
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

 تعليمات منح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية في كلية القيادة واألركان الملكية األردنية

 لكلية القيادة واألركان ١٩٨٦ لسنة ٧٠من نظام رقم ) ب(صادرة بموجب المادة التاسعة فقرة 

 لسنة ٢٦ من قانون جامعة مؤتة رقم ٢٢ و ١٧الملكية األردنية الصادرة بمقتضى المادتين 

١٩٨٥  

  

  :  ١  المادة

تعليمات منح درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية ويعمل        "تسمى هذه التعليمات    

  ".١٩٨٧/١٩٨٨بها اعتباراً من العام الجامعي

  :  ٢  المادة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني               

  : ما لم تدل القرينة على خالف  ذلكأدناهة لها المخصص

  .القوات المسلحة األردنية:   القوات المسلحة

  .القائد العام للقوات المسلحة األردنية:     القائد العام

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .كلية القيادة واألركان الملكية األردنية:       الكلية

  .كية األردنيةعميد كلية القيادة واألركان المل:       اآلمر

  :  ٣  المادة

المسجلين فـي كليـة القيـادة       / تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المنتظمين      

  .واألركان الملكية األردنية لنيل درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية

  :  ٤  المادة

الخطة الدراسية تشمل الخطة الدراسية الموضـوعة للبكـالوريوس فـي العلـوم             

  :ا يليالعسكرية علي م

  ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية) ٥١(العلوم الثقافية، . أ

  مالحظات  عدد الساعات المعتمدة           اسم المادة  رقم المادة

  ٣      )دراسات إستراتيجية(قضايا معاصرة   ١

  ٣            الثقافة اإلسالمية  ٢

  ٦            اللغة اإلنجليزية  ٣



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  ٣           مبادئ في علم النفس  ٤

  ٣          مبادئ في علم االجتماع  ٥

  ٣              الرياضيات  ٦

   ساعة معتمدة٢١المجموع 

هـي  (المواد التي تدخل ضمن كشف عالمات البكالوريوس في العلوم العـسكرية            

مواد تمت معادلتها من الكلية العسكرية أو مدرسـة المرشـحين ودورة التعبئـة              

والتي يختار الطالب منهـا مـا       ) دنيةالمتقدمة، وكلية القيادة واألركان الملكية األر     

للعلوم الثقافية واإلدارية   % ٤٥ ساعة معتمدة كحد أدنى مقيمة بنسبة        ١٢١مجموعة  

  .للعلوم العسكرية واألكاديمية والتطبيقية% ٥٠وبنسبة 

  ساعة معتمدة إجبارية وهي ) ٤٠(العلوم اإلدارية، . ب

  حظاتمال  عدد الساعات المعتمدة      اسم المادة  رقم المادة

  ٣             مبادئ اإلدارة  ٧

  ٣            التخطيط اإلداري  ٨

  ٢        رسم السياسات واتخاذ القرارات  ٩

  ٢           أساليب البحث العلمي  ١٠

  ٢            السلوك اإلداري  ١١

  ٢            اإلدارة المحلية  ١٢

  ٢            تنظيم وأساليب  ١٣

  ٢            الرقابة اإلدارية  ١٤

  ٢             القيادة اإلدارية  ١٥

  ١            ارات التفاوضمه  ١٦

  ٢        أسباب نجاح وفشل المشروعات  ١٧

  ٢              إدارة أفراد  ١٨

  ٢          مبادئ االقتصاد الكلي  ١٩

  ٢        )نقود وبنوك(نظام النقد والمالية   ٢٠

  ١          مبادئ القانون التجاري  ٢١



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  ٣            إدارة شراء وتخزين  ٢٢

  ٣          قانون النقل على الطرق  ٢٣

  ٤       )مشروع التخرج(أطروحة التخرج   ٢٤

   ساعة معتمدة٤٠المجموع 

ساعة معتمدة مـن المـواد      ) ٦٢(العلوم العسكرية األكاديمية، يدرس الطالب      . ج

  :التالية

  مالحظات  عدد الساعات المعتمدة      اسم المادة  رقم المادة

  ٣             المشاة والدور  ٢٥

  ٣          المدفعية والدفاع الجوي  ٢٦

  ٣    كترونية، القوة البحريةالالسلكي، الحرب االل  ٢٧

  ٣            الهندسة، سالح الجو  ٢٨

  ٣  القوات المحمولة جواً، الطائرات العامودية المسلحة  ٢٩

  ٣            األسلحة والخدمات  ٣٠

  ٣            أوامر العمليات  ٣١

  ٣             تقدير الموقف  ٣٢

  ٤           المراسالت العسكرية  ٣٣

  ٣            األوامر اإلدارية  ٣٤

    ٣              التكديس  ٣٥

    ٢              دراسة الركن  ٣٦

  ٣            اإللقاء الموقوف  ٣٧

  ٢               اإليجاز  ٣٨

  ٣              التلخيص  ٣٩

  ٣     االستطالع، االستخبارات واألمن العسكري  ٤٠

  ٨        )العمليات الدفاعية (٢التعبئة   ٤١

  ٨        )العمليات التعرضية (٢التعبئة   ٤٢

  ٢            الحروب الخاصة  ٤٣



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  ٣      ية والنووية والجرثوميةالحروب الكيماو  ٤٤

  ٣              فن القيادة  ٤٥

  ٤            التاريخ العسكري  ٤٦

  ٣         اإلدارة في التاريخ اإلسالمي  ٤٧

  ٣      إدارة المؤسسات والوحدات العسكرية  ٤٨

  ٣           إدارة وتنظيم المكاتب  ٤٩

  مالحظات  عدد الساعات المعتمدة      اسم المادة  رقم المادة

  ٣          ة واإلداريةالقوانين العسكري  ٥٠

  ٣  عالقات عامة وأنظمة المشتريات في القوات المسلحة  ٥١

  ٣            القانون العسكري  ٥٢

  ٣            الجغرافيا العسكرية  ٥٣

  ٣            الجغرافيا السياسية  ٥٤

    ٣            الندوات العسكرية  ٥٥

    ساعة معتمدة١٠٤المجموع 

  :عات معتمدة من المواد التاليةسا) ٦(العلوم العسكرية التطبيقية، يدرس الطالب . د

  مالحظات  عدد الساعات المعتمدة      اسم المادة  رقم المادة 

  ٦              التدريب  ٥٦

  ٣          الدورة التحضيرية الفنية  ٥٧

  ٦            الزيارات الميدانية  ٥٨

  ٦          )اللياقة البدنية(الرياضية   ٥٩

    ساعة معتمدة٢١المجموع 

  مدة الدراسة

  :  ٥  المادة

 أسبوعاً وتقسم إلى أربعة فصول تعليمية مدة كل منهـا           ٤٦دراسة في الكلية    مدة ال 

ية العسكرية الملكية أو    ل أسبوعا وتحسب المواد التي درسها الطالب في الك        ١٠/١٢

  .مدرسة المرشحين والدورة المتقدمة كجزء من الخطة الدراسية



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  المواظبة

  :  ٦  المادة

ية في جميع المحاضرات والمناقـشات      تشترط المواظبة لجميع الطالب في الكل     . أ

والتدريب العسكري والحصص العملية حسب الساعات المقررة لكـل مـادة فـي             

  .الخطة الدراسية

يتم تقديم تقرير أسبوعي وفصلي من قبل المدرس إلى قيادة الكلية يبـين فيـه               . ب

  .خالصة جهد الطالب للفترة التي سبقت كتابة التقارير

ر مرضي يتعذر معه مواصلة الدراسة يعتبر منسحباً من         إذا تغيب الطالب بعذ   . ج

  .لكلية ويحق له االشتراك في الدورات القادمة

  االمتحانات والعالمات والمعدالت

  :  ٧  المادة

  .يجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية. أ

المـات  العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحـان النهـائي وع           . ب

  .األعمال الفصلية

المدرس مسؤول عن تصحيح أوراق االختبارات واالمتحانات وتدقيقها ونقلهـا          . ج

  .إلى الكشوف بشكل نهائي

ترسل أوراق االمتحانات إلى قيادة الكلية لتقوم بتدقيقها ومن ثـم ترسـل إلـى               . د

المدرسين واضعي الفحص للتأكد مـن توحيـد التـصحيح مـن قبـل مدرسـي                

  .المجموعات

تعاد أوراق االمتحان إلى الطالب بعد تصحيحها وترسل عالمته إلـى قيـادة             . هـ

معلـم  (الكلية لتعمل على تثبيتها في السجالت بشكل نهائي وترسل بعد ذلك إلـى              

  .ليعمل على تدوينها في السجالت المعدة لذلك) التنسيق

مدة أقصاها  يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته النهائية في أي مادة خالل            . و

  .أسبوع من تاريخ إعالن النتائج

تحفظ أوراق االمتحانات لثالث سنوات متتالية وبعدها يعمل على إتالفها مـن            . ز

  .قبل لجنة تشكل لهذه الغاية



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

عند تغيب أي طالب عن أي اختبار أو امتحان يتم أبالغ قيادة الكلية ويعامـل               . ح

  :الطالب المتغيب كالتالي

موافقة قيادة الكلية ولعذر قاهر يعاد االختبـار أو االمتحـان           في حالة الغياب ب   . ١

للطالب في وقت الحق وبنفس مستوى ومدة االختبار أو االمتحان الذي تم إجراؤه             

  .للدورة وباألسلوب نفسه

في خالة الغياب بدون موافقة أو لعذر غير مقبول تكون العالمة للطالب صفراً             . ٢

  .في ذلك االختبار أو االمتحان

معدل الفصل هو معدل عالمات المواد التي يدرسها الطالـب حـسب خطتـه              . ط

  .الدراسية نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل

المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب حـسب            . ي

  .خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل

دالت السابقة بضرب عالمة كل مادة تـدخل فـي          يجري احتساب أي من المع    . ك

المعدل بعدد الساعات المعتمدة المقررة لها وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج            

  .على مجموع عدد الساعات المعتمدة

  تعطى التقديرات التالية لعالمات المواد. ل

  

  التقدير باألحرف   التقدير    عالمة المادة

  أ      ممتاز    ١٠٠-٩٠

  ب    جيد جداً    ٨٩-٨٠

  ج      جيد    ٧٩-٧٠

  د      مقبول    ٦٩-٦٠

  هـ    ضعيف    ٥٩-٥٠

  راسب     راسب    ٥٠-دون

  .تعطى التقديرات التالية للنسب المئوية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي العام. م

  

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  التقدير   النسبة المئوية للمعدل

  ممتاز      ١٠٠-٨٤

  جيد جداً      ٨٢,٩٩-٧٦

  جيد      ٧٥,٩٩-٦٨

  مقبول      ٦٧,٩٩-٦٠

بت النسبة المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي أو المعدل العام ألقرب منزلـة            تث. ن

  .مئوية

  إنذار الطالب وفصله من الدراسة

  :  ٨  المادة

الغش في االمتحان في حالة لجوء الطالب إلى الغش في االمتحان يطلـب منـه             . أ

ـ               ال تسليم أوراقه فوراً ومغادرة القاعة، ويمنح عالمة صفر في تلـك المـادة ويح

الطالب إلى مجلس الكلية الداخلي للبت بأمره حيث يتخذ المجلس قراراً بفـصله أو              

  .محاكمته أو توجيه إنذار له

  :يفصل الطالب من الكلية ألي من األسباب التالية. ب

إذا تغيب عن الدراسة مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً دراسياً متتالية ألي سبب              . ١

  .من األسباب

  .غيابه عن الدورة أكثر من عشرين يوماً دراسياً متفرقةإذا بلغ مجموع . ٢

إذا أخفق في الحصول على عالمة النجاح في المعدل التراكمي في فصلين مـن              .٣

  .الفصول الثالث األولى

يفصل الطالب من الكلية إذا صدر بحقه قرار فصل من مجلس الكلية الـداخلي              . ٤

  .بموجب التعليمات الداخلية للكلية

  :البكالوريوس في العلوم العسكرية للطلبة بعد إتمام المتطلبات التاليةتمنح درجة 

  :  ٩  المادة

  .النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية. أ

  %).٦٠(الحصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن . ب

  .استكمال جميع التدريبات العسكرية المطلوبة للنجاح. ج



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  أحكام عامة

  :  ١٠  المادة

ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه علـي               . أ

  .المنشورات الصادرة عن الكلية أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها

يختص مجلس الكلية بوضع القواعد العامة والحلول الفورية لكل ما يستجد من            . ب

  .مسائل لم يرد لها حكم في هذه التعليمات

 الكلية ورؤساء شعب التعليم ومعلم التنسيق مكلفون بتنفيـذ أحكـام هـذه              آمر. ج

  .التعليمات

  وصف المواد

  العلوم الثقافية

  :قضايا معاصرة و استرتيجية. ١

تتناول هذه المادة  القضايا الدولية الراهنة من نـواحي اسـتراتيجية واقتـصادية              

ية والنفسية ويتم اختيار    وعسكرية، وتبحث أيضاً في عناصر القوة القومية والسياس       

قضايا وطنية وعربية وعالمية ليتم دراستها وتحليلهـا واالسـتفادة منهـا ضـمن              

  .العوامل السابقة

  :الثقافة اإلسالمية. ٢

تعريف الطالب بأصول دينهم من عقيدة وعبادات ومعامالت لتـصبح شخـصيتهم            

نفوسهم مما يساهم فـي     متكاملة واسعة الثقافة، وتقوية العقيدة الدينية اإلسالمية في         

بناء شخصيتهم، وعرس المبادئ السامية والمثل العليا بحيث يكون قدوة صـالحة            

لمرؤوسيه وتنمية حب الوطن والرغبة في االستشهاد من أجله والتضحية في سبيله            

ألن ذلك جهاد في سبيل اهللا وزيادة اعتزاز الطالب بأمته ومكانتهـا وحـضارتها              

 المستقبل وذلك من خالل إبراز نـواحي القـوة فـي            وصالحها للعيش الكريم في   

  .اإلسالم الذي هو أساس حضارتها
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  :اللغة االنجليزية. ٣

ل هذه المادة المبادئ األساسية للغة االنجليزية سواء قراءة وكتابة ومحادثـة             وانتت

ليستطيع الطالب أن ينمي ثقافته العامة من خالل المطالعـات واألبحـاث باللغـة              

  .االنجليزية

  :مبادئ في علم النفس. ٤

يهدف منهاج علم النفس أن يتعرف الطالب على مبادئ علم النفس لرفـع كفاءتـه               

القيادية وكفاءة األفراد الذين يعملون معه، وأن يطبق مبادئ القيادة عملياً بعد فهـم              

واضح لها، وأن يراعي األصول النفسية في حل مشاكله ومشاكل مـن يتعـاملون              

ذلك الفروق الفردية بينهم وأن يكون ملماً بديناميكية التغييـر فـي         معه مراعياً في    

المجتمع الذي يعيش فيه وأن يسعى لتقوية ومؤازرة التغييرات الخيرة، باإلضـافة            

إلى معلومات قيمة عن أهمية الحرب النفسية وأنواعها وأهدافها وأيـضاً تخطـيط             

  .وتعبويوتنفيذ العلميات النفسية على مستوى استراتيجي ومحلي 

  :مبادئ في علم االجتماع. ٥

تبحث هذه المادة في دراسة االتجاهات بشكل أساسي من حيث النظريات المختلفة            

  .في تفسير االتجاهات، وتكوينها وقياسها، وأساليب تعديلها

  :تالرياضيا. ٦

تحتل الرياضيات مكانة هامة في الحياة العسكرية، لذا فقد حرصت القوات المسلحة            

دها وخصص لها الوقت الكافي لتحقيق أهدافها ومنها األسس الرياضـية           على تأكي 

لألعمال العسكرية وتنمية التفكير العلمي والدقة في العمل وقوة المالحظة والحكـم            

  . العملية وأساساً لمتابعة الدراسات العليانوأن تكون وسيلة طبيعية لتطبيق القواني

  العلوم اإلدارية

  :مبادئ اإلدارة. ٧

هذه المادة إلى إكساب الطالب مفهوم اإلدارة وتعريفه بأهـدافها ووظائفهـا            تهدف  

  .وتطور الفكر اإلداري ورواده ومدارسه
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  :التخطيط اإلداري. ٨

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب عن مفهوم التخطيط وموقعـه فـي العمليـة               

في عملية  اإلدارية والخطوات المنطقية في تكوين أو وضع الخطة ومواضع الفرد           

التوظيف وأنواع الخطط والمشاركة في التخطيط وتعريفه عن التخطيط كضرورة          

  .تنظيمية

  :رسم السياسات واتخاذ القرارات. ٩

يبحث في هذا المساق في تعريف الطالب بالـسياسة العامـة للدولـة والمؤسـسة               

ونظريات السياسة العامة وعالقة السياسة بالهدف واإلسـتراتيجية كمـا يتنـاول            

السياسات ومستوياتها كما تبحث هذه المادة في تعريف القرار وعناصره ومراحله           

ونظرياته وتبحث أيضاً في عملية اتخاذ القرار في حاالت التأكد وعدم التأكد وفي             

  .ظل المخاطرة واستخدام األساليب الرياضية الهامة، في اتخاذ القرار

  :أساليب البحث العلمي. ١٠

هو تعليم الطالب كيفية كتابة التقـارير واألبحـاث العلميـة           الهدف من هذه المادة     

متضمناً تعريف البحوث بأنواعها وأشكالها، وطرق جمع المعلومـات وتـصنيفها           

وتبويبها وطرق اختيار العينة في األبحاث الميدانية، أساليب تحليـل المعلومـات            

  .واستخالص النتائج

  :السلوك اإلداري. ١١

يح معنى السلوك بشكل عام ونظريات تشكيل الـسلوك  يهدف هذا المساق إلى توض  

اإلداري بشكل عام ومعنى السلوك اإلداري وأشكاله، وأساليب بماء عالقات أفضل           

بين المدير ومرؤوسيه والقيام بعمل تمارين حول تحليل أنماط الـسلوك اإلنـساني             

  .والتنظيم اإلداري

  :اإلدارة المحلية. ١٢

ردن في السلطات المركزية والمؤسـسات العامـة        وتبحث في واقع اإلدارة في األ     

واإلدارة المحلية من ناحية الهيكل والنشاط، ويهدف أيضاً إلى التعريـف بنظريـة             

اإلدارة المحلية وتطبيقاتها المختلفة وعالقة اإلدارة المحلية باإلدارة العامة وموقعها          

 المحليـة   فيها كما يبحث في مركزيـة اإلدارة وال مركزيتهـا وعناصـر اإلدارة            
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والمجالس المحلية واإلدارة المحلية والتنمية ومشاكل اإلدارة المحليـة وإصـالح           

  .اإلدارة المحلية واألنماط الرئيسية في اإلدارة المحلية

  :تنظيم وأساليب. ١٢

وتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باألفكار األساسـية فـي وظيفـة التنظـيم               

لتنظيم والهيكـل التنظيمـي، تقـسيم العمـل         ويحتوي هذا المساق أنواع وأشكال ا     

  .وتجميعه، نطاق األشراف والسلطة والمسؤولية، التخطيط التنظيمي

  :الرقابة اإلدارية. ١٤

تبحث هذه المادة في الرقابة اإلدارية في مجال رقابة األعمال والرقابة العامة مـن              

ومجاالتها كمـا   حيث مفهومها ومرتكزاتها النظرية والتطبيقية وأهميتها ووظائفها        

تبحث أيضاً في مراحل وخطوات العملية وأساليبها وكيفية اإلفادة من هذه األمـور             

  .لتحقيق أهداف المؤسسة

  :القيادة اإلدارية. ١٥

تهدف إلى زيادة معرفة الطالب للقيادة اإلدارية ألنها القدرة على إقامـة أو بنـاء               

في النهاية إلى تأكيد وتقويـة      عالقات إنسانية طيبة بين العاملين في الوحدة تؤدي         

  .عنصر الثقة بين الرئيس ومرؤوسيه مما يساعد على تحقيق أهداف هذه الوحدة

  :مهارات التفاوض.١٦

وتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب على ماهية التفاوض وعناصره الرئيـسية،            

امل والتعرف على األنواع واألساليب المختلفة لعملية التفاوض والتعرف على العو         

التي تزيد من احتمال التركيز على كل نوع فهم إستراتيجية التفاوض مـن خـالل      

 التـي   بالتمارين، والتعرف على أنماط السلوك التفاوضي الشفوي وبحث األسالي        

يمكن استخدامها من قبل الطرف اآلخر في المفاوضات وبحـث طـرق مجابهـة              

  .أساليب التفاوض

  :أسباب نجاح وفشل المشروعات. ١٧

هدف هذه المادة بيان عوامل المساعدة على نجاح المشروعات والعوامل التـي            وت

  .تؤدي إلى فشلها بطريقة علمية وإدارية
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  :إدارة أفراد. ١٨

تتناول هذه المادة دراسة المواضيع التالية وهي تنظيم إدارة األفراد في المـشاريع             

 العاملين، تقييم األداء،    المختلفة، تحليل الوظائف المختلفة، اختيار العاملين، تدريب      

كما تبحث المادة في التفاعل بين األفراد العاملين والبيئة ووسائل تحسين بيئة العالم             

  .ورفع الروح المعنوية للعاملين

  :مبادئ االقتصاد. ١٩

تتناول هذه المادة دراسة سلوك المستهلك حيال ما يملك من موارد اقتصادية محددة           

ت المختلفة بحيث يحقق أكبـر إشـباع ممكـن وذلـك            وكيفية توزيعها بين الحاجا   

باستخدام كالً من نظرية المنفعة ونظرية منحنيات السلوك وكذلك كالً من الطلـب             

والعرض وكيفية تحديد كل من السلعة في السوق وقانون الغلة وتكـاليف اإلنتـاج              

  .وأنواعها

  )"نقود وبنوك(نظام النقد والمالية . ٢٠

 الطالب بطبيعة النقود ووظائفها وأنواعها بالنظم النقدية        تتضمن هذه المادة تعريف   

مبيناً القواعد والترتيبات التي تحدد اإلطار الذي تخلق في ظله النقـود المعدنيـة              

والورقية ونقود الودائع ويقدم له عرضا تحليلياً عاماً لموارد واستخدامات البنـوك            

 المؤسـسات النقديـة     ة دراس التجارية ونشاط البنك المركزي متضمناً هذا التحليل      

  .األردنية

  :مبادئ القانون التجاري. ٢١

يبحث في مبررات وجود هذا القانون التجاري ونظرية األعمال التجارية والتجـار     

وااللتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر، كما يبحث في المحـل التجـاري             

جر من بيـع ورهـن      ودعوى المنافسة غير المشروعة والعقود التي ترد على المت        

  . كعقد النقل والوكالة بالعمولة والسمسرةةوإدارة، ويبحث أخيراً في العقود التجاري

  :إدارة شراء وتخزين. ٢٢

  :تهدف هذه المادة إلى دراسة المواضيع التالي

تنظيم إدارة المشتريات وإدارة المخازن والعالقة بين وظيفتي الشراء والتخـزين،           

اء والتخزين، تحديد احتياجات المـشروع مـن المـواد،    األسلوب العلمي في الشر  
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الرقابة على المحزون، مركزية أو المركزية الشراء والتخزين، الحجـم األمثـل            

  .للشراء

  :قانون النقل على الطرق. ٢٣

تهدف هذه المادة إلى إيضاح كيفية التنقل على الطرق وكيفيـة الـسيطرة عليهـا               

 البشرية والوقت الالزم لذلك لتقليل الحوادث       وكيفية تنظيمها وحساب المواد والقوى    

  .والتكلفة والمساعدة في السيطرة وضبط السير

  :مشروع التخرج. ٢٤

تهدف هذه المادة إلى اختبار مقدرة الطالب على التفكير ومعالجة القضايا الهامـة             

يتناول هذا البحث   . من خالل كتابة بحث يختاره يقدم فيه خالصة أفكاره ومعلوماته         

لوية أولى قضايا تخدم الوطن وقواته المسلحة أو أي قضية أو موضوع آخـر              كأو

  .يكون بمستوى طالب متخرج م بدرجة البكالوريوس في العلوم العسكرية

  العلوم األكاديمية

  :األسلحة المشتركة. ٢٩-٢٥

تهدف هذه المادة إلى دراسة صنوف األسلحة في القـوات المـسلحة مـن مـشاة                

ي، مدفعية، دفاع جوي، حرب الكترونية، سـالح الجـو،          ودروع، هندسة، السلك  

القوات المحمولة جواً، الطائرات العامودية المسلحة، والتعرف علـى خصائـصها        

ومميزاتها وتحديداتها وواجباتها وفن استخدامها في ميدان المعركة وكيفية عملهـا           

  .كفريق مشترك

  :األسلحة والخدمات. ٣٠

 واجبات ومهام وتنظيم وأسلوب عمل التمـوين        ىلتهدف هذه المادة إلى التعرف ع     

والنقل الملكي، المستودعات، مديرية سالح الصيانة الملكـي، الخـدمات الطبيـة            

  .الملكية، الدائرة المالية، الشرطة العسكرية

  :واجبات األركان. ٣٤-٣١

تهدف هذه المادة إلى تعريف وتعليم الطالب على أعمال وأسلوب التكديس للمـواد             

المسلحة وعمل االنجازات، وتلخيص المواد والقيام بعمل دراسـات ركـن           للقوات  

  .مختلفة في مواضيع متنوعة تهم القوات المسلحة



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :االستطالع واالستخبارات واألمن العسكري. ٤٠

تهدف هذه المادة إلى تدريب الطالب على أعمال االستخبارات العسكرية المختلفة           

 والحرب وإعطاءهم فكرة عامة عن العدو       من أجل المحافظة على األمن في السلم      

  . ومناقشات وأفالمتاإلسرائيلي من خالل محاضرا

  : التعبئة٤٢-٤١

الهدف من هذه المادة إيجاد أساس ثابت لدى الطالب في التعبئة سـواء العمليـات               

الدفاعية أو العمليات التعرضية على مستوى الكتيبة واللواء والفرقة، وتنمية صفات          

قة بالنفس لدى الطالب لمواجهة أية معاضل تعبوية قد تواجهه في حياته            القيادة والث 

  .العملية

  :الحروب الخاصة. ٤٣

 المتعلقة بـالحروب    بتهدف هذه المادة إلى تعليم الطالب بكافة المعلومات والجوان        

الصحراوية والجبلية، حرب العصابات، عمليات المغـاوير، الحـرب البرمائيـة،           

  .اردة، حرب الغاباتالحرب في المناطق الب

  :الحروب الكيماوية والنووية والجرثومية. ٤٤

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالقوة التدميرية الهائلة لألسـلحة الكيماويـة             

والنووية والجرثومية ومقدرتها على خلق الموانع في ناطق واسعة حيث أنها تضع            

عمالها في الحرب من شأنه أن      قيود شديدة على حركة ومناورة القوات البرية، واست       

يحدث أحوال جديدة غير مألوفة وظروف وعوامل تحدد وتـؤثر علـى اسـتخدام              

 في الميدان إضافة إلى تأثيرها على السكان المدنيين، وتهدف أيضاً إلـى             تالقطعا

  .التعرف على كيفية الوقاية من أخطارها

  :فن القيادة. ٤٥

ادية في نفس الطالب وكيفية معالجة المشاكل       تهدف هذه المادة إلى تنمية الكفاءة القي      

القيادية باإلضافة إلى ما يطلب من الطالب تطبيقه خالل ممارسته الوظائف القيادية            

  .في الكلية
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  :التاريخ العسكري. ٤٦

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب على تاريخ أمته فـي الماضـي والحاضـر               

العصور، من خالل تقديم مواضـيع      وتجارب األمم األخرى، التي قامت على مر        

التاريخ العسكري من قبل الطالب أنفسهم تحت أشراف وتوجيه هيئة التوجيه فـي             

  .الكلية

  :اإلدارة في التاريخ اإلسالمي. ٤٧

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمؤسسات اإلدارية التي ظهرت في التاريخ            

 العرب والمسلمون والتعريـف     اإلسالمي وبالفكر اإلداري الذي صوره المفكرون     

  اإلسالمية ويحوي هذا المساق على دراسة        ةأيضاً بالبيئة العقائدية السياسية لإلدار    

التاريخ اإلسالمي واإلدارة اإلسالمية، الدواوين وأشكالها الوظائف القيادية، الخلفية،      

  .الوزير، الحاجب

  :إدارة المؤسسات والوحدات العسكرية. ٤٨

 إلى تعريف الطالب بالمؤسسات العامة والمؤسسات العـسكرية         يهدف هذا المساق  

من حيث أهميتها ونشأتها وتطورها وتصنيفها وأساليبها واألسس النقدية لتنظيمهـا           

وإدارتها، كما يهدف إلى تطوير قدرات الطالب على حـل مـشاكل المؤسـسات              

  .العسكرية

  :إدارة وتنظيم المكاتب. ٤٩

تنظيم أعمال المكتبة، تـصميم مبنـى       : اضيع التالية تتناول هذه المادة دراسة المو    

المكتب، استقبال الزائرين، تصنيف الوثائق وتـرقيم الملفـات، البريـد الـصادر             

والوارد، التصميم العلمي للنماذج والسجالت، التجهيزات المكتبية وكذلك الرقابـة          

  .على األعمال المكتبية

  :القوانين العسكرية واإلدارية. ٥٠

المادة إلى تعليم الطالب عن مسؤولية الضابط نحـو أمـوال الجـيش             وتهدف هذه   

والحكومة واألموال العامة وزيادة معرفته بالقوانين العسكرية التي تتعلق باألحكام          

  .الخ.. والترقيات 
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  :عالقات عامه وأنظمة المشتريات في القوات المسلحة. ٥١

لتي من شأنها تنمية العالقة     تبحث هذه المادة في النظريات واإلجراءات والقواعد ا       

الجيدة والودية ودعم التعاون بين العاملين في المؤسسة العسكرية وبين المؤسـسة            

العسكرية والمؤسسات العامة والخاصة ويركز على مفهوم العالقات العامـة فـي            

اإلدارة كما ويهدف أيضاً إلى زيادة معرفة الطالب باألسـاليب التـي تـتم فيهـا                

  .المسلحة سواء في الداخل والخارجمشتريات القوات 

  :القانون العسكري. ٥٢

وهو أحد قوانين العقوبات الخاصة التي تبحث في الجرائم ذات الطبيعة العـسكرية            

والتي يرتكبها المنتسبون إلى القوات المسلحة بكافة رتبهم، وذلـك أثنـاء قيـامهم              

وباتها، كما يبحـث    بالخدمة العسكرية، وهو يدرس الجرائم العسكرية وأركانها وعق       

في أصول المحاكمات العسكرية وأنواع هذه المحاكم، واألحكام التـي تـصدرها            

  .والتصديق على هذه األحكام

  :الجغرافيا العسكرية. ٥٣

وتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهمية الجغرافيا وعالقتها بالحرب وأثـر            

  .كل منها على اآلخر

  :الجغرافيا السياسية. ٥٤

هذه المادة إلى تعريف الطالب بمعلومات عن االصـطالحات والمفـاهيم           وتهدف  

اإلستراتيجية ومعلومات ضرورية شاملة موضوعية عن المنطقة المحيطة باألردن         

والدول العربية وخاصة المنطقة التي يحتلها العدو اإلسرائيلي وذلك من أجل تقييم            

واضيع األخرى كاالسـتطالع    العدو تقييماً صحيحاً وتكمله الصورة المعطاة في الم       

  .وماهية الجغرافيا السياسية

  :الندوات العسكرية. ٥٥

وتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن عمـل              

أجهزة الدولة من خالل استضافة عدد كبير من المسؤولين ذوي المناصب العليـا             

  .في الدولة وأصحاب الخبرة واالختصاص
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  لعسكرية التطبيقيةالعلوم ا

  :التدريب. ٥٦

وتهدف هذه المادة إلى إفهام الطالب أسس ومبـادئ فـن التـدريب العـسكري               

واإلجراءات لتحضير أي موضوع تدريبي وتقديمه ليصبح مدرباً عسكرياً ناجحـاً           

  .تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة من خالل مناقشات وشرح وتطبيق عملي

  :الدورة التحضيرية الفنية. ٥٧

تهدف هذه الدورة إلى زيادة معرفة الطالب بالتقنية الحديثة لألسلحة في مـدارس             و

القوات المسلحة باإلضافة إلى دورة في المركز الجغرافي الملكي األردنـي لمـدة             

  .عشرة أيام يتم فيها تعريف الطالب على كيفية دراسة طبوغرافية األرض

  :الزيارات الميدانية. ٥٨

هو تعريف الطالب بالمؤسسات العامة في الدولة وذلـك         القصد من هذه الزيارات     

 والجامعات  تعلى الواقع وتشمل هذه الزيارات تشكيالت القوات المسلحة والوزارا        

  .والمؤسسات الوطنية الهامة

  :الرياضة واللياقة البدنية. ٥٩

تهدف هذه المادة إلى أعطاء الضابط اللياقة البدنية التي تمكنه مـن القيـام بكافـة                

 النظريـة   تاله العملية بكل نشاط وحماس ويتلقى الضابط عدد من المحاضرا         أعم

والتمارين العملية من بداية دخوله الكلية العسكرية وحتى تخرجه من كلية القيـادة             

واألركان وتشتمل على محاضرات حول قوانين العاب الكـرات والعـاب القـوى      

ضـرات النظريـة    وتمارين اللياقة البدني حيث يخصص لها وقـت كـاف للمحا          

  .والعلمية
  

  

  

  

  

  

  


