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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرًاهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 انغبيؼخ انزمُُخ انغُىثُخ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انًؼهذ انزمٍُ انمشَخ / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 أَظًخ انؾبعىة

 دثهىو اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 عُىٌ

 (AACSB) انًؼزًذ   شَبيظ االػزًبدث .6

 تدريب صيفي / زيارات علمية /دورات تدريبية  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 29/6/2116 ربسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 إعداد كوادر بشرية تمتمك مؤهالت تقنية تخولهم دخول سوق العمل بكفاءة

 تمف عموم وتخصصات تقنية الحاسوبإعداد مالكات تقنية مؤهمة في مخ

 العمل بأساليب تقنية حديثةسوق متطمبات  ةتمبي
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
C يضم نغخ انـ  انجشيغخ وأَىاػهبانطبنت ثهغبد  رؼشَف -1أ

++  
 .وانجشيغخ ثهغخ انفغىل ثُغك وغُشهب

رؼشَف انطبنت ثبعزخذاو انًمبَُظ االؽظبئُخ وطشق يؼبنغخ انجُبَبد ورطجُك اعبنُت ثؾىس  -2أ

  .انؼًهُبد

 وغُشهب. Microsoft Officeرؼشَف انطبنت ثأَظًخ انزشغُم وانجشايظ انغبهضح يضم ثشايظ  -3أ

خ وكزبثخ رؼشَف انطبنت ثًبهُخ ثشَبيظ انؾبعت وانمىاػذ انزٍ رغبػذ فٍ فهى وؽم انًشكه -4أ
 .انخىاسصيُبد ويشاؽم رطىَش انجشَبيظ

 رؼشَف انطبنت ثبنُظشَبد انشَبضُخ انًغزخذيخ فٍ ؽم انًغبئم انشَبضُخ. -5أ

رؼشَف انطبنت ثأَىاع انؾبعجبد ويكىَبرهب انذاخهُخ وأَىاع أَظًخ انزشغُم وثشايظ انظُبَخ  -6أ

 ويكبفؾخ انفُشوعبد.
رًضُم األػذاد فٍ انؾبعجخ انشلًُخ  وكُفُخانزؾىَم فًُب ثُــــُهب رؼشَف انطبنت ثبألَظًخ انؼذدَخ و -7أ

 وانغجش انجىنٍُُ وانًكىَبد انًبدَخ نهؾبعىة االنكزشوٍَ ونغبد انًبكُخ ورًضُم انجُبَبد.

رؼشَف انطبنت ثأهًُخ ؽمىق االَغبٌ وانذًَمشاطُخ واالَفزبػ واالطالع ػهً صمبفبد انجهذاٌ  -8أ
 االخشي.

بنت ثًؼًُ انهُكم انجُبٍَ وأَىاع انهُبكم انجُبَُخ وأهًُزهب و خظبئظهب ورطجُمبرهب رؼشَف انط -9أ

 انًزىفشح.

 وانزؼبيم يغ لىاػذ انجُبَبد وانًُبرط.,رؼشَف انطبنت ثًفبهُى لىاػذ انجُبَبد ويظطهؾبرهب  -10أ
بد اإلنكزشوَُخ وكُفُخ ػهً َظى انزشغُم انؼبيخ ػهً انؾبعجرؼشَف انطبنت ثجشيغُبد انُظى و  -11أ         

 إداسرهب نهؾظىل ػهً أفضم أداء نهزشغُم.

 رؼشَف انطبنت ثبنًفبهُى األعبعُخ نهُظى ورؾهُههب وخظبئظهب و يغزىَبرهب وأَىاػهب. -12أ          
ُخ انؾبعجبد رؼشَف انطبنت ثبنشجكبد وانفبئذح يُهب ورمُُبرهب وأَىاػهب و انزؼشف ػهً شجكخ االَزشَُذ و أيُ -13أ          

 وانشجكبد. 

 رؼشَف انطبنت انزؼبيم يغ انًىالغ ػهً شجكخ االَزشَذ وكُفُخ إداسرهب. -14أ          

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

وانذول واإلعشاءاد ويهفبد انجُبَبد واعزخذاو  نهجشايظ Codeزبثخ انشفشح انجشيغُخ انـ  ك - 1ة 
 إيكبَُخ انشعى فُهب.

رطجُمبد انجشيغخ انخطُخ فٍ طُبغخ انًُبرط انخطُخ ورؾهُههب وفك انطشق انؼهًُخ وانؼًهُخ  - 2 ة

 SPSS,XLSTAT<QSB ثبعزخذاو رطجُمبرهب فٍ انؾبعجخ االنكزشوَُخ يٍ خالل رطجُمبد 

 وثشايغه انغبهضح واالفزشاضُخ يضم اعزخذاو ثشايظ   Windowsَظبو انزشغُم انؼًم ػهً    - 3ة 
Microsoft Office  وثشايظ انزظًُى يضم ثشَبيظPhoto Shop Adobe. 

رشكُت وطُبَخ أعهضح انؾىاعُت انًخزهفخ ورشخُض األػطبل انشبئؼخ، ورهُئخ ورُظُت ثشايظ  -4ة

 وثشايظ انظُبَخ ويكبفؾخ انفُشوعبد.انزشغُم 
 .VFPانزؼبيم يغ لىاػذ انجُبَبد وانًُبرط وثشيغزهب ثهغخ  -5ة

 زشغُم انؼبيخ ػهً انؾبعجبد اإلنكزشوَُخ نهؾظىل ػهً أفضم أداء نهزشغُم.إداسح َظى ان -6ة

 انزذسَت ػهً رؾهُم ورظًُى انُظى ثبعزخذاو يغًىػخ يٍ أدواد انزؾهُم وانزظًُى. -7ة          

يغًىػخ أدواد ثبعزخذاو .V.B ( ونغخMYSQLنغخ ) ػٍ طشَك ثشَبيظثشيغخ لىاػذ انجُبَبد  -8ة           
 انغذاول وإَشبء انزمبسَش.وأدواد 

وانزؾًُم وانزؼبيم يغ انغُشفشاد طفؾبد االَزشَُذ ورظًُى انًىالغ االنكزشوَُخ واداسح ثشيغخ  -9ة       

( و HTMLلغت )وانهغبد انًخزهفخ انًغزخذيخ ػهً شجكبد االَزشَذ. ػٍ طشَك نغبد انجشيغخ يضم 

 ( وغُرها.PHP( و لغت )JAVASCRIPTلغت )
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 شجكبد انًؾهُخ واَىاع انزىطُالد انشجكُخ انًخزهفخ.سثظ ان -10ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

طشَمخ انمبء انًؾبضشح يٍ خالل اعزخذاو انزؼهُى االنكزشوٍَ ػٍ طشَك ػشع انذسوط انُظشَخ وانؼًهُخ ػهً 

خزجش ، انزذسَت وفك االيكبَُبد انًزبؽخ ، انزؼهى انزؼبوٍَ)انكشوثبد( ، انً pptشبشبد انؼشع ثأعزخذاو 

 انظُفٍ

 
 طشائك انزمُُى      

 ، االيزؾبَبد انفظهُخ ، االيزؾبَبد انُهبئُخ ، انزمُُى انُىيٍ  (Quizzesنُىيُخ انغشَؼخ)االخزجبساد ا

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 تشغيل واستخدام مختلف التطبيقات الجاهزة.  -1ج
 وملحقاته. تجميع وصيانة الحاسوب-2ج           

 كتابة وصيانة البرامج.-3ج
 تشغيل أنظمة التشغيل الشبكية واستخدام تطبيقات شبكات االنترنيت المختلفة.-4ج
 تصميم وإدارة المواقع االلكترونية.-5ج

 تحليل وتصميم نظم قواعد البيانات -6ج     

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

ؼهُى االنكزشوٍَ ػٍ طشَك ػشع انذسوط انُظشَخ وانؼًهُخ ػهً طشَمخ انمبء انًؾبضشح يٍ خالل اعزخذاو انز

وفك االيكبَُبد انًزبؽخ ، انزؼهى انزؼبوٍَ)انكشوثبد( ، انًخزجش ، انزذسَت  pptشبشبد انؼشع ثأعزخذاو 

انظُفٍ ،رضوَذ انطهجخ ثبالعبعُبد وانًىاضُغ االضبفُخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزؼهُى انغبثمخ نهًهبساد نؾم 

 انؼًهُخ ، رطجُك انًىاضُغ انًذسوعخ َظشَبً ػهً انًغزىي انؼًهٍ فٍ يخزهف رمُُبد انؾبعىة انًشبكم

 
 طشائك انزمُُى    

 ، االيزؾبَبد انفظهُخ ، االيزؾبَبد انُهبئُخ ، انزمُُى انُىيٍ  Quizzes)يزؾبَبد انُىيُخ انغشَؼخ)اال
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 .انشخظٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 رظًُى انجشايظ انزٍ رخذو عىق انؼًم ويزطهجبره كجشايظ لىاػذ انجُبَبد. -1د

 .رطىَش رارٍ ويغزًش نهطهجخ ثؼذ انزخشط -2د

 رظًُى يىالغ انكزشوَُخ نهًؤعغبد ودوائش انذونخ وانمطبع انخبص. -3د

 .جُخ انًخزهفخ وثشايظ انزظًُى االخشيػهً انجشايظ انًكزانؼًم  -4د   

 اعزُبص اخزجبساد يخزهفخ يُظًخ يٍ لجم انششكبد وانًؤعغبد انًهزًخ فٍ رمُُبد انؾبعىة.-5د  

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 وضغ يُبهظ دساعُخ ثبنزُغُك يغ انهغُخ انمطبػُخ نزطىَش انًُبهظ فٍ انؼشاق-

 انًزىفشح ػهً انشجكخ انؼُكجىرُخ نهزطىَش انزارٍ.االعزؼبَخ ثبنًُبهظ وانجشايظ -

 رذسَت انطهجخ فٍ يؤعغبد انذونخ وانمطبع انخبص انًخزهفخ.-

انًشبسكخ فٍ انذوساد انزذسَجُخ انزٍ رمًُهب يؼبهذ رمُُبد انؾبعىة وانجشيغُبد عىي كبَذ فٍ انمطبع -
 انؼبو او انخبص.

بد انًهزًخ فٍ انجشايظ انًكزجُخ وانجشيغُبد االخشي انزؼهى انزارٍ يٍ خالل اعزُبص اخزجبساد انششك-

 وغُشهب. Microsoftكششكخ 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 ايزؾبَبد َىيُخ ثأعئهخ ثُزُخ ؽههب رارُب.-

وفٍ يخزهف  Oracleوششكخ  Microsoftاعزُبص االخزجبساد انًزىفشح ػهً انشجكخ انؼُكجىرُخ كششكخ -
 انجشيغُبد انًزىفشح.

 انجشَبيظ  ثُُخ .11

 انغُخ االونً/لغى أَظًخ انؾبعىة                                                          

 اعى انًبدح ثبنهغخ د
 انؼشثُخ

ػذد  ػذد انغبػبد
انىؽذ

 اد

نغخ  َىع انًبدح
 انزذسَظ

    و ع ٌ  

 االَكهُضَخ رخظظُخ C++ 2 3 5 10انجشيغخ ثهغخ  1

  رخظظُخ 6 3 2 1 خىاسصيُبد 2

 االَكهُضَخ رخظظُخ 10 5 3 2 يؼًبسَخ ؽبعىة 3

  رخظظُخ 10 5 3 2 طُبَخ ؽبعىة 4

  رخظظُخ 10 5 3 2 رطجُمبد عبهضح 5

 االَكهُضَخ يغبػذح 8 4 2 2 سَبضُبد ورؾهُم ػذدٌ 6

  يغبػذح 6 3 2 1 االؽظبء انًزمذو 7

  ػبيخ 4 2 - 2 حقىق االًساى والذَوقراطُت 8

   64 32 18 14 انًغًىع 
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 انغُخ انضبَُخ/لغى أَظًخ انؾبعىة                                                          

 اعى انًبدح ثبنهغخ د

 انؼشثُخ

ػذد  ػذد انغبػبد

انىؽذ
 اد

نغخ  َىع انًبدح

 انزذسَظ

    و ع ٌ  

 االَكهُضَخ رخظظُخ 10 5 3 2 هُبكم انجُبَبد 1

 االَكهُضَخ رخظظُخ 10 5 3 2 لىاػذ انجُبَبد 2

  رخظظُخ 8 4 2 2 اَظًخ انزشغُم 3

  رخظظُخ 6 3 2 1 رؾهُم انُظى 4

  رخظظُخ v.Basic 2 3 5 10انجشيغخ ثهغخ  5

 االَكهُضَخ رخظظُخ 6 3 2 1 شجكبد 6

  يغبػذح 6 3 2 1 رظًُى انًىالغ االنكزشوَُخ 7

  ػبيخ 6 3 2 1 هشروع 8

   62 31 19  12 انًغًىع 

 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخظٍ .12

رًُُخ انمذساد نذي انطهجخ فٍ انجؾش وانزمظٍ يٍ خالل اَغبد يشكالد انؾبعىة وانجشيغُبد وؽههب ، انؾش 
ؼهىيبد كبنكزت  ػهً يىاكجخ انزطىساد انزمُُخ انؾذَضخ واالطالع ػهُهب ػٍ كضت يٍ خالل يظبدس اًن

 وانًغالد ويىالغ االَزشَذ وغُشهب.

 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وضؼُبس انمجىل ي .13

 َمجم انمغى خشَغٍ انفشع انؼهًٍ وَكىٌ لجىنهى يشكضَب يٍ لجم انىصاسح ػهً اعبط انًُبفغخ ويؼذل انزخشط.

 
 أهى يظبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 شجكخ انًؼهىيبد االَزشَُذ.1-
 وانؼبنًُخ.رغبسة انغبيؼبد انؼشثُخ -2

 انًُبهظ انذساعُخ انؾبنُخ وفك انًفشداد انزٍ رى رضود انمغى ثهب يٍ لجم انىصاسح انًىلشح.-3

 انكزت انًُهغُخ انًزىفشح فٍ انًكزجبد وانشجكخ انؼُكجىرُخ. -4
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 هخطط ههاراث الوٌهج

 عت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاض

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برًاهج الخاصت بال

األهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

التىظُف  الوتعلقت بقابلُت

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    االولً

بلغت برهجت ال 

 الفجىال بُسك
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 

 انغبيؼخ انزمُُخ انغُىثُخ ًؤعغخ انزؼهًُُخان .1

  لغى اَظًخ انؾبعىة/انًؼهذ انزمٍُ انمشَخ  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 انفغىل ثُغك اعى / سيض انًمشس .3

 اعجىػٍ أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 عُىٌ/فظهٍ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ  120 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 1/201716/ ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

يٍ  وانفغىل ثُغكرؼهى افضم نغبد انجشيغخ انًزىعطخ وانهغبد راد انًغزىي انؼبنٍ  رؼشَف انطبنت 

عًُغ ك رزؼبيم يغ غيُهغُب نهزذسَظ وانفغىل ثُ ورؼزجش اعهىثبانهغبد انؼبنًُخ االكضش اعزخذايب فٍ انؼبنى 

 غب نغًُغ انهغبد االخشيويٍ َزمٍ انفغىل ثُك َظجؼ يجشي انجشايظ انًشئُخ

 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
ًشاؽم انزبسَخُه انزٍ يشد ػهً رطىس انؾبعجبد يُز ضهىسهب انً انىلذ ان ػهًيؼشفخ انطبنت -1أ

 .انؾبنٍ

 يظانجشاانزؼشف ػهً طجُؼخ ػًم  -2أ

 ونخ انخبطه ثبنًؼبنظ وعذونخ انزاكشح ثبنششػ يغ االيضهخ.انزؼشف ػهً انغذ-3أ
 .انًخشعبد وفك انًذخالدانزؼشف ػهً كُفُخ  -4أ

   .كزبثخ انكىد انًُبعت نهغخانزؼشف ػهً -5أ

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

طشَمخ انمبء انًؾبضشح يٍ خالل اعزخذاو انزؼهُى االنكزشوٍَ ػٍ طشَك ػشع  انششػ وانزىضُؼ، 

انًخزجش نزطجُك وفك االيكبَُبد انًزبؽخ ، pptنذسوط انُظشَخ وانؼًهُخ ػهً شبشبد انؼشع ثأعزخذاو ا

 انجشايظ ػهً انؾىاعُت يٍ لجم انطهجخ.

 
 طشائك انزمُُى      

 ، االيزؾبَبد انفظهُخ ، االيزؾبَبد انُهبئُخ ، انزمُُى انُىيٍ  Quizzes)يزؾبَبد انُىيُخ انغشَؼخ)اال

 
 ذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ األه -ط

 كزبثخ انشفشاد انجشيغُخ وانجشايظ انًخزهفخ وفك يؼطُبد يخزهفخ كزطجُمبد عطؼ يكزت.-1ط

 .انزؼشف ػهً عًُغ نغبد انجشيغخ-2ط

 اخشاط َزبئظ وفك يذخالد َزى رؾذَذهب يٍ لجم انًغزخذو وانزٍ رخذو يزطهجبره.-3ط

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 نًُبهظ وانجشايظ انًزىفشح ػهً انشجكخ انؼُكجىرُخ نهزطىَش انزارٍ.االعزؼبَخ ثب-

 االعزؼبَخ ثبنكزت وانًؤنفبد انًزىفشح فٍ انًكزجبد انغبيؼُخ وغُشهب.-

انًشبسكخ فٍ انذوساد انزذسَجُخ انزٍ رمًُهب يؼبهذ رمُُبد انؾبعىة وانجشيغُبد عىي كبَذ فٍ انمطبع -
 انؼبو او انخبص.

 

 
 ُى طشائك انزمُ   

 ايزؾبَبد َىيُخ ثبعئهخ ثُزُخ ؽههب رارُب.-

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.  انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 الَىعذ يُهظ يمشس ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 ++cانذوال فٍ نغخ  -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

2- Structure in function 

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
 يهخظبد شىو فٍ انجشيغخ

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَُذ 

.... 
انًكزجخ االنكزشوَُخ انؼهًُخ نزؾًُم ولشاءح انكزت انًظىسح 

 وغُشهب كضُش.

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

رزغبوص  وثُغجخ ال نغبد انجشيغخاضبفخ ورؼذَم  ورؾغٍُ يفشداد انًُهظ انزٍ رضًٍ انزطىس انؾبطم فٍ  

10% 

االعزؼبَخ ثبنكزت وانًؤنفبد االعُجُخ وانؼشثُخ انًؼزًذح ؽذَضب نزطىَش ورذػُى يىاضُغ ويفشداد انًُهظ -

 انًمشس.

 

 

 

 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىؽذح / أو 

 انًىضىع
 ُُىطشَمخ انزم طشَمخ انزؼهُى

3َظشٌ+2 اعجىػُب
 ػًهٍ

َظشٌ+ػًهٍ أَظًخ انزشغُم 
 )يخزجش(

 االيزؾبَبد
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