
 جامعة جدارا 

 

Jadara University 

 ref# FR/P1/P1/1/v1 
 

 وصف المقرر 

 

 

 االعمال  الكلية

 NQF level 5 العلوم الجمركية والضريبية  القسم

 متطلب سابق  307491 الرمز  التدريب الميداني  اسم المقرر

النجاح ب  
معتمدة   90

 ساعة  

 عملي  عملي   نظري  12 الساعات المعتمدة 

 a.altaany@jadara.edu.jo االيميل  د. عطا هللا الطعاني المقرر منسق 

 a.altaany@jadara.edu.jo االيميالت  د. عطا هللا الطعاني المدرسون 

 المكان   وقت المحاضرة
المراكز 
 الجمركية

 ميداني  شكل الحضور

  تاريخ التعديل 1/10/21 تاريخ اإلعداد  2021/2022األول  الفصل الدراسي

 

المقرر المختصر وصف   

التدريب الميداني )جمارك( يقوم الطالب بإنجاز تدريب ميداني تحت اشراف أكاديمي بالتنسيق مع الجهات  
المعتمدة للتدريب لمدة اربعة شهور، وتم تصميم البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المؤسسة التدريبية ومشرف 

التطبيق العملي في مجال إجراءات الجمارك، حيث يتمكن من  الطالب، وذلك بهدف تمكين الطالب من ممارسة 
 تطوير مواقف مهنية فعالة واكتساب المبادئ االخالقية الضرورية في المراكز الجمركية

 اهداف المقرر 
الربط ما بين المفاهيم والمصطلحات الجمركية وإجراءات الجمارك على ارض الواقع -1  

واألنظمة الجمركية المحوسبة المرتبطة بالعمل الجمركي مثل:التدريب على المهارات العملية  -2  
المنافست  -ا  

سجل السيارات  -ب   
المعاينة والتفتيش   -ج  
مراحل إجراءات التخليص الجمركي-د   



اكتساب مهارات استخدام المعدات اليدوية وااللكترونية المخصصة للعمل الجمركي. -و  
التصرف بالمواقف الحرجة وفن التعامل مع الجمهور.تطوير مهارات سرعة البديهة وحسن - 3  

تطوير استخدام األجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة باالتصاالت والعمل الجمركي.  -4  
 

 

 CILOs مخرجات التعلم

A الفهم النظري -. المعرفة 

a1.  إدراك المصطلحات الجمركية المرتبطة بالعمل 

B  التطبيق العملي -. المعرفة 

.a2تفتيش المركبات واألشخاص إجراءات التخليص الجمركي على )البضاعة، السجالت الجمركية...(  معاينة البضاعة 

C الحل العام للمشكالت والمهارات التحليلية -. مهارات 

b1.   سرعة التصرف واحتواء األشخاص عند اللزوم  دقة المالحظة اثناء العمل عند تفتيش األشخاص والمركبات 

D . االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحسابات-مهارات 
  b.2  استخدام األنظمة الجمركية المحوسبة )تسجيل منفستات الخروج، اصدار الدفتر الموحد للمركبات، اصدار بطاقات

 التفتيش( 

E ـ الكفايات: الحكم الذاتي والمسؤولية والسياق 

c1.   لواالتصا  علوماتاتقان مهارة االتصال والتواصل )التحريري والشفوي( استخدام األدوات التكنولوجية الحديثة، تكنولوجيا الم  
مهارة تدقيق الوثائق الجمركية )مرفقات البيات   واكتساب الخالعمل في فريق واحد، لحل المشكالت اإلدارية، ...

 الجمركي(

 طرق التعلم والتعليم

 المشاهدة، التوجيه، التطبيق العملي، والحوار 
 طرق التقييم 

التقرير من المشرف الميداني، تقييم الدكتور المشرف، تقييم لجنة التدريب الميداني، الزيارة الميدانية للدكتور المشرف، تقرير  

 الطالب عن نتاج التدريب الميداني 

 

 محتوى المقرر 

 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات ال ساعات  أسبوع

1.  
   الخروج اعمال وحدة   

2.  
   اعمال المعاينة  

3.  
   منفستات الخروج   

4.  
   اصدار الدفاتر للمركبات   

5.  
   اعمال وحدة الدخول   



6.  
   معاينة الدخول   

7.  
   النافذة االلكترونية   

8.  
   االستيضاح   

9.  
   اعتماد التفاويض لشركات التخليص  

10.  
   وحدة سوق المعامالت   

11.  
   االوليوحدة التفتيش   

12.  
   وحدة معاينة ابراء البيانات   

13.  
   وحدة االرشفة  

14.  
   اعمال شركات التخليص وتسجيل البيانات   

15.  
اعمال شركات التخليص وتسجيل البيانات    

 وارفاق الوثائق المطلوبة بالبيان الجمركي
  

16.  

المجموع  

560  

ساعة 

 تدريبية 

 

 

  

 

 المكونات 
  الكتاب 

  المراجع

  للقراءة موصى به 

  مادة الكترونية

 دائرة الجمارك االردنية مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم 
 المخرجات

    

     %30 تقرير المشرف الميداني

     %50 تقرير المدرس 

     %20 تقييم لجنة التدريب الميداني 

  %100 اعمال الفصل )التدريب الميداني(
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      الوظائف

      حاالت للدراسة 

      المناقشة والتفاعل 



      أنشطة جماعية

      امتحانات مختبرات ووظائف 

      عروض تقديمية 

      امتحانات قصيرة 

     ناجح /راسب النتيجة

 

 االنتحال 
ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله. يوجد في الجامعة سياسة صارمة بشأن  االنتحال او السرقة األدبية هو ان يأخذ شخص  

االنتحال، وإذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق هذه السياسة. العقوبات تنطبق أيًضا على أي شخص يساعد شخصًا آخر  
 .لبرمجية الخاصة بك عن علم(على ارتكاب االنتحال )على سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعليمات ا

يختلف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية. نشجعك بشدة على  
هم  العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني أنه يمكنك العمل معًا في عمل مشروع او انجاز وظيفة. الم

هو أن يكون لديك فهم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عليك االلتزام بدقة بمتطلبات 
عمل المشروع او الوظيفة كما هو موضح أعاله ومفصل. هذه المتطلبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفهم الفردي، وتسهيل 

 .نتحالالتقييم الفردي، ومنع اال
 

 


