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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .1

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 

  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 خاالخزجبساد انُظشٚ

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 نحم انًغبئملذسح انطبنجبد ػهٗ كزبثخ انجشايظ  -1د

 كزبثخ انجحٕس -2د

 انجحش ٔاعزخشاط انًؼهٕيبد يٍ االَزشَذ -3د

    -4د



 

 

  
 3الصفحت 

 
  

 بنيت الممرر .2

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

 االختباراث نظري مفهوم االدارة التربوية  2 1

 االختباراث نظري يعتها اىميتهاتطور االدارة طب  2 2
 االختباراث نظري عناصر االدارة التربوية  2 3

4 2  
النظريات –نظريات االدارة 

 االختباراث نظري الكالسيكيو

 االختباراث نظري خصائص وميادين االدارة التعليمية  2 5

وظائف)مهام( االدارة التعليمية   2 6
 االختباراث نظري التخطيط

نظيم  واالتصال والحوافز في الت  2 7
 االختباراث نظري االدارة التعليمية

 االختباراث نظري االدارة المدرسية  مفهومها واىدافها  2 8
 االختباراث نظري انماط االدارة المدرسية  2 9

 االختباراث نظري مهام ومسؤليات االدارة المدرسة  2 10
 االختباراث رينظ الكفايات الالزمة لمدير المدرسة  2 11
 االختباراث نظري مهمات مدير المدرسة  2 12

13 2  
المهارات الواجب توفرىا في مدير 

 االختباراث نظري المدرسة

 االختباراث نظري القيادة  2 14
 االختباراث نظري نظريات القيادة  2 15
 االختباراث نظري االدارة الصفيةفي العملية التعليمية  2 16
 االختباراث نظري ف التعليم الثانويتعري  2 17
 االختباراث نظري اىداف المرحلة الثانوية  2 18
 االختباراث نظري تنظيم التعليم في المرحلة الثانوية  2 19

المستحدثات التربوية في التعليم   2 20
 االختباراث نظري الثانوي

 االختباراث نظري نظام المدارس الثانوية في العراق  2 21

22 2  
بعض تجارب دول العالم في التعليم 

 االختباراث نظري الثانوي

 االختباراث نظري صفات المدرس الثانوي   2 23
 االختباراث نظري مفهوم االشراف التربوي  2 24
 االختباراث نظري اىداف ووظائف االشراف التربوي  2 25
 االختباراث نظري اسس االشراف التربوي   2 26
 االختباراث نظري اع االشراف التربويانو   2 27
 االختباراث نظري االشراف التصحيحي, االستبدادي  2 28
 االختباراث نظري االشراف الديمقراطي,والجماعي  2 29
 االختباراث نظري تطور مفهوم االشراف ومميزاتو  2 30
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31 2  
اساليب االشراف :الفردية الصفية 

 االختباراث نظري الجماعية

 االختباراث نظري مواصفات اختيار المشرف  2 32

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

ف ٔانزذسٚت انًضبل يحبضشاد انضٕٛ

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .11

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .11

     215CGPػهى َفظ ًَٕ    اعى / سيض انًمشس .12

 ػهى انُفظ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .13

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .14

 انضبَٛخ انفظم / انغُخ .15

 64 )انكهٙ(د انغبػبد انذساعٛخ ػذ .16

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .17

 أْذاف انًمشس .18
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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .3

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

  – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 هٛى ٔانزؼهى طشائك انزؼ     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ
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 انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ  -د 

  -1د

  -2د

  -3د

    -4د
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 بنيت الممرر .4

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

 االختباراث نظري مفردات علم نفس النمو  2 1

 االختباراث ظرين مدخل الى علم نفس النمو  2 2

 االختباراث نظري تعريف علم نفس النمو واىدافو  2 3

 االختباراث نظري اىمية دراسة النمو  2 4

 االختباراث نظري معنى النمو  2 5
 االختباراث نظري النمو والنضج والتطوير  2 6

المبادئ والقوانين العامة للنمو   2 7
 االختباراث نظري التطوير

والقوانين العامة للنمو  المبادئ  2 8
 االختباراث نظري التطوير

 االختباراث نظري مراحل النمو  2 9
 االختباراث نظري مظاىر النمو  2 10
 االختباراث نظري العوامل المؤثرة في النمو  2 11
 االختباراث نظري الوراثة  2 12
 االختباراث نظري الغدد  2 13
 االختباراث نظري البيئة  2 14
 االختباراث نظري الغذاء  2 15
 االختباراث نظري العوامل االخرى  2 16
 االختباراث نظري مرحلة الطفولة  2 17
 االختباراث نظري مرحلة المهد والرضاعة  2 18

مطالب النمو في مرحلة الرضاعة   2 19
 االختباراث نظري العظام

 االختباراث نظري مرحلة الطفولة المبكرة  2 20
 االختباراث نظري مرحلة الطفولة المتوسطة   2 21
 االختباراث نظري مرحلة الطفولة المتاخرة  2 22

دور المؤسسات االجتماعية التنشئة   2 23
 االختباراث نظري االجتماعية للطفل

 االختباراث نظري التنمية االجتماعية  2 24
 االختباراث نظري االسرة  2 25
 االختباراث نظري قران تأثيرة جماعة اال  2 26
 االختباراث نظري المدرسة  2 27
 االختباراث نظري تأثير وسائل االعالم في التنشئة  2 28
 االختباراث نظري مرحلة المراىقة المبكرة  2 29
 االختباراث نظري مرحلة المراىقة المتوسطة والمتأخرة  2 30
 االختباراث نظري بعض مشكالت المراىقة  2 31
 االختباراث نظري مراجعة عامة بالمادة  2 32
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .19

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .21

     320CAIركبء اططُبػٙ     اعى / سيض انًمشس .21

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .22

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .23

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .24

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .25

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .26

 أْذاف انًمشس .27

 Introducing students to the basic concepts and techniques of Artificial Intelligence.  

 Learning AI by doing it, i.e. developing skills of using AI algorithms for solving practical problems.  

 To gain experience of doing independent study and research.  

Learn how to automate of intelligent behavior towards machine translation, AI 

is a part of Computer Science and it applies the principles of CS such as data 

structures used in knowledge representation, the algorithms needed to apply 

that knowledge and the languages and programming techniques used in their 

implementation. 
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11 
 

  

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .5

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 ُطمٛب يٍ اعم حهٓب حبعٕثٛبكٛفٛخ رًضٛم انًؼهٕيبد ي -1أ

 انزؼشف ػهٗ خٕاسصيٛبد انزكبء االططُبػٙ -2أ

 اٚغبد افضم انحهٕل ٔالظشْب نهًغبنخ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ال رٕعذ  – 1ة

  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو ٔانزطجٛك انؼًهٙ

 

 ائك انزمٛٛى طش     

 

 

 االخزجبساد انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو ٔانزطجٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انؼًهٙ ٔانُظش٘
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 بثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثم -د 

 لذسح انطبنجبد ػهٗ كزبثخ انجشايظ نحم انًغبئم -1د

 كزبثخ انجحٕس -2د

 انجحش ٔاعزخشاط انًؼهٕيبد يٍ االَزشَذ -3د

    -4د
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 بنيت الممرر .6

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 ييمطريمت التم طريمت التعليم

1 4 

Prolog programming 

Language 

AI Introduction, 

Definition, scientific 

Goals of AI, Intelligent 

Agent. 

 االختباراث نظري وعملي

2 4 

Write a Program in 

Prolog Language 

AI Applications, 

Programming, 

Generic Techniques 

Development, 

 االختباراث نظري وعملي

3 4 

Family Tree Logic, Syntax and 

Semantics, Predicates, 

Connectives, 

Constants, 

 االختباراث نظري وعملي

4 4 
Family Tree Functions, Variables 

and Quantifiers. االختباراث نظري وعملي 

5 4 
Family Tree Translating From 

English to First Order 

Logic (FOL). 
 االختباراث عملينظري و

6 4  Exam 1 االختباراث نظري وعملي 

7 4 

Solving Problems in 

Prolog 

Translating From 

FOL to English, Logic 

Representation: Horn 

Clauses, Atomic 

Sentence, Literal, 

Clause. 

 االختباراث نظري وعملي

8 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Production Rule 

representations. االختباراث نظري وعملي 

9 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Knowledge 

Representation in 

Natural Language. 
 االختباراث نظري وعملي

10 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Equivalences and 

Rewrite Rules: 

Commutativity, 

Associativity 

 االختباراث نظري وعملي

11 4 

Solving Problems in 

Prolog 

Negation, De 

Morgan's Laws, 

Contraposition and 

Other equivalences, 

 االختباراث نظري وعملي

12 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Common Identities. 

 االختباراث نظري وعملي

13 4  Exam 2 االختباراث نظري وعملي 

14 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Unary Predicate: 

Converting Unary 

Predicates to Binary 

Predicates, 

Skolemization, 

Unification. 

 االختباراث نظري وعملي

15 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Conjunctive Normal 

Form (CNF). االختباراث نظري وعملي 

 االختباراث نظري وعملي عطلة نصف السنة  4 16

17 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Conceptual Graph: 

Propositional Nodes, االختباراث نظري وعملي 
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Negation Conceptual 

Graph, Universally 

Quantifier 

Representation. 

18 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Conversion of 

Conceptual Graph 

into FOL (WFF). 
 اراثاالختب نظري وعملي

19 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Conversion of 

Conceptual Graph 

into FOL (WFF). 
 االختباراث نظري وعملي

20 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Generalization and 

Specification of 

Conceptual Graph. 
 االختباراث نظري وعملي

21 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Generalization and 

Specification of 

Conceptual Graph. 
 االختباراث نظري وعملي

22 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Semantic Networks, 
 االختباراث نظري وعملي

23 4  Exam 1 االختباراث نظري وعملي 

24 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Frames, Search 

Techniques: Depth 

First Search 
 االختباراث نظري وعملي

25 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Breadth First Search. 
 االختباراث نظري وعملي

26 4 
Solving Problems in 

Prolog 

Heuristic Search: Hill 

Climbing, Best First 

Search, A* Algorithm. 
 االختباراث نظري وعملي

27 4 

Solving Problems in 

Prolog 
Expert system (ES): 

Introduction, 

Architecture, ES's 

Applications, Machine 

Learning. 

 االختباراث نظري وعملي

28 4 
Solving Problems in 

Prolog 
Control Strategy: 

Backward and 

Forward. 
 االختباراث نظري وعملي

29 4 Review Review  االختباراث نظري وعملي 
30 4 Exam Exam2 االختباراث نظري وعملي 

31 4  Solving 

Problem االختباراث نظري وعملي 

32 4  Solving 

Problem 
 االختباراث نظري وعملي
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

"Artificial Intelligence Structures 

and Strategies for Complex Problem 

Solving", George F. Luger, William 

A. Stubblefield, 3
rd

 ED., 1997. 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 (  انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .28

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .29

    322CCGانحبعجخ     سعٕو اعى / سيض انًمشس .31

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .31

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .32

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .33

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .34

 17/4/2116 إػذاد ْزا انٕطف  ربسٚخ .35

 أْذاف انًمشس .36

 باحلاسبة ومعاجلة الصور ادلرسومة كوسيلة لتحسني عرض ادلعلومات ادلتولدة باحلاسبة للطالب بصورة واضحة تعريف الرسوم
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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .7

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 بعزخذاو خٕاسصيٛبد يحذدحكٛفٛخ انشعى ثبنحبعجخ ث -1أ
 يؼبنغخ انظٕس ثبنحبعجخ -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 يؼبنغخ انظٕس  – 1ة

  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو ٔانزطجٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انؼًهٙ ٔانُظش٘

 
  نزفكٛشيٓبساد ا -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو ٔانزطجٛك انؼًهٙ

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انؼًهٙ ٔانُظش٘

 

 

 



 

 

الصفحت   

18 
 

  

 

 

 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 زبثخ انجشايظ نحم انًغبئملذسح انطبنجبد ػهٗ ك -1د

  -2د

 انجحش ٔاعزخشاط انًؼهٕيبد يٍ االَزشَذ -3د

    -4د
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 بنيت الممرر .8

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 4 

- Introduction to 

Computer 

Graphics. 
 

Introduction to 

Computer 

Graphics 
 االختباراث نظري وعملي

2 4 
Drawing programs. 

-Plotting Point. 
 

Drawing 

Elementary 

Figure. 
 االختباراث نظري وعملي

3 4 

Bresenham`s 

Algorithm. And 

ready 

instructions 

 Bresenham`s 

Algorithm 
 االختباراث نظري وعملي

4 4 
General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

 General 

Bresenham`s 

Algorithm. 
 االختباراث نظري وعملي

5 4 
Circle Drawing. 

And ready 

instructions. 

Circle Drawing. 

 Circle General االختباراث نظري وعملي 

6 4 
Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm. 

Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm 

 االختباراث نظري وعملي

7 4 
Circle General 

Bresenham`s 

Algorithm 

Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation 

 االختباراث نظري وعملي

8 4 

Circle Drawing 

by Using Circle 

Equation. 
 

Two 

Dimensional 

Geometric 

Transformations 

 االختباراث نظري وعملي

9 4 
Translation. And 

ready 

instructions. 

Rotation. 

Scaling االختباراث نظري وعملي 

10 4 
Translation. And 

ready 

instructions. 

Reflection. 

Shearing االختباراث نظري وعملي 

11 4 

Rotation. Matrix 

Representation 

of 

Transformations. 
 

 االختباراث نظري وعملي



 

 

الصفحت   

21 
 

  

 االختباراث نظري وعملي   4 12

13 4 
Scaling. Rotation. 

Scaling. 
 االختباراث نظري وعملي

14 4 
Reflection. 

 
Reflection. 

Shearing. 
 االختباراث نظري وعملي

15 4 

Shearing. Two 

Dimensional 

Viewing 

Transaction  

 االختباراث نظري وعملي

16 4 

Ready 

instructions to 

different shapes 
 

Clipping. 

Rectangular 

Clipping 
 االختباراث ري وعملينظ

17 4  Exam. االختباراث نظري وعملي 
18 4  Half-year Break االختباراث نظري وعملي 

19 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Line Clipping. 

- Simple 

Visibility 
 االختباراث نظري وعملي

20 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Find Intersection 

Points. 

Midpoint 

Subdivision 

 االختباراث نظري وعملي

21 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Polygon 

Clipping 

Algorithm. 
 

 االختباراث نظري وعملي

22 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical 

Aspect Ration. 

Graphics 

Primitive 
 االختباراث نظري وعملي

23 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Normalization 

Device 

Coordinates 
 االختباراث نظري وعملي

24 4 

Ready 

instructions and 

making project 

practical. 

Three 

Dimensional 

Transformations 
 

 باراثاالخت نظري وعملي

25 4 
Ready 

instructions and 

making project 

Rotation.  

Scaling. االختباراث نظري وعملي 
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practical. 

26 4 3D Models. 3D Models االختباراث نظري وعملي 
27 4 3D Models. 3D Modeling. االختباراث نظري وعملي 

28 4 
3D Modeling 

Operations 
3D Modeling 

Operations. 
 االختباراث نظري وعملي

29 4 
3D Modeling 

Operations 
Usage of 3D 

Modeling 
 االختباراث نظري وعملي

30 4 
3D Modeling 

Operations 

3D Models 

Features االختباراث نظري وعملي 

31 4 
applications in 

3D models. 
The Process of 

3D Modeling االختباراث نظري وعملي 

32 4 
applications in 

3D models. 
3D Models 

Creating Method 
 االختباراث نظري وعملي

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

1- J.D Foley & A. Dametal , "Introduction to Computer 

Graphic", Addison-Wesly,1993. 

2- D. Hearn & M.P. Baker," Computer Graphics ", 

2nd Ed., Prentice-Hall, 1994. 
    1- I. Viola, J. Rigau & M. Sbert, “Introduction theory 

tools for Computer graphics", Morgan & Cbypool 

publishers, 2009. 

2-  B.E. Johnson," 3D Modeling and Animation 

",design, images& text copyrights©1976-2012. 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .37

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .38

 323CGEPُْذعخ ثشايغٛبد     اعى / سيض انًمشس .39

 ُْذعخ ثشايغٛبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .41

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .41

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .42

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .43

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .44

 أْذاف انًمشس .45

To follow the essential software processes of specification, design, development, verification and 

validation, and management. 

 

 

 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 كٛفٛخ رظًٛى ٔرٓٛئخ يششٔع -1أ

 يشاحم اػذاد انًششٔع ٔاَغبصح -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 اَغبص يششٔع يزكبيم  – 1ة

  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 خاالخزجبساد انُظشٚ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

  انكزت ٔانًالصو

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 خاالخزجبساد انُظشٚ

 



 

 

الصفحت   

24 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

  -1د

  -2د

 انجحش ٔاعزخشاط انًؼهٕيبد يٍ االَزشَذ -3د

    -4د
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 بنيت الممرر .11

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
سم الوحذة / المساق ا

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 2 
التعرف على مراحل تصميم مشروع 

 وحسب الفقرات المذكورة

Introduction and 

FAQs about software 

engineering 
 االختباراث نظري

2 2 
 Professional and 

ethical responsibility االختباراث نظري 

3 2 
 Software process 

models االختباراث نظري 

4 2  Process iteration االختباراث نظري 

5 2  Process activities االختباراث نظري 

6 2  The rational unified 

process  االختباراث نظري 

7 2 
 Computer-aided 

software engineering االختباراث نظري 

8 2  Management activities الختباراثا نظري 
9 2  Project planning االختباراث نظري 

10 2  Project scheduling االختباراث نظري 

11 2 
 Risk management 

 االختباراث نظري 

12 2 

 Functional and non-

functional 

requirements 

 
 االختباراث نظري

13 2  User requirements 

 االختباراث نظري 

14 2  System requirements 

 االختباراث نظري 

15 2 
 Interface specification 

 االختباراث نظري 

16 2  
The software 

requirements 

document 
 االختباراث نظري

17 2 
 Feasibility study 

 االختباراث نظري 

18 2 
 Requirements 

elicitation and analysis 

 
 االختباراث نظري

19 2 
 Requirements 

validation 

 
 االختباراث نظري

20 2 
 Requirements 

management 

 
 االختباراث نظري

21 2  Context models االختباراث نظري 
22 2  Behavioural models االختباراث نظري 
23 2  Data models االختباراث نظري 
24 2  Object models االختباراث نظري 
25 2  Structured models االختباراث ظرين 
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26 2 
 Architectural design 

decisions االختباراث نظري 

27 2  System organization االختباراث نظري 

28 2  Modular 

decomposition styles االختباراث نظري 

29 2  Control styles االختباراث نظري 
30 2  Case study االختباراث نظري 
31 2  Case study االختباراث رينظ 
32 2  Examination االختباراث نظري 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Ian Sommerville  

Software Engineering, 7
th

 edition , 2004 
 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 َٔٛخ (ٔانًٕالغ االنكزش
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .46

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .47

    321CCA  انحبعجخ يؼًبسٚخ   اعى / سيض انًمشس .48

 دحبعجب انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .49

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .51

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .51

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .52

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .53

 أْذاف انًمشس .54

 دراسة معمارٌة الحاسوب
 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 خ انحبعجخانزؼشف ػهٗ يؼًبسٚ -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ال رٕعذ  – 1ة

  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 
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 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ى طشائك انزؼهٛى ٔانزؼه    

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 ال رٕعذ  -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .12

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
لمساق اسم الوحذة / ا

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 3 

Classification of 

Computer architecture; 

Von Neumann 

Machines 

Classification of 

Computer architecture; 

Von Neumann 

Machines 
 االختباراث نظري وعملي

2 3 
Memory system 

architecture 
Memory system 

architecture االختباراث ظري وعملين 

3 3 
Memory device 

characteristics 
Memory device 

characteristics االختباراث نظري وعملي 

4 3 RAM unit components RAM unit components االختباراث نظري وعملي 

5 3 RAM organization RAM organization االختباراث نظري وعملي 
6 3 Semiconductors RAM s Semiconductors RAM s االختباراث نظري وعملي 
7 3 RAM design RAM design االختباراث نظري وعملي 
8 3 Cache design Cache design االختباراث نظري وعملي 

9 3 
Principles of locality of 

reference 
Principles of locality of 

reference االختباراث نظري وعملي 

10 3 
Structure of cache 

memory 
Structure of cache 

memory االختباراث نظري وعملي 

11 3 
Basic operation of 

cache 
Basic operation of 

cache االختباراث نظري وعملي 

12 3 Performance of cache Performance of cache االختباراث نظري وعملي 
13 3 Mapping function Mapping function االختباراث نظري وعملي 

14 3 
Examples;  

Replacement algorithms    
Examples;  

Replacement algorithms    االختباراث نظري وعملي 

15 3 Write Policies Write Policies االختباراث نظري وعملي 

 االختباراث نظري وعملي عطمة نصف السنة عطمة نصف السنة 3 16

17 3 
Virtual Memory; 

Translation look aside 

buffer 

Virtual Memory; 

Translation look aside 

buffer 
 االختباراث نظري وعملي

18 3 
Page replacement 

Policies 
Page replacement 

Policies االختباراث نظري وعملي 

19 3 

Segmentation 

technique; 

Segmentation with 

Paging 

Segmentation 

technique; 

Segmentation with 

Paging 
 االختباراث نظري وعملي

20 3 
 Input Output System;1- 

Programmed IO. 2- 

Direct Memory Access 

 Input Output System;1- 

Programmed IO. 2- 

Direct Memory Access 
 االختباراث نظري وعملي

21 3 
DMA controller; Types 

of DMA; DMA transfer 
DMA controller; Types 

of DMA; DMA transfer االختباراث نظري وعملي 

22 3 
CPU structure; Register 

organization 
CPU structure; Register 

organization االختباراث نظري وعملي 

23 3 
Control Unit; 

Hardwired CU; Micro 

programmed CU 

Control Unit; 
Hardwired CU; Micro 

programmed CU 
 االختباراث نظري وعملي

24 3 
Von Neumann Machine 

Cycle 
Von Neumann Machine 

Cycle االختباراث نظري وعملي 

25 3 Central Processing Central Processing االختباراث نظري وعملي 
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Unit; Single bus 

Organization;  

Multi Bus Organization 

Unit; Single bus 

Organization;  

Multi Bus Organization 

26 3 
Execution of a complete 

Instruction; Examples 
Execution of a complete 

Instruction; Examples االختباراث نظري وعملي 

27 3 Branching Branching االختباراث نظري وعملي 

28 3 

Types of 

Microinstructions; 

Horizontal 

microinstructions; 

 Vertical 

microinstructions 

Types of 

Microinstructions; 

Horizontal 

microinstructions; 

 Vertical 

microinstructions 

 االختباراث نظري وعملي

29 3 
Pipelining; Cycle time 

of Pipelining Process; 

Pipeline latency 

Pipelining; Cycle time 

of Pipelining Process; 

Pipeline latency 
 االختباراث نظري وعملي

30 3 
Introduction to Pentium 

architecture 
Introduction to Pentium 

architecture االختباراث نظري وعملي 

31 3 
Pentium register 

organization   
Pentium register 

organization   االختباراث نظري وعملي 

32 3 Pipelining in Pentium Pipelining in Pentium االختباراث نظري وعملي 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .55

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .56

 319CCOيزشعًبد    اعى / سيض انًمشس .57

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .58

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .59

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .61

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .61

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .62

 أْذاف انًمشس .63

تعريف الطالب بالمراحل االساسية الستة لممترجم وكيفية عمل كل مرحمة لموصول الى فهم كيفية تحويل 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

M. Morris Mano, “computer System Architecture,” 
University of California, Prentice Hall, 3rd Ed., 1993. 
1- schaum's series, "Computer Architecture", Nicholas 
Carter, 2001. 
2- John P. Hays, ”Computer Architecture and 
Organization , “University of Michigan, McGraw Hill, 2nd 
Ed., 1988. 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 (ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ 
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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source code .الى برنامج مفهوم لمحاسوب 
 

 

 شعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخ .13

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 ػهٗ يشاحم رشعًخ انجشَبيظ ثبنحبعجخ انزؼشف -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ال رٕعذ  – 1ة

  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 ك انزمٛٛى طشائ     

 

 

 ٔانؼًهٛخ االخزجبساد انُظشٚخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    



 

 

الصفحت   

33 
 

  

 

 

 ٔانؼًهٛخ االخزجبساد انُظشٚخ

 

 

 
 ٔانزطٕس انشخظٙ (. انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف -د 

 ال رٕعذ  -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .14

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 4 
Design Compiler Stage  

by using c ++ language 
Introduction to 

compiler راثاالختبا نظري وعملي 

2 4  Compiler and 

interpreter االختباراث نظري وعملي 

3 4  Compiler stage االختباراث نظري وعملي 

4 4  Programming 

language االختباراث نظري وعملي 

5 4  Context free grammar االختباراث نظري وعملي 
6 4  Regular expression االختباراث نظري وعملي 
7 4  Lexical analyzer االختباراث نظري وعملي 
8 4  Design of lexical  االختباراث نظري وعملي 
9 4  Parser االختباراث نظري وعملي 

10 4  Exam  االختباراث نظري وعملي 
11 4  Intermediate code االختباراث نظري وعملي 
12 4  Code optimization االختباراث نظري وعملي 

13 4  Code generation table 

management االختباراث نظري وعملي 

14 4  Examples  االختباراث نظري وعملي 
15 4  Left most derivation االختباراث نظري وعملي 

16 4  Exam  
 االختباراث نظري وعملي

 االختباراث نظري وعملي عطلة نصف السنة  4 17
18 4  Right most derivation االختباراث لينظري وعم 
19 4  Ambiguous االختباراث نظري وعملي 
20 4  Parsing techniques االختباراث نظري وعملي 
21 4  Bottom-up parsing االختباراث نظري وعملي 
22 4  Shift reduce االختباراث نظري وعملي 
23 4  Operator precedence االختباراث نظري وعملي 
24 4  Examples االختباراث ظري وعملين 
25 4  Exam االختباراث نظري وعملي 
26 4  Top-down parsing االختباراث نظري وعملي 

27 4  Problems with top-

down parsing االختباراث نظري وعملي 

28 4  Left recursion االختباراث نظري وعملي 
29 4  Left factoring االختباراث نظري وعملي 
30 4  Back tracking االختباراث نظري وعملي 
31 4  Recursive descent االختباراث نظري وعملي 
32 4  Predicative LL(1) االختباراث نظري وعملي 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .64

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .65

 326CVPشيغخ يشئٛخ    ث اعى / سيض انًمشس .66

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .67

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .68

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .69

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .71

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .71

 أْذاف انًمشس .72

مل برجمة الكائنات ادلوجهة باألحداث وكيفية التعامل مع تصميم دراسة ادلفاهيم االساسية للربجمة ادلرئية والتعرف على اساسيات ع

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Compiler principles and tools, by V. Alto 

 

ػهٗ عجٛم انًضبل يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 الواجهات الرسومية.
 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .15

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 كزبثخ ثشايظ ثبعزخذاو انهغخ انًشئٛخ -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 visual Basicخ رؼهٛى نغ  – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 ظشٚخ ٔانؼًهٛخاالخزجبساد انُ
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 visual Basicكزبثخ ثشايظ ثبعزخذاو نغخ  -1د
 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .16

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم ريمت التعليمط

1 4 
 واجهات لغة الفجول بيسك خمترب الربجمة ادلرئية شرح الواجهات

Basic Components  of  

VB  Windows            
 االختباراث نظري وعملي

2 4 
خمترب الربجمة ادلرئية توضيح عمل 

 Formاالدوات على 

 Toolboxصندوق االدوات  
 االختباراث نظري وعملي

3 4 
خمترب الربجمة ادلرئية توضيح عمل 

 Formاالدوات على 
 Variablesادلتغريات  

 االختباراث نظري وعملي

4 4 

تطبق برجمي للدوال اجلاهزة والدوال 
 اخلاصة

الدوال اجلاهزة والدوال اخلاصة 
بادلتغريات احلرفية             

Library function & 

String function 

 اراثاالختب نظري وعملي

5 4 
تطبيق برجمي للدوال باستخدام عبارة 

Input Box 
 Branchingمجل التفرع  

Statements 
 االختباراث نظري وعملي

6 4 
  .…Ifتصميم برامج جلمل التفرع 

Then …. Else 

 Loopingمجل التكرار 

Statements 
 االختباراث نظري وعملي

7 4 
 …تصميم برامج جلمل التكرار 

For… Next Do … Loop 

  Controlادوات التحكم  

Tools 
 االختباراث نظري وعملي

8 4 

تصميم برامج جلمل التكرار االخرى 
Case  ...Select  الدوال اجلاهزة

...  Choose ...lfجلمل التفرع 
Switch 

 Optionالتعامل مع ادوات التحكم 

button ,Check Box    
Combo Box  ,List Box  ,

Frame 

 ختباراثاال نظري وعملي

9 4 
تصميم برامج ألدوات التحكم 

 وصندوق القوائم والصندوق ادلزدوج
االدوات ادلشغل , ادلوجه, قائمة 

 Directory and ادللفات 

Files 

 االختباراث نظري وعملي

10 4 
تصميم برامج للتعرف على ادوات 
ادلشغل وادلوجه وادللف واستخدام 

 االشكال وصندوق الصورة

, Shapes Controlاالشكال 
 Massage  Boxصندوق الصورة 

 اكتشاف االخطاء وتصحيحها
 االختباراث نظري وعملي

11 4 

تصميم برامج لالستخدام االشكال 
 وبعض تطبيقات صندوق الرسائل

تعريفها ,  Arraysادلصفوفات 
انواعها , ذات البعد الواحد , 

 ادلصفوفة احلركية , مالحظات عامة .
 االختباراث نظري وعملي

12 4 

تطبق وحل بعض الربجميات حول 
 ادلواضيع السابقة

ادلصفوفة ذات البعدين 
Dimensional array -  

Tow   ادلصفوفة ادلتداخلة , ادلصفوفة
 ادلتسلسلة

 االختباراث نظري وعملي

13 4 
تصميم برامج حول ادلصفوفات ذات 

 البعد الواحد واحلركية
 Bubble andترتيب ادلصفوفة , 

Selection Sort االختباراث نظري وعملي 

14 4 
تصميم برامج حول ادلصفوفات ذات 

 البعدين وتطبيقاهتا الربجمية
 Sequentialالبحث بادلصفوفة 

and Binary Search االختباراث نظري وعملي 

15 4 
تصميم برامج لرتتيب ادلصفوفة والبحث 

 فيها
 Collectionsالتجمعات 

 االختباراث نظري وعملي

16 4 
م برامج الستخدام التجمعات تصمي

 وانشاء برامج دلصفوفات التحكم
 Controlمصفوفة التحكم 

Array االختباراث نظري وعملي 
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17 4 
مع الصيغ  تصميم برامج للتعامل
 لعرض (  ادلتعددة ) االخفاء وا

الصيغ ادلتعددة وقوائم االختيار 
Multi Form and Menus االختباراث نظري وعملي 

18 4 
برامج لقوائم االختيار تصميم 

 واستخدام الصيغ ادلتعددة
الصيغ ادلتعددة ) حتميل, عرض واخفاء 
الصيغ( والسيطرة على صيغة من داخل 

 صيغة
 االختباراث نظري وعملي

19 4 
تطبيق قوائم االختيار والقوائم السريعة 

 لالختيارات
تصميم قوائم االختيار )حمرر القوائم 

The Menu Editor القوائم , 
 ( Sub Menusاجلزئية 

 االختباراث نظري وعملي

20 4 
 Pop- Upقوائم االختيارات السريعة  تصميم برامج شاملة دلا سبق

Menu (Creating and 

Using ) 
 االختباراث نظري وعملي

21 4 
 Theشاشات ادلخاطبة ادلشرتكة ) تنفيذ برامج لصناديق ادلخاطبة

Common Dialogs 

Control  ) 
 االختباراث ينظري وعمل

22 4 
تصميم برامج الستخدام مجيع 

 االيعازات السابقة
االجراءات وادلوديالت 
Procedures and 

Modules 

 االختباراث نظري وعملي

23 4 
االجراء اجلزئي والدوال  تصميم برامج لإلجراءات اجلزئية

Subroutines and 

functions 

 االختباراث نظري وعملي

24 4 
مترير ادلتغريات لإلجراءات والدوال  دوالتصميم برامج لل

Argument- Passing 
Mechanisms 

 االختباراث نظري وعملي

25 4 
تصميم برنامج لتطبيق الرسومات 

 االشكال واخلطوط
الرسومات وادوات التحكم هبا 
Graphics controls االختباراث نظري وعملي 

26 4 

تصميم برنامج إلدارة ادللفات وتطبيق 
 والبعض الد

 Coordinateاحداثيات النظام 

Systems                      طرق
 Graphicsرسم االشكال واخلطوط 

methods for        
Drawing Lines and 

shapes 

 االختباراث نظري وعملي

27 4 
وادللفات التسلسلية  Filesادللفات  انشاء ادللفات التسلسلية وبعض الدوال

Sequential files 
 االختباراث عملينظري و

28 4 
توضيح واجهات التعامل مع قواعد 

 البيانات
ب وترتي name  ,Kill  ,Dirدالة 

 االختباراث نظري وعملي ادللفات التسلسلية

29 4 
تصميم برنامج قواعد البيانات عن 

 طريق منظم البيانات
اداة   Bast Dataقواعد البيانات

 االختباراث نظري وعملي حتكمها وتعريفها

30 4 

تصميم برامج الستخدام اداة التحكم 
 بالبيانات وجماميع القيود

منظم قواعد البيانات ادلرئي وتصميم 
 Creatingقاعدة بيانات جديدة 

DB Using the Visual 

Data Manager 

 االختباراث نظري وعملي

31 4 
استخدام برامج لربط االستفسارات مع 

 SQLقواعد البيانات بلغة 

 وانواع الربط   SQLر لغة االستفسا
 االختباراث نظري وعملي

32 4 
تصميم برامج لبناء استفسارات 
 باستخدام منظم قواعد البيانات

 (adoربط قواعد بيانات بواسطِة)

 Using SQLاستخدام مجل 

Statements االختباراث نظري وعملي 
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Visual Basic 2005 How to program by Deitel, 

2006 

1) Programming Microsoft Visual Basic 
2005, by Francesco Balena,2006  

2) Microsoft Visual Basic 2005 Step by Step 
by Michuel Alvarson  

3) http://www.khayma.com/learnvb/vb2.ht

m 

http://www.khayma.com/learnvb/vb2.htm
http://www.khayma.com/learnvb/vb2.htm
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .73

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .74

       325CTMيُبْظ ٔطشق رذسٚظ  اعى / سيض انًمشس .75

 ػهى انُفظ ٚذخم فٛٓبانجشايظ انزٙ  .76

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .77

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .78

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .79

4)  Visual Basic step by step 

            2008الربجمة بالغة فيجول بيسك , سعد عبد العزيز العاين ,  -3

                             ادلرجع الشامل بالربجمة اعداد  مصطفى حبيب  -4      

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 انًٕالغ االنكزشَٔٛخ (ٔ
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .81

 أْذاف انًمشس .81

 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .17

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

   – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 
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 ائك انزمٛٛى طش   

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

  -1د
 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .18

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم ليمطريمت التع

 االختباراث نظري وعملي مفهوم العلم والتكنولوجيا   1

 االختباراث نظري وعملي مفهوم العلم والتكنولوجيا   2

 االختباراث نظري وعملي في المنهد مفاىيم اساسية   3

 االختباراث نظري وعملي اسس بناء المنهج الدراسي   4

 االختباراث ي وعملينظر اسس بناء المنهج الدراسي   5

 االختباراث نظري وعملي انواع المناىج الدراسية   6

 االختباراث نظري وعملي انواع المناىج الدراسية   7

 االختباراث نظري وعملي انواع المناىج الدراسية   8

 االختباراث نظري وعملي انواع المناىج الدراسية   9

 االختباراث نظري وعملي عناصر المنهج الدراسي   10

 االختباراث نظري وعملي عناصر المنهج الدراسي   11

 االختباراث نظري وعملي عناصر المنهج الدراسي   12

 االختباراث نظري وعملي عناصر المنهج الدراسي   13

 االختباراث نظري وعملي المحتوى والخبرات التعليمية   14

 االختباراث ينظري وعمل المحتوى والخبرات التعليمية   15

 االختباراث نظري وعملي المحتوى والخبرات التعليمية   16

17  
طرائق التدريس والتقنيات  

 التعليمية
 االختباراث نظري وعملي

18  
طرائق التدريس والتقنيات  

 االختباراث نظري وعملي التعليمية

19  
طرائق التدريس والتقنيات  

 االختباراث نظري وعملي التعليمية

20  
طرائق التدريس والتقنيات  

 االختباراث نظري وعملي التعليمية

21  
طرائق التدريس والتقنيات  

 االختباراث نظري وعملي التعليمية

22  
طرائق التدريس والتقنيات  

 التعليمية
 االختباراث نظري وعملي

23  
طرائق التدريس والتقنيات  

 التعليمية
 االختباراث نظري وعملي

24  
ق التدريس والتقنيات طرائ 

 التعليمية
 االختباراث نظري وعملي
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 االختباراث نظري وعملي التقويم   25

 االختباراث نظري وعملي التقويم   26

 االختباراث نظري وعملي الكتاب المدرسي   27

 االختباراث نظري وعملي الكتاب المدرسي   28

 االختباراث نظري وعملي التخطيط في التدريس   29

 االختباراث نظري وعملي التخطيط في التدريس   30

 االختباراث نظري وعملي    31
 االختباراث نظري وعملي    32

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

هاشم السامرائي واخرون، المناهج  -
3991الدراسية،   

رؤوف العاني، اتجاهات حديثة في  -
3991عموم، تدريس ال  

فكري حسن الريان، المناهج الدراسية -  
يعقوب نشواني، الجديد في تدريس العموم -  
عبدالحميد الصفار، اصول تدريس -

 الرياضيات
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .82

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .83

       324CCPHَفغٛخ  اسشبد ٔطحخ  اعى / سيض انًمشس .84

 ػهى انُفظ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .85

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .86

 انضبنضخ انفظم / انغُخ .87

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .88

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .89

 أْذاف انًمشس .91

 
 

 

مجدي ابراهيم، تدريس الرياضيات في  -
 مرحمة ما قبل التعميم الجامعي

نضمة الحكيم، تدريس الرياضيات. -  
 

ًضبل يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم ان

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .19

 شفخ ٔانفٓى انًؼ -أ
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

   – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ٛى ٔانزؼهى طشائك انزؼه    

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 1د
 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .21

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
وحذة / المساق اسم ال

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة وتطوير  

 االختباراث نظري االرشاد ,اىدافو ومبادئو

2 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة وتطوير  

 االرشاد ,اىدافو ومبادئو
 االختباراث نظري

3 2 
االرشاد ,معنى االرشاد ,نشأة وتطوير  

 االرشاد ,اىدافو ومبادئو
 االختباراث نظري

 االختباراث نظري العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى  2 4

5 2 
مجاالت االرشاد ,الطرق  

 االختباراث نظري االرشادية

 االختباراث نظري اسس االرشاد العامة  2 6
 االختباراث نظري اسس االرشاد العامة  2 7
 االختباراث نظري الجتماعيةاالسس الفلسفية وا  2 8
 االختباراث نظري االسس الخلقية , الدينية  2 9

 االختباراث نظري االسس النفسية  2 10

11 2 
نظريات االرشاد ,نظرية التحليل  

 االختباراث نظري النفسي,السلوكية

 االختباراث نظري النظريات الوجودية واالنسانية  2 12
 االختباراث نظري لالرشادالمعلومات اللالزمة   2 13
 االختباراث نظري انواع جمع المعلومات  2 14

15 2 
االرشاد والتوجيو المدرسي المرشد  

 االختباراث نظري وظائفو واعداده

 االختباراث نظري المرشد التربوي وظائفو  2 16

17 2 
مجال االباء والمعلمين /الحاجة الى  

 ختباراثاال نظري برامج االرشاد في المدرسة

18 2 

معنى الصحة النفسية وعالقتها  
,اىداف الشخص السوي والالسوي 

 ,مالمح السلوك السري االسري
 االختباراث نظري

 االختباراث نظري االزمات النفسية,اسبابها ومصادرىا  2 19
 االختباراث نظري االزمات النفسية,اسبابها ومصادرىا  2 20
 االختباراث رينظ الميكانزمات الدفاعية  2 21
 االختباراث نظري الميكانزمات الدفاعية  2 22
 االختباراث نظري الميكانزمات الدفاعية  2 23
 االختباراث نظري الميكانزمات الدفاعية  2 24

25 2 
التوافق , انواع التوافق ,خصائص  

 االختباراث نظري الشخص الموافق

26 2 
التوافق , انواع التوافق ,خصائص  

 االختباراث نظري ص الموافقالشخ
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27 2 
معنى الصحة النفسيية /الصحة  

 االختباراث نظري النفسية والشذوذ

28 2 
الحياة عملية توافق , الحاجات  

 االختباراث نظري والتوافق,الطفل وتوافقو

 االختباراث نظري مشكالت التوافق  2 29

30 2 
العوامل الديناميكية في عملية  

 االختباراث نظري توافق الشخصيةالتوافق,مؤشرات 

31 2 
اساليب التوافق,التوافق السوي  

 االختباراث نظري والالسوي

32 2 
الفرق بين المرض النفسي والمرض  

 االختباراث نظري العقلي

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

نؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔسػ ا

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 عبيؼخ ثغذاد نًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .91

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .92

     Multimedia          429CMM اعى / سيض انًمشس .93

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .94

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .95

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .96

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .97

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .98

 أْذاف انًمشس .99

To learning how different types of media such as text, image, audio, and video 

processing and manupluations. 

 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .21

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 كٛفٛخ يؼبنغخ انظٕسح ٔانظٕد ٔانُض -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ال رٕعذ  – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 نزؼهى طشائك انزؼهٛى ٔا     

 

 انكزت ٔانًالصو 
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 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 يؼبنغخ إَاع انظٕسح ٔانظٕد ٔانُض ثبعزخذاو انحبعجخ -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 ٔانؼًهٛخاالخزجبساد انُظشٚخ 

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 يؼبنغخ إَاع انظٕسح ٔانظٕد ٔانُض ثبعزخذاو انحبعجخ  -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .22

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 موضوعأو ال
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 4 
Introduction to 

PHOTOSHOP 

Introduction to 

Multimedia  

 
 االختباراث نظري وعملي

2 4 
Functions in 

Photoshop Media Basics االختباراث نظري وعملي 

3 4 
Read Images from 

files Image representation االختباراث نظري وعملي 

4 4 Image enhancement Image formation االختباراث نظري وعملي 

5 4 Image enhancement Image smoothing االختباراث نظري وعملي 
6 4 Audio format Audio formats االختباراث نظري وعملي 
7 4 Audio format Audio waves االختباراث نظري وعملي 

8 4 Data compression Introduction to Data 

compression االختباراث نظري وعملي 

9 4 Data compression RLE algorithm االختباراث نظري وعملي 

10 4 Data compression Need for compression 

in Multimedia االختباراث نظري وعملي 

11 4 Examination Examination االختباراث نظري وعملي 

12 4 Huffman algorithm 
Image compression 

fundamentals and 

Standards 
 االختباراث نظري وعملي

13 4 Huffman algorithm Audio compression االختباراث نظري وعملي 
14 4 Shannon Algorithm Video compression االختباراث نظري وعملي 

15 4 RLE algorithm Multimedia System 

Architecture االختباراث ينظري وعمل 

16 4 Examination Examination االختباراث نظري وعملي 
 االختباراث نظري وعملي   4 17
 االختباراث نظري وعملي   4 18
 االختباراث نظري وعملي   4 19
 االختباراث نظري وعملي   4 20
 االختباراث نظري وعملي   4 21
 االختباراث نظري وعملي   4 22
 االختباراث ي وعملينظر   4 23
24 4 RLE algorithm  Multimedia OS االختباراث نظري وعملي 

25 4 Multimedia project 
Multimedia 

communication 

Systems 
 االختباراث نظري وعملي

26 4 Multimedia project Multimedia Database 

Systems االختباراث نظري وعملي 

27 4 Multimedia project Multimedia Database 

Systems االختباراث نظري وعملي 

28 4 Multimedia project Synchronization االختباراث نظري وعملي 

29 4 Multimedia project Application 

architecture االختباراث نظري وعملي 
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30 4 Multimedia project Future Directions االختباراث نظري وعملي 
31 4 Multimedia project Future Directions االختباراث نظري وعملي 
32 4 Examination Examination االختباراث نظري وعملي 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Fundamentals of Multimedia 

Ze-Nian Li & Mark S. Drew,  Pearson 

Education, 2004  

 

Multimedia BASICS 

Susanne Weixel & Jennifer Fulton, 2
nd

 

Edition, 2010 

   

Data compression the complete reference 

David Salmon, 3ed edition, 201 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

ٔرشًم ػهٗ عجٛم انخذيبد االعزًبػٛخ ) 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .111

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .111

        431COSَظى رشغٛم   اعى / سيض انًمشس .112

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .113

 يهخحضٕس عُخ كب أشكبل انحضٕس انًزبحخ .114

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .115

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .116

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .117

 أْذاف انًمشس .118

The following syllabus is designed to introduce students to the concepts of operating systems. 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .23

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ َظبو انزشغٛم نهحبعجخ -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 ال رٕعذ  – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      
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 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 
  زفكٛشيٓبساد ان -ط

 انزؼشف ػهٗ َظبو انزشغٛم نهحبعجخ -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رطٕٚش اَظًخ انزشغٛم نهحبعجخ  -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .24

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 4 
Assembling Computer 

parts Introduction االختباراث نظري وعملي 

2 4 
Assembling Computer 

parts Introduction االختباراث نظري وعملي 

3 4 
Implementing system 

calls 
Operating System 

Structures االختباراث نظري وعملي 

4 4 System debugging Operating System 

Structures االختباراث نظري وعملي 

5 4 Process scheduling Processes االختباراث نظري وعملي 
6 4 IPC systems Processes االختباراث نظري وعملي 
7 4 Windows XP threads Threads االختباراث نظري وعملي 
8 4 Linux threads Threads االختباراث نظري وعملي 
9 4 Scheduling algorithms CPU Scheduling االختباراث نظري وعملي 

10 4 Evaluation algorithm CPU Scheduling االختباراث نظري وعملي 

11 4 Semaphores Process 

Synchronization االختباراث نظري وعملي 

12 4 
Synchronization 

examples 
Process 

Synchronization االختباراث نظري وعملي 

13 4 Handling deadlock Deadlocks االختباراث نظري وعملي 
14 4 Handling deadlock Deadlocks تباراثاالخ نظري وعملي 
15 4 Handling deadlock Deadlocks االختباراث نظري وعملي 
16 4 Paging  Main Memory االختباراث نظري وعملي 
 االختباراث نظري وعملي   4 17
 االختباراث نظري وعملي   4 18
 االختباراث نظري وعملي   4 19
 االختباراث نظري وعملي   4 20
 اراثاالختب نظري وعملي   4 21

 االختباراث نظري وعملي   4 22
 االختباراث نظري وعملي   4 23

24 4 
Segmentation  

 Main Memory االختباراث نظري وعملي 

25 4 
Page replacement 

algorithms Virtual Memory االختباراث نظري وعملي 

26 4 
Examples  

 Virtual Memory االختباراث نظري وعملي 

27 4 
Examples  

 Virtual Memory االختباراث نظري وعملي 

28 4 
Access methods 

 
File-System 

 االختباراث نظري وعملي 

29 4 Disk scheduling  Mass-Storage 

Structure االختباراث نظري وعملي 

30 4 Access control Protection االختباراث نظري وعملي 
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31 4 Example: windows Security االختباراث ري وعملينظ 
32 4 Examination Examination االختباراث نظري وعملي 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Operating system concepts 8
th

 edition 

Abraham Silberschatz, New Haven, CT, 2008 

Peter Baer Galvin, Burlington, MA, 2008 

Greg Gagne, Salt Lake City, UT, 2008 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

 ألعبعٛخ انُظٕص ا 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

Operating system concepts 8
th

 edition 

Abraham Silberschatz, New Haven, CT, 2008 

Peter Baer Galvin, Burlington, MA, 2008 

Greg Gagne, Salt Lake City, UT, 2008 
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
    ٖأخش   

Computing security 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (
 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

1- Behrouz Forouzan, "Introduction to data 
communications and networking"1998 

2- The internet 

A Tannenbaum, "Computer networks" 3
rd

, 

practice-Hall, 1996 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .119

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .111

         430CIA رطجٛمبد ركٛخ   اعى / سيض انًمشس .111

 حبعجبد انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .112

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .113

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .114

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .115

 17/4/2116 د ْزا انٕطف ربسٚخ إػذا .116

 أْذاف انًمشس .117

 تعريف الطالبات بادلواضيع حديثة التطبيق وادلواكبة للتطور العلمي
 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 (  انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ
 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .25
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 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 يؼشفخ احذس انًٕاضٛغ ٔرطجٛمبرٓب -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ

  -5أ
   -6أ

 ضٕع انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕ  -ة 

 – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 االخزجبساد انُظشٚخ 

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

  -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ 
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

   -1د

 -2د

  -3د 

    -4د



 

 

الصفحت   

63 
 

  

 بنيت الممرر .26

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 2 
التعريف بالفقرات 

 وتطبيقاتها المذكورة
Nano & femto  

technologies االختباراث نظري 

2 2  Nano & femto  

technologies االختباراث نظري 

3 2  Nano & femto  

technologies االختباراث نظري 

4 2  Parallel computing االختباراث نظري 

5 2  Parallel computing االختباراث نظري 
6 2  Parallel computing االختباراث نظري 
7 2  bioinformatics االختباراث نظري 
8 2  bioinformatics االختباراث نظري 
9 2  bioinformatics االختباراث نظري 

10 2  bioinformatics االختباراث نظري 

11 2  
Data mining and 

warehouse االختباراث نظري 

12 2  
Simulation and 

modeling ختباراثاال نظري 

13 2  Neural networks االختباراث نظري 
14 2  Hackers and viruses االختباراث نظري 
15 2  Hackers and viruses االختباراث نظري 
16 2  Hackers and viruses االختباراث نظري 
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 17
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 18
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 19
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 20
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 21
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 22
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 23
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 24
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 25
 اراثاالختب نظري تطبيك تطبيك 2 26
 االختباراث نظري تطبيك تطبيك 2 27

28 2  
Android application 

and mobile 

communications 
 االختباراث نظري

29 2  
Android application 

and mobile 

communications 
 االختباراث نظري

30 2  
Android application 

and mobile االختباراث نظري 
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .118

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .119

     433CMEلٛبط ٔرمٕٚى    اعى / سيض انًمشس .121

 ػهى انُفظ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .121

 حضٕس عُخ كبيهخ انحضٕس انًزبحخ أشكبل .122

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .123

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .124

communications 

31 2  Genetic and fuzzy logic االختباراث نظري 

32 2  

Computer 

communications and 

interfaces 
 االختباراث نظري

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

internet 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 َٔٛخ (ٔانًٕالغ االنكزش
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .125

 أْذاف انًمشس .126

 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .27

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 ثبنًٕضٕع  انًٓبساد انخبطخ  -ة 

 – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 ٔانؼًهٛخاالخزجبساد انُظشٚخ 

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

  -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 
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 طشائك انزمٛٛى    

 

 ٔانؼًهٙنُظشٚخ االخزجبساد ا

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

   -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .28

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

1 2 

ف الطالبات بعد تقسيمهم الى تكلي
مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 

 القياس والتقويم

مفاىيم اساسية في القياس )تعريف 
القياس والتقويم واالختبار واىمية كل 

 منها(
 االختباراث نظري

2 2 

)انواع  مفاىيم اساسية في القياس 
التقويم , اغراضو , المسائلة التربوية 

ائص التقويم , ضمان الجودة , خص
 الجيد(

 االختباراث نظري

3 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 

 انواع القياس

)مستويات مفاىيم اساسية في القياس
 االختباراث نظري القياس , خصائص كل مستوى(

4 2 
مواصفات االختبار الجيد)الصدق ,  

 االختباراث نظري الثبات(

5 2 
مواصفات االختبار الجيد )العدالة ,  

 االختباراث نظري الموضوعية , الشمولية(

6 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بعمل مقارنة بين 
خصائص الفقرات المقالية 

 والموضوعية

صياغة الفقرات االختبارية )الفقرات 
 الموضوعية والمقالية (

 االختباراث نظري

7 2 

ت بعد تقسيمهم الى تكليف الطالبا
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
 الفقرات المقالية واالجابة القصيرة

الفقرات االختبارية )المقالية واالجابة 
 االختباراث نظري القصيرة(

8 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
فقرات اكمال االجابة والصواب 

 والخطأ

ارية )اكمل االجابة الفقرات االختب
 والصواب والخطأ(

 االختباراث نظري

9 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
فقرات االختيار من متعدد وفقرات 

 المزاوجة

الفقرات االختبارية )االختيار من 
 متعدد والمزاوجة(

 االختباراث نظري

 ثاالختبارا نظري االمتحان االول  2 10
 االختباراث نظري خطوات بناء االختبار   2 11
 االختباراث نظري خطوات بناء االختبار  2 12

13 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بعمل نموذج الختبار 

 سنوي او نصف سنوي

 خطوات بناء االختبار
 االختباراث نظري

 االختباراث نظري عطلة نصف السنة  2 14

15 2 

الطالبات بعد تقسيمهم الى تكليف 
مجموعات بتحليل محتوى دراسي 

 الى عناصره االساسية

 بناء الخارطة االختبارية
 االختباراث نظري
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16 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب وزن كل خلية 

 من خاليا الخارطة االختبارية

 بناء الخارطة االختبارية
 االختباراث نظري

 االختباراث نظري لخارطة االختباريةبناء ا  2 17

18 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب معامل الصعوبة 

 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختباراث نظري

 االختباراث نظري بدء التطبيق العملي للطالبات   2 19
 االختباراث نظري =  2 20
 االختباراث نظري =  2 21
 االختباراث نظري =  2 22
 االختباراث نظري =  2 23
 االختباراث نظري =  2 24

25 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب معامل التمييز 

 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختباراث نظري

26 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب فعالية البدائل 

 ئةالخاط

 التحليل االحصائي لالختبار
 االختباراث نظري

27 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب المعدل 

الحسابي لدرجات افتراضية على 
 اختبار افتراضي

 تفسير درجات االختبار

 االختباراث نظري

28 2 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى 
مجموعات بحساب النسبة المئوية 

لدرجات افتراضية على للنجاح 
 اختبار افتراضي

 تفسير درجات االختبار

 االختباراث نظري

 االختباراث نظري االمتحان الثاني  2 29
 االختباراث نظري مناقشة المشروع العملي  2 30
 االختباراث نظري مناقشة المشروع العملي  2 31
 االختباراث نظري مناقشة المشروع العملي  2 32
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 عبيؼخ ثغذاد انزؼهًٛٛخ انًؤعغخ .127

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .128

        434CAPرطجٛك   اعى / سيض انًمشس .129

 ػهى انُفظ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .131

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .131

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .132

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .133

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .134

 أْذاف انًمشس .135

 

 

 

 ءاد انًطهٕثخ :انمشا

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 يخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .29

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
  -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 نُظشٚخ االخزجبساد ا

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

  -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انكزت ٔانًالصو 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ 
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

   -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .31

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

 االختباراث وعملي نظري اداب مهمة التدريس  4 1

 االختباراث نظري وعملي اداب مهمة التدريس  4 2
 االختباراث نظري وعملي اداب مهمة التدريس  4 3

 االختباراث نظري وعملي اداب مهمة التدريس  4 4

 االختباراث نظري وعملي ادارة الصف وتنظيمه  4 5
 االختباراث نظري وعملي ادارة الصف وتنظيمه  4 6
 االختباراث نظري وعملي ادارة الصف وتنظيمه  4 7
 االختباراث نظري وعملي ادارة الصف وتنظيمه  4 8
 االختباراث نظري وعملي وية واليوميةاخلطة التدريسية السن  4 9

 االختباراث نظري وعملي اخلطة التدريسية السنوية واليومية  4 10
 االختباراث نظري وعملي اخلطة التدريسية السنوية واليومية  4 11
 االختباراث نظري وعملي اخلطة التدريسية السنوية واليومية  4 12
 اثاالختبار نظري وعملي ادلشاهدة  4 13
 االختباراث نظري وعملي ادلشاهدة  4 14
 االختباراث نظري وعملي ادلشاهدة  4 15
 االختباراث نظري وعملي ادلشاهدة  4 16
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 17
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 18
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 19
 االختباراث ظري وعملين تطبيك تطبيك 4 20
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 21
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 22
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 23
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 24
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 25
 اراثاالختب نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 26
 االختباراث نظري وعملي تطبيك تطبيك 4 27

28 4  
مناقشة مشاكل الطالبات يف فرتة 

 االختباراث نظري وعملي التطبيق

29 4  
مناقشة التقارير المعدة من قبل 

 االختباراث نظري وعملي الطالبات حول التطبيق

30 4  
مناقشة مشكلة المختبرات في 

 االختباراث نظري وعملي المدارس

31 4  
مناقشة مشكلة تسريب الطلبة من 

 االختباراث نظري وعملي ادلدارس

 االختباراث نظري وعملي مناقشة مشكالت تتعلق بالبيئة  4 32
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 عبيؼخ ثغذاد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .136

  حبعجبدا  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .137

       432CRPيششٔع ثحش   اعى / سيض انًمشس .138

 عجبدحب انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .139

 حضٕس عُخ كبيهخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .141

 انشاثؼخ انفظم / انغُخ .141

 128 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .142

 17/4/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .143

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 انًٕالغ االنكزشَٔٛخ (ٔ
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
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 أْذاف انًمشس .144

 رؼهٛى انطبنجخ ػهٗ كٛفٛخ كزبثخ انجحش ٔرطجٛمّ ػًهٛب يٍ خالل كزبثخ انجشايظ 
 

 ؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانز .31

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 لذسح انطبنجخ ػهٗ انجحش ٔكزبثخ انزمبسٚش ٔانجحٕس -1أ

  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انجحش فٙ االَزشَذ ٔكزبثخ انجحش – 1ة
  – 2ة

  – 3ة

   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 بسادانغًُ

 
  يٓبساد انزفكٛش -ط

 كزبثخ انجحٕس -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انُظشٚخ 
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 كزبثخ انجحٕس  -1د

 -2د

  -3د 

    -4د
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 بنيت الممرر .32

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريمت التمييم طريمت التعليم

 اختباراث نظري   4 1

 اختباراث نظري   4 2
 اختباراث نظري   4 3

 اختباراث نظري   4 4

 اختباراث نظري   4 5
 اختباراث نظري   4 6
 اختباراث نظري   4 7
 اختباراث نظري   4 8
 اختباراث نظري   4 9

 اختباراث نظري   4 10
 اختباراث نظري   4 11
 اختباراث نظري   4 12
 اختباراث نظري   4 13
 اختباراث نظري   4 14
 اختباراث نظري   4 15

 اختباراث نظري   4 16

 اختباراث نظري   4 17

 اختباراث نظري   4 18

 اختباراث نظري   4 19

 اختباراث نظري   4 20

 اختباراث نظري   4 21

 اختباراث نظري   4 22

 اختباراث نظري   4 23

 اختباراث نظري   4 24

 اختباراث نظري   4 25

 اختباراث نظري   4 26

 اختباراث نظري   4 27

 اختباراث نظري   4 28
 اختباراث نظري   4 29
 ثاختبارا نظري   4 30
 اختباراث نظري   4 31
 اختباراث نظري   4 32
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

نضٕٛف ٔانزذسٚت انًضبل يحبضشاد ا

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 انمجٕل  .33

 84 انًزطهجبد انغبثمخ

 45 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 79 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة رقتستغ ال والتً مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  لالٌوم االو

1 9099 
الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراس0ً نقاش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9039 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 3

 مصادركفاءة البرنامج0 جولة على ال 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
 الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء  اجتماع مع

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8045 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةالمعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن0  9099 19
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 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 19039 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14099 13

14 14039 
ٌر للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة االجتماع األخ

 الراجعة الشفهٌة.

15 14039 
   س المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعضاء الهٌنة ٌٌقدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي لللجدو ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة0

 الكلٌة0

 البرنامج0

 تقرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 29بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً اتترتٌب

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تقٌٌم مدى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة  .2

ن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم ن المعلومات والدعم للتحسمالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 ٌؤت0ً على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التقٌٌم تقرٌر (1

 .ًاألكادٌم البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلت0ً المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4
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 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( مجالبرنا )اسم برنامج ٌقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلت0ً فً رنامج األكادٌمًللب

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 0 التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :ةالمتابع تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االعشاء انًطهٕة ارخبرِ؟ يالحظبد (َؼى؟ ) انغؤال د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم  1

 كادٌمً األ
   

2 
هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار التقٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها 

   

هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة 
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها 
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق  5

 ة التحسٌن خط
   

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة  6

 التحسٌن اي عقبات كبٌرة 
   

ما هو الزمن الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة  7

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 
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 البرنامج 

8 
ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرقه

 لمإشرات بما ٌحقق ا

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحمك في المؤشراث

 انًؤششاد )أَظش إنٗ إطبس انزمٛٛى(

ثُٕد خطخ انزحغٍٛ )ثٍٛ 

يذٖ يطبثمزٓب نهزٕطٛبد 

انٕاسدح فٙ رمشٚش يشاعؼخ 

 انجشَبيظ األكبدًٚٙ(

انًؼهٕيبد انغذٚذح انًغزمبح 

 يٍ صٚبسح انًزبثؼخ انًٛذاَٛخ
 االعزُزبط انؼبو

 انذساعٙ انًُٓظ

 االْذاف ٔيخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انذساعٙ )انًحزٕٖ( سانًمش

 انزمذو يٍ عُخ ألخشٖ

 انزؼهٛى ٔانزؼهى

 رمٕٚى انطهجخ

   

 كفبءح انجشَبيظ

 انظٕسح انؼبيخ نهطهجخ انًمجٕنٍٛ

 ٕاسد انجششٚخًان

 ٕاسد انًبدٚخًان

 اعزؼًبالد انًٕاسد انًزبحخ

 يغبَذح انطهجخ

 انًمجٕنٍٛيؼذالد رخشط انطهجخ 

   

 انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ

 يؼبٚٛش ٔاضحخ

 اعزخذاو يؼبٚٛش انمٛبط انًُبعجخ

 إَغبص انخشٚغٍٛ

 يؼبٚٛش أػًبل انطهجخ انًمًٛخ

   

 اداسح انجشَبيظ ٔانضًبٌ

 انزشرٛجبد انالصيخ إلداسح انجشَبيظ

 انغٛبعبد ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ

 انًالحظبد انًُٓغٛخ انًغًؼخ

 ٔانًغزخذيخ

 بد انزحغُٛٛخ نهًٕظفٍٛاالحزٛبع

 انزٙ ٚزى رحذٚذْب ٔيؼبنغزٓب

 إعشاءاد انزخطٛظ نهزحغٍٛ

 انًزجؼخ
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 معايير المراجعت الناجحت وتمييم العمليت

 معايير المراجعت الناجحت

 اآلت0ً فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي مجالبرنا ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة ورةالص تكون ان .3

 من0 كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم توفرو والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة0 بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً متوافرة التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر سة التعلٌمٌة0 بؤنالمإس

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌقوموا بؤن الخبراء0 المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

رنامج الب عن ومتوازنا تقدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسٌن واقعٌة خطة

 التمييم:

إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن 
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وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق ملء استبٌان مقتضب. 

 رورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها. بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الض االعتماد االكادٌمً

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقارٌر موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستقوم 

اهم الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى 

 الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر. نمامثلة 

 
 

 لائمت مصطلحاث مراجعت البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات0فقد د فٌه. وإلزالة االبهام تر التً السٌاق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة راساتفالد الواسع0 المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج بعض

 .لاألعما إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه ذيال االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 لتحسينا او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين
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 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً جبرنام فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة عٌةالمرج المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 نة.معٌ زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً تالمخرجا باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب تدٌرهاو المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة راساتوالد الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب تشملو نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما ةالتفاعلٌ

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات هدافلأل الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا ماتعل ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة
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 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجً برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التقييم إطار

 قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم رٌةمعٌا بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات

 

 امة )اللوائح(الع المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة ٌةأ أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم قدٌم،الت إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة لمهنٌةا التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها ٌمٌةالتعل المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات
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 المختص المراجع

 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة اخلٌةالد الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر بدورهاتوجه  والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة ألمورا واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً مًاإلقلٌ المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة ٌهاخرٌج ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها
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 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة منتظمةال التقارٌر

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن صٌنلمراجعٌن مخت لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة علوماتالم التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة ةاالستراتٌجٌ المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن لطلبة الحالٌٌنا على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 اتيجيةالخطط االستر/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص لزمنًا واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقها

 تمييم الطلبت

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً لبرنامجل المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون مالتعل لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد
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 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر نهاٌة عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة تدرٌسٌٌنال ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 ةالطلب لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصقات

 


