
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 ًركنٌنٌخْب انًؼهٌيبد/ كهْخ ػهٌو انحبسٌة  خبيؼخ ًاسؾ انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

  / انًزكز  انمسى انؼهًِ .2

اً اسى انجزنبيح األكبدًِّ  .3

 انًينِ 

 يززخًبد 

 ثكهٌرٌّس فِ ػهٌو  اسى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذراسِ  .5

 مزراد /أخزٍ سنٌُ /ي

 انفظهِ

  انًؼزًذ   ثزنبيح االػزًبد .6

  انًؤثزاد انخبرخْخ األخزٍ  .7

  ربرّخ إػذاد انٌطف  .8

 أىذاف انجزنبيح األكبدًِّ .9

 - انًززخى ثيب ًّز انزِ االؽٌار رٌػْح -أ

 - ثْذح انًززخى ثزيدخ ػهَ انمذر ين انطبنت رًكْن -ة

 .ينيب ًاحذح كم ًيسبًء يًْزاد ًيبىِ ؽٌر كم فِ انًسزخذيخ انطزق يؼزف ين انطبنت رًكْن -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًطهٌثخ ًؽزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى يخزخبد انجزنبيح  .11
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  االىذاف انًؼزفْخ  - أ

 - .يمطؼو ثظٌرح ًخزنيب اننظٌص رمطْغ ؽزّمخ فيىا.

 .يؼْنو لٌاػذ ػهَ ثبالػزًبد bottom up - ؽزّمخ ػهَ ثبالػزًبد اننظٌص ىذه اػزاة انْخ فيىة.

 - .ًرحذّذه انخطأ اكزشبف كْفْخ فيىج.

 .اننيبئْو انشفزح رٌنْذ ًكْفْخ رحسْنيب ًكْفْخ انٌسطْخ انشفزح رٌنْذ انْخ يؼزفخد. 

 نخبطخ ثبنجزنبيح ا ْخانًيبرار األىذاف –ة 

 .انزذرّت انظْفِ - 1ة 

 .ثحٌس رخزج  - 2ة 

 .رمبرّز ػهًْخ - 3ة 

 هى ؽزائك انزؼهْى ًانزؼ     

 انًجبشز انًحبػزح اسهٌة. 

 اكثز انفكزح رٌػْح نغزع االيثهخ ثؼغ اػطبء. 

 ًانشكم انزٌػْح فِ انًخططبد اسزخذاوا. 

 ًانًسبئم انٌاخجبد ثؼغ ػطبءا. 

 ًانؼشٌائْو انًجبشزح االسئهخ ٌخْخر. 

 اندًبػْخ نألنشطخ انذرخخ ين نسجخ خظْضر. 

 ؽزائك انزمْْى      

 انًشبركخ فِ لبػخ انذرس. -

 رمذّى األنشطخ  -

 اخزجبراد فظهْخ ًنيبئْخ ًأنشطخ . -

 انٌخذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ج

 . انًبدح انًٌػذ فِ ًرسهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز  -1ج

 .رظًْى نظى لٌاػذ انجْبنبدانًنطمِ فِ كْفْخ انزفكْز -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز  -3ج

 ؽزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 انٌلذ ثأىًْخ ّشؼز نحٌ ػهَ انًحبػزح إدارح. 

 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼغ انطبنت ركهْف. 

 اندًبػْخ. نألنشطخ انذرخخ ين نسجخ رخظْض 

 

 ؽزائك انزمْْى    

 انًسؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انززاو دنْم انذرس لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 

 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ًٌػذثبن االنززاو 

 ًانًيبرُ انًؼزفِ ًانزحظْم االنززاو ػن ًاننيبئْخ انفظهْخ االخزجبراد رؼجز. 
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 انًنمٌنخ )انًيبراد األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر انشخظِ(.انزأىْهْخ انًيبراد انؼبيخ ً-د 

 .انزمنْخ ئمًسب يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح - رنًْخ 1 د

 .اإلنززنذ يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح - رنًْخ 2 د

 .انًزؼذدح انٌسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح - رنًْخ 3 د

 .ًانًنبلشخ انحٌار ػهَ انطبنت لذرح - رطٌّز 4 د

 .انجزيدخ نغبد ين ًانًزًكن االفؼم االسزخذاو ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز 5 د

 ًانزؼهى  ؽزائك انزؼهْى         

 إرشبد انطالة إنَ ثؼغ انًٌالغ االنكززًنْخ نإلفبدح ينيب .   -

 انزذرّجبد ًاألنشطخ فِ لبػخ انذرس .   -

 انزمنْبد انحذّثخ ًاسزخذايبريب.ػمذ حهمبد ثحثْخ ّزى ين خالنيب   -     

 

 ؽزائك انزمْْى          

 ًانزمبرّز.رمذّى األنشطخ  -

 انًشبركخ فِ انحهمبد انجحثْخ. -

 

 

 

 ثنْخ انجزنبيح  .11

انًزحهخ 

 انذراسْخ 

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أً انًسبق ريز انًمزر أً انًسبق

 ػًهِ     نظزُ      

 31 31 يززخًبد   انثبنثخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطْؾ نهزطٌر انشخظِ .12
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 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً  غ)ًػْبر انمجٌل يؼ .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أىى يظبدر انًؼهٌيبد ػن انجزنبيح .14

1. Introduction to Data Base. 

2. Data base Systems. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 ح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناه

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

بقابلُت التىظُف الوتعلقت 

 (والتطىر الشخصٍ

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

السنت الثالثت / الفصل 

 االول

   * *  * * * * * * *  * * * اساسٍ هترخواث  

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 ركنهٌخْب انًؼهٌيبدخبيؼخ ًاسؾ كهْخ ػهٌو انحبسٌة ً انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

     / انًزكز ؼهًِ انمسى ان .2

 يززخًبد اسى / ريز انًمزر .3

 انمبػبد انذراسْخ + يخزجزاد انحبسٌة أشكبل انحؼٌر انًزبحخ .4

 انثبنثخاسْخ / انسنخ انذر االًلانفظم انذراسِ  انفظم / انسنخ .5

 61 )انكهِ(ػذد انسبػبد انذراسْخ  .6

  ربرّخ إػذاد ىذا انٌطف  .7

 أىذاف انًمزر .8

 لٌاػذ انجْبنبد انٌاع ػهَ انطبنت ّزؼزف.1

 رظًْى لٌاػذ انجْبنبد ػهَ انطبنت ّزؼزف.2

 اننظزّبد انًسزخذيخ فِ لٌاػذ انجْبنبد ًادارريب رطجْك ػهَ انطبنت ّزؼزف.3

3.  

4.  

 
 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 ًؽزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمزربد انخيخز .11

 االىذاف انًؼزفْخ   - ة

 يفزداد يبدح لٌاػذ انجْبنبد ًادارريب.يؼزفخ ًفيى  -1أ

 انزؼزف ػهَ انٌع لٌاػذ انجْبنبد. -2أ

 انزؼزف ػهَ كْفْخ رظًْى لٌاػذ انجْبنبد. -3أ

 انزؼزف ػهَ ؽزق رثؾ لٌاػذ انجْبنبد. -4أ

 

 خ انخبطخ ثبنجزنبيح األىذاف انًيبرارْ –ة 

 انزذرّت انظْفِ. - 1ة 

 ثحٌس رخزج . - 2ة 

 رمبرّز ػهًْخ. - 3ة 

 ؽزائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 يحبػزاد نظزّخ -1

 انًنبلبشبد انؼهًْخ -2

 يخزجزاد ػًهْخ -3

 ثحٌس ػًهْخ -4

 ؽزائك انزمْْى      

 انًشبركخ فِ لبػخ انذرس. -

 رمذّى األنشطخ  -

 ًنيبئْخ ًأنشطخ .اخزجبراد فظهْخ  -

 األىذاف انٌخذانْخ ًانمًْْخ . -ج

 . انًبدح انًٌػذ فِ ًرسهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز  -1ج

 انًنطمِ فِ كْفْخ رظًْى نظى لٌاػذ انجْبنبد.انزفكْز -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز  -3ج

 ؽزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 انٌلذ ثأىًْخ ّشؼز نحٌ ػهَ انًحبػزح رحإدا. 

 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼغ انطبنت ركهْف. 

 اندًبػْخ. نألنشطخ انذرخخ ين نسجخ رخظْض 

 

 ؽزائك انزمْْى    

 انًسؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انززاو دنْم انذرس لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 

 انجحٌس.ً انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنززاو 

 ًانًيبرُ انًؼزفِ ًانزحظْم االنززاو ػن ًاننيبئْخ انفظهْخ االخزجبراد رؼجز. 
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 انًنمٌنخ ) انًيبراد األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر انشخظِ (.انزأىْهْخ انؼبيخ ً انًيبراد -د 

 .انحذّثخ انزمنْخ ًسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -1د

 اإلنززنذ. يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -2د

 انًزؼذدح. انٌسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -3د

 .ًانًنبلشخ انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز  -4د
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 انجنْخ انزحزْخ  .11

 .Introduction to Data Base.1 ـ انكزت انًمزرح انًطهٌثخ 1

2.Data base Systems. 

 .Introduction to Data Base.1 )انًظبدر(  ْخ ـ انًزاخغ انزئْس2

2.Data base Systems. 

               ـ انكزت ًانًزاخغ انزِ ٌّطَ ثيب  ا

 ( انًدالد انؼهًْخ , انزمبرّز ,.... ) 

1.Introduction to Data Base. 

2.Data base Systems. 

ة ـ انًزاخغ االنكززًنْخ, يٌالغ االنززنْذ 

.... 

 

 

 رطٌّز انًمزر انذراسِ خطخ  .12

   

 

 

 

 
 


