البیانات 1002140

3تحلیل وتصمیم النظم31001225تحلیل وتصمیم النظم1002220

3نظم استرجاع البیانات31001243نظم استرجاع البیانات1002241

3تنقیب البیانات31001441تنقیب البیانات1002442

3قواعد البیانات متقدمة31001342قواعد البیانات متقدمة1002342

3مقدمة في برمجة االنترنت31001132مقدمة في برمجة االنترنت1002130
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مھارات لفةانجلیزیة خاصھ(فقھ واصولھ)003 03 304مھارات لفةانجلیزیة خاصھ(شریعة)003 01 104
اختیاري جامعة3ثقافة اسالمیة100 03 304ثقافة اسالمیة100 01 204

اختیاري جامعة3ثقافة اسالمیة0000120

3مناھج البحث العلمي (فقھ واصولھ)106 03 304مناھج البحث العلمي (شریعة)106 01 304
3علوم القران110 03 304علوم القران110 01 404
1التالوة(١)111 03 104التالوة(١)111 01 504
3التفسیر(١)114 03 304التفسیر(١)114 01 604
3علوم الحدیث130 03 304علوم الحدیث130 01 704
3الحدیث(١)131 03 304الحدیث(١)131 01 804
3السیرة النبویة وتاریخ الخلفاء الراشدین141 03 304السیرة النبویة وتاریخ الخلفاء الراشدین141 01 904

3العقیدة (١)170 03 304العقیدة (١)170 01 1004
1التالوة (٢)212 03 104التالوة (٢)212 01 1104
3التفسیر (٢)215 03 304التفسیر (٢)215 01 1204
3اعجاز القران217 03 304اعجاز القران217 01 1304
3تطبیقات نحویة في الكتاب والسنة218 03 304تطبیقات نحویة في الكتاب والسنة218 01 1404
3الحدیث (٢)232 03 304الحدیث (٢)232 01 1504
3السنة ومكانتھا في التشریع239 03 304السنة ومكانتھا في التشریع239 01 1604
3العقیدة (٢)271 03 304العقیدة (٢)271 01 1704
1التالوة (٣)313 03 104التالوة (٣)313 01 1804
3اسالیب البیان في القرآن الكریم319 03 304اسالیب البیان في القرآن الكریم319 01 1904
3تفسیر آیات واحادیث االحكام336 03 304تفسیر آیات واحادیث االحكام336 01 2004
3مقارنة االدیان372 03 304مقارنة االدیان372 01 2104
3الفرق االسالمیة373 03 304الفرق االسالمیة373 01 2204
3فقھ الدعوة382 03 304فقھ الدعوة382 01 2304
3القصص القرآني420 03 304القصص القرآني420 01 2404
3طرق تخریج الحدیث ودراسة االسانید435 03 304طرق تخریج الحدیث ودراسة االسانید435 01 2504

كلیة الشریعة
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3العقیدة اإلسالمیة30403172العقیدة(١)260403170
3العالقات الدولیة في  اإلسالم30403466ففھ الجھاد والعالقات الدولیة270403460

3برمجة متحكمات المنطق ( PLC)30902525تطبیقات المعالجات الدقیقة10902510
3مواد االنشاء وتكنولوجیا الخرسانة30401314مواد االنشاء20901304
3مختبر مواد االنشاء وتكنولوجیا الخرسانة30401315مختبر مواد االنشاء30901305
3ھندسة الطرق والمرور30901413تصمیم الطرق40901405
3مواد وتصمیم الرصفات30901414تصمیم الرصفات50901406
3مختبر مواد وتصمیم الرصفات30901415مختبرالطرق60901407
3میكانیكا التربة30901416الھندسة الجیوتقنیة70901410
3مختبر میكانیكا التربة30901417مختبر الھندسة الجیوتقنیة80901411
3ھندسة االساسات/خطة جدیدة30901418ھندسة االساسات90901412

3تصمیم أنظمة البیئة30901524تصمیم أنظمة البیئة والمیاه العادمة100901504
3إدارة المشاریع الھندسیة30901525إدارة المشاریع110901505
3انشاء المباني/خطة جدیدة30901534انشاء المباني120901401
1مختبر ھندسة االمواج المایكروبة والمنقلة10902521مختبر ھندسة االمواج المایكروبة130902504

3مبادئ التصمیم المعماري 30903181مبادئ التصمیم المعماري (١)140903201
3الرسم المعماري30903180الرسم المعماري150903205
4التصمیم المعماري (١)40903182التصمیم المعماري (١)160903203
4التصمیم المعماري (٢)40903283التصمیم المعماري (٢)170903204
2الرسم الحر20903192الرسم الحر180903206
3التعبیر واإلظھار المعماري30903193التعبیر واإلظھار المعماري190903301
4التصمیم المعماري (٣)40903284التصمیم المعماري (٣)200903302
4التصمیم المعماري (٤)40903385التصمیم المعماري (٤)210903303
2الرسم بالحاسوب (١)20903161الرسم بالحاسوب (١)220903304
2الرسم بالحاسوب (٢)20903162الرسم بالحاسوب (٢)230903305

كلیة الھندسة
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مواد البناء30903231مواد البناء240903306
3إنشاء المباني30903232أنظمة اإلنشاء المعماري250903307
3تاریخ ونظریات العمارة 30903211تاریخ ونظریات العمارة (١)260903308
4التصمیم المعماري (٦)40903487التصمیم المعماري (٦)270903311
3الرسومات التنفیذیة30903488الرسومات التنفیذیة280903312
3العمارة المعاصرة (١)30903212العمارة المعاصرة (١)290903401
3العمارة المعاصرة (٢) العمارة الحدیثة30903213العمارة المعاصرة (٢)300903506
3میكانیكا ھندسیھ30903334میكانیكا ھندسیھ310903402
3تنسیق المواقع30903442تنسیق المواقع320903403
2مشروع تخرج (١)20903512مشروع تخرج (١)330903410
5مشروع تخرج (٢)50903513مشروع تخرج (٢)340903411
3التخطیط الحضري30903443التخطیط العمراني350903413
3األنظمة المیكانیكیة لتجھیزاتالمباني30903333األنظمة المیكانیكیة للعمارة360903502
3التصمیم الداخلي30903489التصمیم الداخلي370903507
3علم االجتماع العمراني والسلوك اإلنساني في البیئة30903521علم االجتماع العمراني380903511
3التطبیقات المتقدمة في الحاسوب30903363التطبیقات المتقدمة في الحاسوب390903505
3اإلنشاءات الخرسانیة والمعدنیة30903335اإلنشاءات الخرسانیة والمعدنیة400903503
3تاریخ الفن والعمارة30903415تاریخ الفن والعمارة410903352
4التصمیم المعماري (٥)  تصمیم حضري40903386التصمیم المعماري (٥)  420903310
4التصمیم المعماري (١)  /خطة جدیدة40903282التصمیم المعماري (١)  430903182
4التصمیم المعماري (٥ ) تصمیم حضري)  /خطة جدیدة40903486التصمیم المعماري (٥) تصمیم حضري)  440903386
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مدخل الى ریاض االطفال102 03 307مدخل الى ریاض االطفال102 01 07

3علم نفس النمو112 03 307علم نفس النمو112 01 07

3مھارات الحیاة116 03 307مھارات الحیاة116 01 07

3مدخل الى التربیة الخاصة120 03 307مدخل الى التربیة الخاصة120 01 07

3تنشئة اجتماعیة30703122التنشئة االجتماعیة0701122

3علم نفس اللعب216 03 307علم نفس اللعب215 01 07

3أدب االطفال/معلم صف222 03 307أدب االطفال/معلم صف222 01 07

3تربیة االطفال في االسالم317 03 307تربیة االطفال في االسالم316 01 07

3التكیف والصحة النفسیة للطفل332 03 307التكیف والصحة النفسیة للطفل332 01 07

3استخدام الحاسوب في التعلیم420 03 307استخدام الحاسوب في التعلیم420 01 07

3برامج االطفال المحوسبة422 03 307برامج االطفال المحوسبة422 01 07

اختیاري جامعة3مقدمة في علم النفس30701126مقدمة في علم النفس0105115

3مقدمة في علم النفس0000130

3الموسیقى والمسرح والدراما30703316الدراما والمسرح في التعلیم0701423

3النحو والصرف وأسالیب تدریسھما30701223مھارات لغویة وطرق تدریسھا0701217
3بنیة األعداد وأسالیب تدریسھا30701224مفاھیم(١) أساسیة في الریاضیات وطرق تدریسھا0701219
3مفاھیم ھندسیة وأسالیب تدریسھا30701226مفاھیم(٢) أساسیة في الریاضیات وطرق تدریسھا0701319
3الكیمیاء واألحیاء وأسالیب تدریسھما30701323مفاھیم علمیة(١) وأسالیب تدریسھا 0701220
3الفیزیاء وعلوم األرض وأسالیب تدریسھما30701325مفاھیم علمیة(٢) وأسالیب تدریسھا 0701320
3العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسھما30701330تربیة إسالمیة وأسالیب تدریسھا (١)0701340
3الفقھ والسیرة وأسالیب تدریسھما30701333تربیة إسالمیة وأسالیب تدریسھا (٢)0701341
3التاریخ العربي المعاصر وأسالیب تدریسھ30701344تربیة اجتماعیة وأسالیب تدریسھا (١)0701342
3جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسھ30701404تربیة اجتماعیة وأسالیب تدریسھا (٢)0701343
3البحث اإلجرائي30701227مناھج البحث العلمي0701205
3التفكیر واإلبداع                     30000114التفكیر واإلبداع                     0701125
3مھارات الحیاة30706116مھارات الحیاة0706116

كلیة العلوم التربویة 
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

3مدخل الى ریاض األطفال30706102مدخل الى ریاض األطفال0703102
3مناھج ریاض األطفال30706104مناھج ریاض األطفال0703104
3حقوق الطفل واألسرة30706106حقوق الطفل واألسرة0703106
3مدخل إلى التربیة الخاصة30706120مدخل إلى التربیة الخاصة0703120
3النمو االجتماعي واالنفعالي لطفل الروضة30706205النمو االجتماعي واالنفعالي لطفل الروضة0703205
3النمو اللغوي والمعرفي لطفل الروضة30706206النمو اللغوي والمعرفي لطفل الروضة0703206
3النمو الجسمي والحركي لطفل الروضة30706208النمو الجسمي والحركي لطفل الروضة0703208
3تنمیة المھارات الحیاتیة االجتماعیة لطفل الروضة30706209تنمیة المھارات الحیاتیة االجتماعیة لطفل الروضة0703209
3برامج ریاض األطفال المعاصر30706210برامج ریاض األطفال0703210
3إدارة صف ریاض األطفال30706212إدارة صف ریاض األطفال0703212
3تنظیم بیئة التعلم لریاض األطفال30706213تنظیم بیئة التعلم لریاض األطفال0703213
3أدب األطفال30701222أدب األطفال0703222

3أدب األطفال30706222
3اللعب وتعلم الطفل30706305اللعب وتعلم الطفل0703305
3طرق تفكیر الطفل وتعلمھ30706309طرق تفكیر الطفل وتعلمھ0703309
3المفاھیم العلمیة والریاضیة وأسالیب تدریسھا30706311تنمیة المفاھیم الریاضیة والعلمیة لطفل الروضة0703311
3تنمیة مھارات االستعداد القرائي والكتابي لطفل الروضة30706312تنمیة مھارات االستعداد القرائي والكتابي لطفل الروضة0703312
3توجیھ سلوك طفل ریاض األطفال30706313توجیھ سلوك طفل الریاض0703313
3مشكالت طفل الریاض30706314مشكالت طفل ریاض األطفال وذوي االحتیاجات الخاصة0703314
3الموسیقى والمسرح والدراما30701317الموسیقى والمسرح والدراما0703316
3تصمیم وإنتاج وسائل تعلیمیة لألطفال30706403تصمیم وإنتاج وسائل تعلیمیة لألطفال0703403
3تطبیقات الحاسوب في ریاض األطفال30706405تطبیقات الحاسب في ریاض األطفال0703405
3تربیة األطفال في االسالم30701316تربیة األطفال في االسالم0703317
3التكیف والصحة النفسیة للطفل30701332التكیف والصحة النفسیة للطفل0703332
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

1أخالقیات التأھیل الطبي11102118أخالقیات التأھیل الطبي11201102
2علم التشریح واألنسجة21101131علم التشریح واألنسجة21201103
3علم النفس لطلبة التأھیل31102216علم النفس لطلبة التأھیل31201107
3فسیولوجیا اإلنسان31102113فسیولوجیا اإلنسان41201208
1مقدمة العالج الطبیعي11102219مقدمة العالج الطبیعي51201101
2علم الحركة21102223علم الحركة والمیكانیكا الحیویة61201105
1علم الحركة (عملي)11102224علم الحركة والمیكانیكا الحیویة (عملي)71201106
2تشریح الجھاز العضلي الھیكلي21102114تشریح الجھاز العضلي الھیكلي81201210
1التقییم العضلي الحركي11102241التقییم العضلي الحركي91201212

1التقییم العضلي الحركي (عملي)11102242التقییم العضلي الحركي (عملي101201213
2التمارین العالجیة21102243التمارین العالجیة111201218
1التمارین العالجیة (عملي)11102244التمارین العالجیة (عملي)121201219
2العالج الكھربائي21102345العالج الكھربائى والمائى131201220
1العالج الكھربائي (عملي)11102346العالج الكھربائي والمائى (عملي)141201221
2العالج الیدوي21102326العالج الیدوي151201325
1العالج الیدوي (عملي)11102327العالج الیدوي (عملي)161201326
3التطور العصبي العضلي31102236التطور العصبي العضلي171201327
2عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي21102434عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي وجراحتھا181201329
1عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي (عملي)11102435عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي وجراحتھا(عملي)191201330
3مبادئ التشخیص اإلشعاعي31102366مبادئ التشخیص اإلشعاعي201201331
2عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت21102328عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت وجراحتھا211201333
1عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت (عملي)11102329عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت وجراحتھا (عملي)221201334
2عالج طبیعي ألمراض القلب والرئتین21102451عالج طبیعي ألمراض الباطنةو القلب والرئتین231201337
1عالج طبیعي ألمراض القلب والرئتین (عملي)11102452عالج طبیعي ألمراض الباطنة والقلب والرئتین (عملي)241201338
3عالج طبیعي للمسنین31102362عالج طبیعي للمسنین251201439

كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
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مــــالحــــظاتعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقعدد ساعاتاسم المادةرقم الساقت

المواد المكافئھ لجمیع التخصصات لغایة                                                                      ٢٤-١-٢٠٢٣

2امراض األطفال21102337عالج طبیعي المراض األطفال وجراحتھا261201442
1امراض األطفال (عملي)11102338عالج طبیعي المراض امراض األطفال وجراحتھا (عملي)271201443
4تدریب میداني في العالج الطبیعي (١)41102448تدریب میداني في العالج الطبیعي (١)281201444
8تدریب میداني في العالج الطبیعي (٢)81102449تدریب میداني في العالج الطبیعي (٢)291201445
2عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق21102453عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق301201446
1عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق (عملي)11102454عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق (عملي)311201447
1ندوة في العالج الطبیعي11102462ندوة في العالج الطبیعي321201449
3علم وظائف االعضاء البشري31201206فسیولوجیا االنسان331201208
1علم وظائف االعضاء البشریعملي11201207فسیولوجیا االنسان/عملي341201209

مالحظة (١) :
تعریف  المادة المكافئھ: ھي مادة مشابھة لمادة اخرى بالمحتوى وعدد ساعات او االسم وتختلف بالرقم وتحل محل المادة االصلیة الموجودة في خطة الطالب 

.   ولجمیع الطلبة ویكون قد صدر بھا قرار رسمي بھذة الصفة من عمادة الكلیة المعنیة 
. مع مالحظة المادة المكافئھ ال تعتبر بدیلھ 

مالحظة (٢) :
.من خالل نصوص ادبیة ال تعتبر مكافئھ الي مادة ) ١(مھارات لغویة ١٠٢١٠٢ -
.مھارات لغة انجلیزیة خاصة  ال تعتبر مكافئھ الي مادة  ١٠٢٠٠٣ -


