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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رمُٛبد اَظًخ انسبعٕةثشَبيح 

 (دثهٕو فُٙ )رمُٙ اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘

 ثشَبيح يمشس انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

   / انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
 

دح ٕٚفف يخشخبد انزؼهٛى انًزٕلؼخ  يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْب يب ارا كبٌ لذ زمك االعزفب .1

 انمقٕٖ يٍ انفشؿ انًزبزخ.
 ٕٚمر نكم يمشس دساعٙ فٙ انجشَبيح ٔ يب ٚسممّ يٍ يٓبساد يؼشفٛخ ٔ يٓبسارٛخ ٔ ٔخذاَٛخ. .2

 ٚسذد انًخشخبد انًزٕلؼخ ٔ يذٖ يالئًزٓب نسمم انؼًم. .3
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 انًطهٕثخ ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة -1

 ٚفغش انطبنت يٕامٛغ راد ػاللخ ثبَظًخ انسبعٕة -2أ         

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤثشح فٙ دساعخ انسبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 ثو انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبدٚش -6أ

 جشَبيح نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبمشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 عٕةٚدًغ ػُٛبد ٔ ًَبرج الدٔاد فٙ يدبل اَظًخ انسب - 3ة 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ ، انسٕاس ، ٔعبئم اٚنبذ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 

 
 هشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ االعزبر -1ج         

 عزبر ألًْٛخ اَظًخ انسبعٕة فٙ ػبنى االػًبلاٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ اال-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى انسبعت االنكزشَٔٙ فٙ دساعخ اَطًخ انسبعٕة -3ج

 اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕمٕذ -4ج   
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًسبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 هشائك انزمٛٛى    

 

 االعزجبَخ ، االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ
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 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ -1د

 اَظًخ انسبعٕةاٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل  -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕامٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ -3د

 ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انُذٔاد ، االعزجبَخ ، يسبٔس َمبػ ، انزذسٚت انقٛفٙ

 

 
 هشائك انزمٛٛى          

 يٍ خالل ثؼل فمشارٓباالعزجبَخ ، اعزخذاو اعزًبسح انزذسٚت انقٛفٙ 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشزهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 C++ 2 3انجشيدخ ثهغخ   انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 خٕاسصيٛبد  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 يؼًبسٚخ انسبعٕة  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 فٛبَخ انسبعٕة  نًشزهخ االٔنٗا

 3 2 رطجٛمبد خبْضح  انًشزهخ االٔنٗ
 - 4 سٚبمٛبد ٔانزسهٛم انؼذد٘  انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 االزقبء  انًشزهخ االٔنٗ

 - 2 زمٕق ٔ دًٚمشاهٛخ  انًشزهخ االٔنٗ
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 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .12

 ٛخٔسػ ػًم ، َذٔاد ، رخقٛـ يخزجشاد ، صٚبساد يٛذاَ

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔميؼٛبس انمجٕل  .13

 
 انمجٕل انًشكض٘ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 انكزت ، انٕثبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 ناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البر

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

قت بقابلُت التىظُف الوتعل

 (والتطىر الشخصٍ

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

                 اساسٍ ++Cانجشيدخ ثهغخ   االول / 2116

                 اساسٍ خٕاسصيٛبد 

                 اساسٍ يؼًبسٚخ انسبعٕة  االول / 2116

                    اساسٍ فٛبَخ انسبعٕة 

                 اساسٍ رطجٛمبد خبْضح  االول / 2116

سٚبمٛبد ٔانزسهٛم  

 انؼذد٘

                 اساسٍ

                 اساسٍ االزقبء  االول / 2116

                 اساسٍ زمٕق ٔ دًٚمشاهٛخ 

 راث الونهحهخطط هها
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 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

لىخذانُت األهذاف ا

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                 اساسٍ ْٛبكم ثٛبَبد  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ لٕاػذ ثٛبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رؾغٛم  الثانٍ / 2116

                    اساسٍ رسهٛم َظى 

                 اساسٍ فٛدٕال ثٛغك  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ ؽجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ يؾشٔع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 رمُٛبد اَظًخ انسبعٕةثشَبيح  اعى / سيض انًمشس .3

 دثهٕو فُٙ )رمُٙ( أؽكبل انسنٕس انًزبزخ .4

 انغُٕ٘ انفقم / انغُخ .5

 سثشَبيح يمش )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/11/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف  .7

 أْذاف انًمشس .8
رؼشٚف انطبنت ثبَٕاع انسبعجبد ٔيكَٕبرٓب انذاخهّٛ ٔهشق رشكٛجٓب ٔفٛبَزٓب ٔفٛبَّ يهسمبرٓب ٔإَاع اَظًّ 

  انزؾغٛم ٔثشايح انقٛبَّ ٔيكبفسّ انفٛشٔعبد ٔرؾخٛـ االػطبل انؾبئؼّ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ٔهشائك ًمشسبد انيخشخ .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
  اعظ انغاليّ انًُّٓٛ يفبْٛى ٚؼشف انطبنت -1أ
 ٕٚمر نهطبنت لٕاػذ انقٛبَّ انؼبيّ  -2أ

  انقٛبَّٚؼهم انطبنت اًْٛخ  -3أ
 يمٕيبد انًؼهٕيبرّٛ انسبعٕثّٛ ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ -4أ
  ك انُظش٘ ٔانؼًهٙ انزطجٛٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ  -5أ

 قٛبَّ انًؼبندّ االعبعّٛ نهٚشثو انطبنت انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل   -6أ

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 يقبدس انًؼهٕيبد ٚغزخذو – 1ة

 ٚهخـ يسبمشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة

 ذ االػطبلقٛبَّ ٔافالػهٗ كٛفّٛ انٚدًغ ايثهخ  ٔاعئهخ  – 3ة

 َدبصاالٔعشػّ يٍ َبزٛخ ٔلذ  ػًهّٛ فٛبَّ ٚسغت خٕدح كم    -4ة
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًُبلؾخ، انسٕاس ، ٔعبئم اٚنبذ انكزشَٔٛخ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 
 هشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ االعزبر -1ج         

 فٛبَّ انسبعٕةبر ألًْٛخ اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعز-2ج

 ٔفٛبَزٓب بنت اًْٛخ رؼهى ثشايح انسبعٕةاٌ ٚمذس انط -3ج

  اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕمٕذ -4ج 

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبدانًسبكبح 

 

 
 هشائك انزمٛٛى    

 االعزمقبء، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ -1د

 اَظًخ انسبعٕة فٛبَّ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبلاٌ  -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕامٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ -3د

  اندبَت انُظش٘ ٔانؼًهٙ نقٛبَّ انسبعٕة ٚمبسٌ ثٍٛ  -4د 
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

اعظ انغاليّ  اٌ ٚزؼهى 5 االٔل

 ٔانقٛبَّ ثبَٕاػٓب
االخزجبس  انسٕاس  لٕاػذ انقٛبَّ انؼبيّ

 انؾفٓٙ

ؼشٚف ػهٗ يكَٕبد ر 5 انثبَٙ

 انسبعٕة
اخضاء انسبعٕة 

  انًبدّٚ
انسٕاس ٔ 

اعزخذاو 

 االعئهخ

االخزجبس 

 انزسشٚش٘

فٛبَّ ٔرشكٛت رؼهى  5 انثبنث

 انًدٓض انمذسِ
َجزِ ػبيّ ػٍ يدٓض 

  انمذسِ
انسٕاس ٔ 

خذاو اعز

 االعئهخ

االخزجبس 

 انزسشٚش٘

فٛبَّ ٔرشكٛت نٕذ  5 انشاثغ

 االو 
   انهٕذ االو ٔإَاػٓب

رؾغٛم نٕذ االو  5 انخبيظ

 نغشك فشيزّ
ثشايح رُقٛت 

 ٔانفشيزّ
  

هشق رثجٛزّ ػهٗ نٕذ  5 انغبدط

 االو 
انًؼبنح  

processor ّٔإَاػ  
  

     5 انغبثغ
     5 انثبيٍ
     5 انزبعغ

ؾش انؼ

ٔانسبد٘ 

 ػؾش

5     

     5 انثبَٙ ػؾش
     5 انثبنث ػؾش
     5 انشاثغ ػؾش

انخبيظ 

 ػؾش
5     

انغبدط 

 ػؾش
5     

     5 انغبثغ ػؾش
     5 انثبيٍ ػؾش

انزبعغ ػؾش 

 ٔ انؼؾشٌٔ
5     

انسبد٘ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5     

انثبَٙ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5     

انثبنث 

 ٔانؼؾشٌٔ
5     

انشاثغ 

 ؾشٌٔٔانؼ
5     
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  )انًقبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب  ا

 ( د انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... انًدال) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 

 

 

 
 

انخبيظ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5     

انغبدط 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانغبثغ 

 ٔانؼؾشٌٔ

5     

انثبيٍ 

ٔانؼؾشٌٔ 

 انٗ انثالثٌٕ

5     

 5     


