
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  قسم االعتماد الدولي          
 
 
 
 

 كليات  لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
    2023 - 2022للعام الدراسي  

 الكفيل :    اسم اجلامعة 
 كلية اهلندسة التقنية :   ةالكلياسم 

 1:   عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 
 05/2022/اتريخ ملء امللف :  

 
 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  
  

 2022 /   /   التاريخ                              2022 /     /  التاريخ                     2022 /    /   التاريخ  
 التوقيع                التوقيع                                                               التوقيع                
              

 
 

 اجلامعيقسم ضمان اجلودة واألداء     
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

                  التاريخ     /     /
 التوقيع 

 

 



 األكاديمي  البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي()مراجعة البرنامج  العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 
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والتعليم مع سوق العمل، خدمة  رضا المستفيدين، تطابق مخرجات التعلم 

 المجتمع من قبل القسم ومدى مشاركة الطلبة بذلك. 

 2022 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

أ( تخريج الكوادر الهندسية في مجال هندسة الحاسوب القادرة على مواجهة كل الصعوبات والمعوقات التي  

  اتيواألساسبكافة المعلومات  حهايمن خالل تسل والتكنولوجية الصناعيةتواجهها أثناء العمل في القطاعات 

 . ب في مجال عمله في اختصاص هندسة الحاسو حتاجها ي التي  العلميةوالحقائق 

باختصاصات هندسة تقنيات الحاسوب المختلفة لهم القدرة على اإلبداع واالبتكار   نيمهندس لتخريجب( السعي  

ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم   تخرجهمالمختلفة بعد   الهندسيفي مجاالت العمل 

 المتحضر. 

  العلمية على أهم المستجدات   لالطالعفي اختصاص هندسة الحاسوب  والهندسية الفنية الكوادر  ئةيج( ته

 مهارات العمل الجماعي للطلبة.  وتطويروالسعي لإلفادة منها في خدمة المجتمع   والتكنولوجية 
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 والفهم  المعرفة -أ

 في هندسة الحاسوب.  واألساسيات  ياتوالنظر والمبادئ مهالحصول المعرفة والف -1أ

 المتقدمة في اختصاص هندسة الحاسوب.   الحديثة  العلمية يعالمواض مهف -2أ

 . يةندسالهالتي تستخدم في مجال حل المشاكل   الحاسوبية اتيالبرامج مهاالطالع على ا -3أ

 . يةالمختبر  زةهاألج عمل  اسس مهالقدرة على ف -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات -ب 

 الحاسوبية.  التطبيقات  حليلتو  وصف -1ب

 .ايهواالسس المعتمدة عل يةندسالهالقواعد  ناقش يو نهبري و بكتب -2ب

االستعانة ببرامج الحاسوب   يةإمكان مع ا ه الحلول الناجعة ل  جديو ا هناقشيالمشاكل و  حللي -3ب

 . التخصصية

 في اختصاص هندسة الحاسوب.  يةندساله  مهيخاصة للمفا  ا هنهبريو  مهيالمفا  وبنقل برري -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . ة يالمحاضرات النظر -1        

 محاضرات المناقشة.  -2        

 في المختبرات.  ةيالمحاضرات العمل -3        

 من قبل الطلبة.  ة يالسمنرات العلم -4        

 .رةي الصغ ةيميالتعل عيطرق المجام -5        

 .اه ومناقشت ةهيالتخرج لطلبة المرحلة المنت  ع يمشار -6   

 

 طرائق التقييم      

 . ة ياو الفصل ة يرهالش ة يرياالمتحانات التحر -1   

 . Quizzes)) عةياالمتحانات المفاجئة السر -2   

 . ة يالعلم  ريكتابة التقار -3   

 . ةيالسمنرات العلم -4   

 . ةي تيالواجبات الب -5   

 . ةهيالتخرج لطلبة المرحلة المنت  عيلجان مناقشة مشار -6   

 

 التفكير مهارات -ج

 يتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعلومة.  -1ج        

 قادر على العمل بروح الفريق الواحد.  -2ج        

 ينمي روح المودة والتعاطف واالحترام لذاته واالخرين.  -3ج        

 ينمعية واألخالق التي مصدرها الديلتزم بأخالقيات البحث العلمي واخالقيات المؤسسات الجا -4ج        

 والنظم االجتماعية. 

 

 طرائق التعليم والتعلم       



 

 محاضرات نظرية وعملية وعرض المعلومة من مصادر علمية معتبرة متنوعة.

 

 طرائق التقييم     

 

 اختبار الطالب شفويا وعمليا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للنظريات العلمية المطروحة. 

 
 

 

 . الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  العامة المهارات -د 

 الحاسوب والمنظومات.  ألجزاء يةندساله التصاميماعداد  -1د        

 . الحاسوب هندسة مجال في ا وحلوله يةندسالهحول المشاكل  ية ندسالهاالستشارات  تقديم -2د        

 .ميي والتق التصميم يات عمل في اه ب واالستعانة  ا ومناقشته  يةندس الهختبارات نتائج اال تحليل -3د        

    العلمنةحول نتائج الفحوصات واالختبارات  يةندساله الفنية  التقارير اغةي القدرة على كتابة وص -4د        

 من االختبار.  وتأثراتناوالقدرة على استنباط النتائج 

 والتعلم  التعليمطرائق           

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات.  -

 . التلفاز  : داتا شو، سبورات ذكية، شاشاتخراج االلكترونية اال  بأجهزةالعلمية حاضرات عرض الم •

 مصغرة ضمن المحاضرات.  اريعالواجبات البيتية ومش •

 . العلمية  المختبرات •

 مشاريع التخرج.  •

 الزيارات العلمية.  •

 لتي تعقد في القسم.والندوات العلمية االدورات  •

 . التدريب الصيفي •

 

 

 

 طرائق التقييم            

 . ةمفاجئ متحانات ال الا

 والمشاريع المصغرة داخل المادة. الواجبات البيتية •

 . متحانات الفصلية والنهائية للمواد النظرية والعمليةاال •

 التفاعل داخل المحاضرة  •

 المواد النظرية والعملية.  التقارير  •
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 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة 

رمز المقرر أو 

 المساق 
 اسم المقرر أو المساق

الساعات  

والوحدات  

 المعتمدة 

 عملي نظري

 األولى 

 

1CTE1   اسس الهندسة

 الكهربائية

1T+2 3   

 درجة البكالوريوس  

1برمجة الحاسوب  1CTE2 معتمدة وحدة تتطلب )س( ساعة   2 3 

1CTE3  1 الكترونيك رقميT+2 2  

 1CTE4 2 2 تركيب الحاسوب 

1CTE5   الديمقراطية وحقوق

 االنسان

2 2 

1CTE6  1رياضيات  1T+2 - 

1CTE7 4 - ورش  

1CTE8  3 - الرسم الهندسي  

 الثانية 

 

2CTE1  المعالجات معمارية

 الدقيقة

2 3  

 2CTE2 2 2 االجهزة والقياسات  

 2CTE3 1 اسس االتصاالتT+2 2  

 2CTE4 2 2 االلكترونيك  

 2CTE5  2برمجة الحاسوب  2 2  

 2CTE6 2 1 تطبيقات الحاسوب  

 2CTE7  2رياضيات  1T+2 -  

 2CTE8 تدريب Interpolation  

 الثالثة 

فرع 

 االلكترونيك 

 

3CTEE1 2 2 اسس هندسة السيطرة  

3CTEE2 2 2 تحليالت هندسية  

3CTEE3 2 2 إلكترونيات صناعية  

3CTEE4  تصميم منظومات

 الزمن الحقيقي

2 2  

3CTEE5 2 2 التحكم الرقمي  

3CTEE6  معالجة االشارة

 الرقمية

2 2  

 3CTEE7 2 2 مادة اختيارية  

3CTEE8  محاكيات األنظمة

 اإللكترونية

1 2  

 3CTEE9 تدريب Interpolation  

 الثالثة 

تصاالت فرع اال  

 

3CTEC1  اسس شبكات

 الحاسوب 

2 2  

3CTEC2 2 2 اسس هندسة السيطرة  



3CTEC3  2 2 اتصاالت رقمية  

3CTEC4 2 2 تحليالت هندسية  

3CTEC5  تصميم منظومات

 الزمن الحقيقي

2 2  

3CTEC6  معالجة االشارة

 الرقمية

2 2  

3CTEC7 2 2 مادة اختيارية  

3CTEC8  محاكيات شبكات

 الحاسوب 

1 2  

 3CTEC9 Training Interpolation  

رابعةال  

فرع 

 االلكترونيك 

 

4CTEE1  2 2 ادارة مشاريع  

4CTEE2  2 2 الكترونيك رقمي متقدم  

4CTEE3  تصميم دوائر موائمة

 الحاسوب 

2 2  

4CTEE4  تكنلوجيا الحاسوب

 المتقدم

2 2  

4CTEE5 2 2 شبكات الحاسوب  

4CTEE6  2 2 نمذجة االنظمة الذكية  

4CTEE7 2 2 مادة اختيارية  

4CTEE8 4 - مشروع  

      

رابعةال  

تصاالت فرع اال  

 

4CTEC1  2 2 ادارة مشاريع  

 4CTEC2   امنية الحاسوب

 وشبكاتها

2 2  

 4CTEC3 2 2 االتصاالت المتنقلة  

 4CTEC4   بروتوكوالت شبكات

 الحاسوب 

2 2  

 4CTEC5   حوسبة الوسائط

 المتعددة 

2 2  

 4CTEC6  نظرية المعلومات

 والترميز

2 2  

 4CTEC7 2 2 مادة اختيارية  

 4CTEC8 4 - مشروع  
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إبشاعة ثقافة الثقة ابلنفس والقدرة على ختطي الربانمج بنجاح من قبل الطلبة فيما لو أحبوا الربانمج وحرصوا على اتقانه،  البدا  -1
 وتعاونوا فيما بينهم ومع املدربني. 

اليت يعد كل  اشاعة ثقافة ان قول الطالب مل افهم أفضل من سكوته على عدم الفهم، الن الربانمج هو سلسلة من املهام املرتابطة  -2
 منها متطلب لألخر القادم ما يعين ان اي تعطل يعين توقف الطالب طيلة العام.

اعتماد التدريب والواجب البييت من خالل تنصيب الربامج املعنية يف احلواسيب الشخصية يف البيت والسماح ملن ال ميتلكون جهاز  -3
 اعد الباحث يوميا داخل املخترب.احلاسوب ابرتياد املخترب اثناء الفراغ، نظرا لتواجد مس

 التحول التدرجيي لالعتماد على الذات يف تعلم الربانمج.  -4
متكني الطالب من ان يدير حبث التخرج بنفسه من خالل اجراءات البحث واساليبه التجريبية واالحتفاظ بتلك املهارات ملا بعد   -5

 التخرج. 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول   .14

 أوال: شروط القبول يف الكلية: 
 اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )القبول األهلي املركزي(.  -1    
 أن جيتاز بنجاح أي اختبار خاص أو مقابلة شخصية يراها جملس الكلية او اجلامعة. -2    
 أن جيتاز للفحي الطيب.  -3    

 اثنيا: شروط القبول يف القسم العلمي:
 اختيار رغبة الطالب من أكثر من رغبة مرتبة حسب األفضلية.  -1
 معدل القبول يف الثانوية العامة. -2
 عابية للقسم العلمي.الطاقة االستي -3

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 السوق.  احتياجات -1
 .ةياحملل اتهالتوج -2
 .واالستبياانتالدراسات  -3
 . يدةاملستف  اتهمع اجل التخصصيةالندوات وورش العمل  -4

 

 


