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 )دبمهم(  العميا الدراسات برنامج تهصيف نمهذج
 الكمية: التخبية الشؾعية                              جامعة: السشؾفية    

 العام الجراسي
 (1/12/2019تاريخ اعتساد التؾصيف مؽ مجمذ السؤسدة )

 امج: مهاصفات البرن
 أ. البيانات األساسية

 بخنامج الجراسات العميا )دبمؾم(.  :عشؾان البخنامج
 فخدي:نؾع البخنامج

 قدؼ تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي:القدؼ  
 أ.م.د/يدخية عبج الحسيج فخج :السشدق

 ب. البيانات السيشية
 ( أهداف البرنامج:1

تقجم فى مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي لمظالب ( تقجيؼ السعارف العمسية والتظبيكية وتجريب م1
 الخاغبيؽ فى العسل فى التعميؼ والخجمات والبحث وسؾق العسل.

( السداىسة فى تظؾيخ التشسية البذخية لمسجتسع بإعجاد الكؾادر العمسية الستخررة فى مجال 2    
 نغؼ التعمؼ وأدوات التظؾيخ والتقشيات والجؾدة. تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي فى الجؾانب الستعمقة بإدارة

يقيا لخجمة السجتسع، ( نذخ السعخفة فى مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي والعسل عمي تظب3    
 وتؾعية السجتسع بأىسية تؾعيف تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي لجعؼ العسمية التعميسية وتظؾيخىا.

 دتهدفة لمبرنامج:( النتائج التعميمية الم2
 بإنتياء الجراسة يجب أن يكؾن الخخيج قادر عمي أن:

 المعرفة والفهم: - أ
 .الشغخيات واألساسيات الستعمقة بسجال عمؾم تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب األلي ُيعجد 1-أ
 بالشغؼ التعميسية الحجيثة مجال التخرص،وخرائريا ونغخياتيا. يعخف 2-أ
 ص.استخجام الحاسب اآللي فى التخر يؾضح 3-أ
 .السختمفة وأدواتو العمسي البحث وأخالقيات أساسيات يتعخف عمى 4-أ
 .العيؾب( -الخرائص والسسيدات  -الفيجيؾ التفاعمي )السفيؾم  يتعخف عمى 5-أ
 وخرائرة وأساليب تؾعيفة فى العسمية التعميسية.،الترؾيخ الزؾئي مياراتيمخص  6-أ
 .خض السحتؾي التعميسييرف الظخق الفاعمة الختيار الؾسائل التعميسية السشاسبة لع 7-أ
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 .الظخق الفاعمة لترسيؼ السؾاقف التعميسية الجيجة يتعخف عمى 8-أ
 التعميسيةاعي والشغؼ الخبيخة  في العسمية يؾضح طخق التعامل مع تؾعيف تقشيات الحكاء االصظش 9-أ

 في ضؾء معاييخ الجؾدة. 
 يرف خظؾات حمقة بحث في انتقاء وضبط خظط األبحاث الجيجة مجال التخرص 10-أ
 البيئات التعميسية / التعمسية  والعسل عمي الحفاظ عمييا  وصيانتيا شفُير 11-أ
 .مؼ بشغخيات واستخاتيجيات وطخائق التعميؼ والتعمؼ وخرائص مخاحل نسؾ الستعمسيؽيُ  12-أ

 :القدرات الذهنية - ب
 .يقتخح الظخق السشاسبة الستخجام الحاسب اآللي  في التخرص 1 -ب
 .يرسؼ نغؼ تعميسية مجال التخرص 2 -ب
 .إنتاج بخامج الفيجيؾ والتميفديؾن التعميسييبتكخ طخق  3 -ب
 السدتقبمية. الدؾق  حتياجاتيدتشتج ا 4 -ب
 .في مشاىج البحث اآللي والحاسب والخياضة اإلحراءى مبادئ يحمل 5 -ب
 .األسذ السيشية والتعميسية وفق لترؾيخ الزؾئييخظط لتظؾيخ األداء فى مجال ا 6 -ب
 .يرسؼ السؾاقف التعميسية الجيجة 7 -ب
 .االصظشاعي والشغؼ الخبيخة  في العسمية التعميسية يؾعف تقشيات الحكاء 8 -ب
 .بحث في انتقاء وضبط خظط األبحاث الجيجة مجال التخرصالحمقة  يحجد السذكمة في 9 -ب

 .يخظط اتخاذ القخارات السيشية في ضؾء السعمؾمات الستاحة 10 -ب
 مؽ أجل التحديؽ والتظؾيخ.   ،يحمل نتائج تقؾيؼ الستعمسيؽ 11 -ب
تعميسية و اختيار السشاسب مؽ بيؽ البجائل في السؾاقف الحياتية يقارن الدياسات والشغؼ ال 12 -ب

 .السختمفة
 .السعظيات بعض تؾافخم عجم الستخررة السذاكل يجج الحمؾل 13 -ب
 .السيشية السذاكل لحل السختمفة السعارف يخبط بيؽ 14 -ب
 .بحثية مذكمو ؾلح يةمشيج عمسية دراسة أوكتابة بحثية دراسة يخظط لعسل 15 -ب
 ارسات السيشية. يكيؼ السخاطخ في السس 16 -ب

 :مهارات مهنية  -ج
 بإنتياء الجراسة يجب أن يكؾن الخخيج قادر عمي أن:

 .يسارس عسميات استخجام الحاسب اآللي في التخرص 1ج
 .يدتخجم طخقًا فاعمة لترسيؼ الشغؼ التعميسية  2ج
 يظبق االتجاىات الحجيثة إلنتاج بخامج الفيجيؾ والتميفديؾن التعميسي 3ج
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 القائؼ عمي األسذ السيشية والتعميسية بكفاءة   يسارس الترؾيخ الزؾئي 4ج
 يختار الؾسائل التعميسية السشاسبة لعخض السحتؾي التعميسي  5ج
 يظبق السؾاقف التعميسية الجيجة  6ج
 يدتخجم تقشيات الحكاء االصظشاعي والشغؼ الخبيخة  في العسمية التعميسية  7ج
 التخرص يدتخجم حمقة بحث في انتقاء وضبط خظط األبحاث الجيجة مجال 8ج
 يظبق السيارات السيشية في مجال التخرص                                                                         9ج
مؽ خالل إدارة بيئات تخبؾية مشاسبة  ،يسارس تخظيط الجرس في ضؾء نؾاتج التعمؼ السدتيجفة  10ج

 لمتعميؼ والتعمؼ
ؾن والؾسائط مجال تخررو في عسميتي التعميؼ يزبط طخق تؾعيف تكشؾلؾجيا التعميؼ والفش  11ج

 والتعمؼ. 
مؽ خالل تؾعيف تكشؾلؾجيا التعميؼ في عسميتي  ،يدتخجم استخاتيجيات متشؾعة لمتعميؼ والتعمؼ 12ج

 .التعميؼ والتعمؼ واألنذظة الرفية
 استخاتيجيات وأنذظة مشاسبة  مؽ خالل ،يدتخجم أساليب التقؾيؼ التخبؾي وأدواتو  13ج
 فى مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي. الججيج يختار 14ج

 مهارات عامة وقابمة لمنقل: -د
 بإنتياء الجراسة يجب أن يكؾن الخخيج قادر عمي أن:

 تسع.السج ادوأفخ  والدمالء ساتحةألا مع بفعالية اصلؾ يت 1د
 السيشية. السسارسة تظؾيع يخجم بسا ماتؾ السعم جياؾ لؾ تكش يدتخجم 2د
 الذخرية. التعميسيةا احتياجاتي ويحجد الحاتي التقييؼ في ُيغيخ قجرات التعمؼ الحاتي 3د
 .ؾل عمى السعمؾمات والسعارفلمحر السختمفة السرادرُيغيخ قجرات التعمؼ الحاتي في استخجام  4د
 .خيؽاآلخ أداء تقييؼ اتومؤشخ  اعجقؾ  يعسل ضسؽ فخيق في وضع 5د
 مختمفة. ميشية سياقات يف العسل ق خ ف وقياده يقخ ف في يعسل 6د
 السشاقذة. حمقات و العمسية المقاءات يارات الكيادة فيُيغيخ م 7د
 .خالسدتس التعمؼو  ُيغيخ قجرات التعمؼ الحاتي 8د
 مات.والسعمؾ  البيانات ضخ عيف السشاسبة يةخ والبر الدسعية سائلالؾ  يدتخجم 9د
 البيانات. ضخ وع وتحميل صؾ الشر كتابة في اآللي الحاسب يدتخجم 10د
 .عسميتي التعميؼ والتعمؼ يف ةالستخرر اآللي الحاسب تظبيقات يدتخجم 11د

 ( المعايير األكاديمية لمبرنامج:3
 لمبخنامج وىي كالتالي :  NARSتؼ تبشي السعاييخ األكاديسية السخجعية القؾمية 
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 :Benchmarksالعالمات المرجعية لمبرنامج محددة 
 الحؾسبة الدحابية  -1
 التعمؼ االلكتخوني -2
 مرادر التعمؼ -3
 التعمؼ الشقال -4

 :ة الدبمهم قطاع تكنهلهجيا التعميم مهاصفات مرحم
 أوال:   برامج دبمهم الدارسات العميا 

 مهاصفات الخريج  -1
 :خخيج بخنامج دبمؾم الجارسات العميا في أي تخرص يجب أن يكؾ ن قادرا عمى 1/1
 تظبيق السعارف الستخررة التي اكتدبيا في مسارستو السيشية  1/2
 ا تحجيج السذكالت السيشية و اقتخاح حمؾال لي 1/3
 إتقان السيارات السيشية واستخجام الؾسائل التكشؾلؾجية السشاسبة في مسارستو السيشية  1/4
 التؾاصل و قيادة فخ ق العسل مؽ خالل العسل السيشي السشغؾمي  1/5
 اتخاذ القخار في ضؾء السعمؾمات الستاحة  1/6
 تؾعيف السؾارد الستاحة بكفاءة  1/7
 يئة الؾعي بجوره في تشسية السجتسع و الحفاظ عمى الب 1/8
 السدائمة  والسحاسبة  اقية  و قؾاعج  السيشة  و تقبلالترخف بسا يعكذ االلتدام بالشداىة و السرج 1/9
 .إدراك ضخورة تشسية ذاتو و االنخخاط في التعمؼ السدتسخ 1/10

 المعايير القياسية العامة   -2
 المعرفة و الفهم  2-1

يكؾ ن  الخخيج  قادرا  عمى  فيؼ  و بانتياء دارسة بخنامج دبمؾم  الجارسات  العميا  يجب  أن  
 استيعاب كل مؽ: 

 الشغخيات واألساسيات والسعارف الستخررة في مجال التعمؼ وكحا العمؾم ذات العالقة  2/1/1
 بسسارستو السيشية 

 السبادئ األخالقية و القانؾنية لمسسارسة السيشية في مجال التخرص  2/1/2
 جال التخرص     مبادئ و أساسيات الجؾدة في السسارسة السيشية في م 2/1/3
  تأثيخ لسسارسة السيشية عمى البيئة و العسل عمي الحفاظ عمي البيئة وصيانتيا  2/1/4

 المهارات الذهنية  2-2
 :بانتياء دارسة بخنامج دبمؾم الجارسات العميا يجب أن يكؾ ن الخخيج قادرا عمى
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 تحجيج و تحميل السذاكل في مجال التخرص و تختيبيا وفقا ألولؾياتيا   2/2/1
 سذاكل الستخررة في مجال ميشتو حل ال 2/2/2
 القخاءة التحميمية لألبحاث و السؾاضيع ذات العالقة بالتخرص       2/2/3
 تقييؼ السخاطخ في السسارسات السيشية  2/2/4
 اتخاذ القخارات السيشية في ضؾء السعمؾمات الستاحة  2/2/5
 السيارات السيشية  2-3

 :الخخيج قادرا عمىبانتياء دارسة بخنامج دبمؾم الجارسات العميا يجب أن يكؾ ن 
 تظبيق السيارات السيشية في مجال التخرص                                                   2/3/1
 كتابة التقاريخ السيشية  2/3/2
 المهارات العامة و المنتقمة   2-4

 بانتياء دارسة بخنامج دبمؾم الجارسات العميا يجب أن يكؾ ن الخخيج قادرا عمى: 
 ؾاعو السختمفة. التؾاصل الفعال بأن 2/4/1
 استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات بسا يخجم تظؾيخ السسارسة السيشية. 2/4/2
 التقييؼ الحاتي و تحجيج احتياجاتو التعميسية الذخرية. 2/4/3
 استخجام السرادر السختمفة لمحرؾل عمى السعمؾمات و السعارف. 2/4/4
 العسل في فخيق  وإدارة الؾقت. 2/4/5
 قيادة فخيق في سياقات ميشية مألؾفة. 2/4/6
 الحاتي و السدتسخ.  التعمؼ 2/4/7

 ج. ليكل البخنامج: 
 الدبمهم        سنتان     :مدة البرنامج   -أ 
 لمسقخرات السحجدة بالالئحة   نغخي وتظبيقي :هيكل البرنامج -ب

 ساعة 52ساعة اجسالي   18عسمى ،ساعة 34نغخي  :عجد الداعات  / عجد الؾحجات
 قاليشظب إختياري اليشظبق إنتقالي  يشظبقإلدامي 
 % 38، 5  :الندبة     20 :العدد:* مقررات الدنة األولي في التخصص  
 % 38، 5:الندبة     20 :العدد  :* مقررات الدنة الثانية في التخصص 

 % 23 :الندبة   12  :العدد :* المقررات التربهية
 ال ينطبق :مدتهيات البرنامج ) في نظام الداعات المعتمدة (  -جـ

 .جسيع مقخرات البخنامج الدامية مجة البخنامج سشتان & ،البخنامج ىؾ الشغام الفرمي الشغام الستبع في
 إلزامي :مقررات البرنامج -د
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 الفرقة األولي 

عدد  اسم المقرر كهد أو رقم المقرر
 تطبيقي نظري  الهحدات

الحاسب اآللي واستخجامو في  
 2 2 4 التخرص

 2 2 6 ترسيؼ نغؼ تعميسية 
 2 2 3 الفيجيؾ والتميفديؾن التعميسى إنتاج بخامج 
 2 2 6 التعميؼ باستخجام الحاسب اآللى 
 2 2 4 الترؾيخ الزؾئي 
 - 2 7 سيكؾلؾجية االبجاع  
 - 2 8 نغؼ التعميؼ السقارنة مجال التخرص 
 - 2 9 مشاىج البحث واإلحراء 
 10      16المجمهع                                ∑

 ثانية الفرقة ال

عدد  اسم المقرر كهد أو رقم المقرر
 تطبيقي نظري  الهحدات

 - 2 4 تكشؾلؾجيا التعميؼ 
 - 2 18 حمقة بحث 
 2 2 9 الحاسب اآللي واستخجامو فى التخرص 
 2 2 5 اختيار وسائل تعميسية 
 2 2 6 ترسيؼ مؾاقف تعميسية 
 2 2 12 الحكاء االصظشاعي والشغؼ الخبيخة 
 - 2 14 السشاىج اسذ وتظؾيخ 
السقخر االختياري في التخرص الحي  

 - 4 14 وسيختارة الظالب مجااًل لبحث

     8    18المجمهع                                 ∑
 

 يجتاز الطالب امتحان المقرر الدراسي مجال التخصصفي نهاية العام   
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 الينطبق  :إختياري   -الينطبق     جـ    :إنتقائي  -ب  
 :( محتهيات المقررات5
 

كهد أو رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الهحدات

 عدد الداعات االسبهعية
 نظري              تطبيقي  
 الفرقة األولي  

 
الحاسب اآللي واستخجامو في 

 2 2 4 التخرص

 .تؾضيح استخجامات الحاسب االلى فى التخررات السختمفة .1
جامو فى ترسيؼ وانتاج البخامج والؾسائل والتظبيقات التعميسية تؾعيف الحاسب االلي واستخ .2

 .السختمفة
 انتاج بخامج تعميسية باستخجام الحاسب االلى لحل السذكالت التعميسية في التخررات السختمفة. .3
 استخجام الحاسب االلى فى تحؾيل بخامج الفيجيؾ الى فيجيؾ تفاعمى وفيجيؾ رقسى .4

 2 2 6 ترسيؼ نغؼ تعميسية 

 .التعخيف بالترسيؼ التعميسي لمشغؼ ووعائفو، وعالقة الترسيؼ التعميسي بتكشؾلؾجيا التعميؼ .1
 .االلسام بشغخيات الترسيؼ التعميسي لمشغؼ .2
 .ترشيف نساذج الترسيؼ التعميسيالسختمفة لمشغؼ .3
 .وصف مخاحل ترسيؼ الشغام التعميسي .4
 ترسيؼ مذخوع لشغام تعميسي. .5
 يسية الختيار أفزميا.تحميل السؾارد والبخامج التعم .6

إنتاج بخامج الفيجيؾ والتميفديؾن  
 التعميسى

3 2 2 

 العيؾب( –الخرائص والسسيدات  –الفيجيؾ التفاعمى ))السفيؾم  .1

 الفخق بيؽ الفيجيؾ التفاعمى والخقسى( -انؾاعو  –الخرائص والسسيدات  –الفيجيؾ الخقسى )السفيؾم  .2

 كيفية انتاج بخامج الفيجيؾ الخقسى .3
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تعميؼ باستخجام الحاسب ال

 2 2 6 اآللى

استخجاماتو   ،أجيالو ،تظؾره ،تمخيص التعميؼ باستخجام الحاسب مؽ خالل ) تعخيف الحاسب اآللي .1
 .األساسية (

أجيدة  -أجيدة اإلدخال  ،شخح السكؾنات السادية   والتي تذسل )تعخيف مكؾنات الحاسب اآللي .2
 .السمحقات، السحاذيخ(  ،ؽأجيدة التخدي -وحجة السعالجة  -اإلخخاج 

 .التظبيقات السختمفة –بخامج نغؼ التذغيل  -أساسيات البخامج  :تخظيط البخامج عمي الشحؾ التالي .3

 امؽ البيانات (  -فيخوسات الكسبيؾتخ -تظبيق نؾاحي األمؽ السختمفة  ) أمؽ السعمؾمات  .4

 ا في االترال(.شخح العخض الفعال والؾسيط الشاقل ) مسيدات كؾابل الفايبخ واثخى .5

 الرفات(. –األىجاف   -تشاول مؾضؾع تقشيات التعميؼ عؽ بعج  مؽ حيث )السفيؾم .6

 2 2 4 الترؾيخ الزؾئي 

 الفخق بيؽ الترؾيخ الزؾئى والترؾيخ الخقسى .1

 مفيؾم الترؾيخ الخقسى ومسيداتو وخرائرو  .2

 البخامج السدتخجمة فى انتاج الرؾر الخقسية وكيفية استخجاميا .3

 لرؾر الخقسية فى خجمة العسمية التعميسيةتؾعيف ا .4

 - 2 7 سيكؾلؾجية االبجاع 

 التعخيف بسفيؾم اإلبجاع والفخق بيشو وبيؽ اإلبتكار واإلختخاع واإلكتذاف. .1
 العالقة بيؽ اإلبجاع والحكاء. .2
 الدياق الشفدي واإلجتساعي لإلبجاع والسؾلبة. .3
 القجرات اإلبجاعية. .4
 مخاحل اإلبجاع. .5
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 عي.اإلنتاج اإلبجا  .6
 أساليب اكتذاف اإلبجاع والسؾلبة وتشسيتيا. - .7

 - 2 9 مشاىج البحث واالحراء 
 مقجمو: تعخيف العمؼ والسشيج العمسي  –1
 مرادر السذكمة العمسية. -2
 صياغة الفخض العمسي.      -3
   البحؾث االرتباطية(.                    –البحؾث السدحية  –السشاىج الؾصفية: )السالحغة  -4
 السشاىج التجخيبية(. –الترسيسات شبو التجخيبية  –البحؾث التظبيكية: )بحؾث الحالة الفخدية  –5
 مؾاصفاتيا(. -العيشات)طخيقة الحرؾل عمييا -6
 األدوات.  –7
 أخالقيات البحث العمسي.  -8
 تؾثيق السخاجع. -9
 
 

نغؼ التعميؼ السقارنة مجال  
 - 2 8 التخرص

 الستقجمة. ولالج في التعميؼ نغؼ -1
 الشامية. الجول في التعميؼ نغؼ -2
 العخبي. الؾطؽ في التعميؼ نغؼ -3
 إعجاد السعمؼ الشؾعي في مرخ ودول أخخى. -4
 مرخ. في التعميؼ نغام -5
 مرخ. في التعميؼ إصالح -6
 واقع البحث العمسي في الجول العخبية. -7
 الترشيفات العالسية لمجامعات العخبية. -8

كهد أو رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الهحدات

 عدد الداعات االسبهعية
 نظري            تطبيقي    
 الفرقة الثانية  

 - 2 4 تكشؾلؾجيا التعميؼ 
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 مفيؾم مدتحجثات تكشؾلؾجيا التعميؼ واىسية استخجاميا فى العسمية التعميسية .1
 تقشيات التعميؼ عؽ بعج وتؾعيفيا فى العسمية التعميسية .2
 عؽ بعج التظبيقات السختمفة لمتعميؼ  .3
 انتاج بخامج التعميؼ عؽ بعج .4

 - 2 18 حمقة بحث 

 مفيؾم البحث العمسى.  .1
 أنؾاع مشاىج البحث فى تكشؾلؾجيا التعميؼ .2
 مكؾنات الخظة البحثية فى تكشؾلؾجيا التعميؼ وما تذسمو مؽ مكؾنات مختمفة .3
 السذكمة البحثية  وتحجيجىا  وكيفية صياغتيا .4
 اعيامفيؾم فخوض البحث وصياغاتيا وأنؾ  .5
 العيشات.  .6
 أىسية البحث .7
 أىجاف البحث.  .8
 أدوات جسع البيانات.  .9

 السالحغة والسقابمة.  .10
 مجتسع البحث وحجوده.  .11
 مشاىج البحث.  .12
 التؾثيق.  .13
 كيفية تظبيق البحث عمى العيشة.  .14
 اإلجخاءات البحثية.  .15
 الشتائج.  .16
 تفديخ الشتائج.  .17
 السذخوع البحثي.  .18

الحاسب اآللي واستخجامو فى  
 2 2 9 التخرص

 الكسبيؾتخ التعميسيى واستخجامتو فى العسمية التعميسية  .1
 الحاسب االلى فى انتاج بخامج الؾسائط الستعجدة .2
 العيؾب( –الخرائص والسسيدات  –الفيجيؾ التفاعمى )السفيؾم  .3
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 اشتخجام الحاسب اآللى وتؾعيفو فى ترسيؼ وانتاج البخامج والؾسائل والتظبيقات التعميسية السختمفة  .4
ستخجام الحاسب اآللى في انتاج البخامج التعميسية، لحل السذكالت التعميسية فى التخررات ا .5

 السختمفة
 مدتحجثات تكشؾلؾجيا التعميؼ واىسية استخجاميا فى العسمية التعميسية .6
 تؾعيف الحاسب االلى فى انتاج السقخرات االلكتخونية .7
 تؾعيف الحاسب االلى فى انتاج بخامج التعميؼ عؽ بعج .8
 خامج الحاسب االلى السفيجة فى مجال تقجيؼ العخوض التعميسيةب .9

 2 2 5 اختيار وسائل تعميسية 

 أسذ ترسيؼ الؾسائل التعميسية التعميسية  .1
 تظبيقات عسمية الستخجامات أسذ الترسيؼ السختمفة إليزاح اتجاىات الؾسائل التعميسية.  .2
 سية الفاعمة.شخح مفخدات الترسيؼ التعميسي وإعجاد الشساذج التعمي .3
 تظبيق نغخيات ونساذج الترسيؼ التعميسي، إلدارة التؾاصل الفعال داخل العسمية التعميسية.  .4
 ترسيؼ بيئات تعمؼ تكشؾلؾجية ٕوإلكتخونية لجؾدة العسمية التعميسية. .5

 2 2 6 ترسيؼ مؾاقف تعميسية 

 مرادر التعمؼ الخقسية، مفيؾم، انؾاع، خرائص، مسيدات. .1
 ونى، مفيؾم،مكؾنات، تظبيقات، الؾاقع السعدزالتعمؼ االلكتخ  .2
 التعمؼ التكيفى، والسحتؾى التكيفى .3
 التعمؼ الشقال  .4
 الؾاقع االفتخاضى  .5
 الفرؾل االفتخاضية  .6

الحكاء االصظشاعي والشغؼ  
 2 2 12 الخبيخة

 تعخيفات الحكاء االصظشاعي.  .1
 أسذ الحكاء االصظشاعي.  .2
 تظبيقات الحكاء االصظشاعي.  .3
 كاء االصظشاعي. تقشيات الح .4
 تؾعيف تقشيات الحكاء االصظشاعي.  .5
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 الشغؼ التعميسية.  .6
 مؾاصفات الشغؼ التعميسية.  .7
 شبكة السعمؾمات.  .8
 فؾائج الشغؼ الخبيخة.  .9

 مذاكل الشغؼ الخبيخة.  .10
 البيئات التعميسية.  .11
 صيانة البيئات التعميسية.  .12

 - 2 14 أسذ تظؾيخ السشاىج 
 مفيؾم السشيج.  .1
  مكؾنات السشيج. .2
 العؾامل التي تؤثخ في السشيج.  .3
 األسذ السعخفية ومكؾناتو.  .4
 األسذ االجتساعية لمسشيج.  .5
 األسذ الفمدفية.  .6
 األسذ الشفدية.  .7
 تخظيط السشيج.  .8
 خظؾات تخظيظو.  .9

 تشغيؼ السشيج.  .10
 دراسة نقجية لسسيدات وعيؾب أنغسة السشاىج السختمفة.  .11
 أىسية تظؾيخ السشيج.  .12
 أسذ وخظؾات التظؾيخ.  .13
 جارب الجول السختمفة. ت .14

 
السقخر االختياري في 

 التخرص
14 4 - 

 تقشيات التعميؼ عؽ بعج.  1
 تقشيات التعميؼ عؽ بعج ومفاليؼ ومرظمحات.  2
 التعميؼ اإللكتخوني.  3
 الؾاقع االفتخاضي. 4
 الؾاقع االفتخاضي وتظبيقاتو التخبؾية. 5
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 نغؼ إدارة التعمؼ.  6
 التعمؼ القائؼ عمى الؾيب. 7
 صفحات الؾيب. 8
 ترسيؼ صفحات الؾيب.  9

 نذخ صفحات الؾيب.  10
 الشذخ اإللكتخوني.  11
 مدايا الشذخ اإللكتخوني.  12
 محخكات البحث اإللكتخوني. 13
 محخكات البحث وتظبيقاتيا.  14

 
 
 :لتحاق االبرنامجمتطمبات اال  -6
  عخة  مالؽ جامعالة السشؾفيالة أو مالؽ أي كميالة مشالا ،حاصالاًل عمالي بكالالؾريؾس التخبيالة الشؾعيالةأن يكؾن الظالب

 -عمالالؾم التخبيالالة السؾسالاليكية  -االقترالالاد السشدلالالي  -فالالي إحالالج األقدالالام  ) عمالالؾم التخبيالالة الفشيالالة  ،فالالي الجامعالالات السرالالخية
تميفديالؾن  & شالعبة السدالخح السجرسالي     ،اذاعالة ،اإلعالم التخبالؾي   شالعبة صالحافة -تكشؾلؾجيا التعميؼ والحاسب اآللي 

 .بتقجيخ تخاكسي جيج عمي األقل ،( 
  الظالب مؽ أبشاء الؾطؽ والجشدية ج.م.ع  أن يكؾن. 
 لجشة ثالثية يذكميا رئيذ القدؼ العمسي ،أن يجتاز الظالب كذف الدسات والسقابمة الذخرية. 
 حدالالب  ،أن يكالؾن الظالالالب الئقالالًا طبيالالًا حدالب إجالالخاءات الكذالالف الظبالالي عميالالة مالؽ قبالالل الجامعالالة أو الكميالالة

 .سيخ االجخاءات
 
 :لبرنامجالقهاعد المنظمة الستكمال ا -7

 :الفرقة  األولي
بتقالالالجيخ ،لالنتقالالال الالالي الفخقالالة الثانيالالالة أن يجتالالاز جسيالالع السقخرات،تشحرالالخ الئحالالة التقالالجم فالالالي البخنالالامج فالالي فخقتالالالو األولي

% مالالؽ درجالالات السقالالخر الكميالالة   أو يدالالسح لالالة باالنتقالالال إذا تخمالالف فالالي مقالالخر أو 50مقبالالؾل عمالالي األقالالل   أي مجسالالؾع 
والبالج مالؽ حزالؾر امتحالاني  ،جم الي االمتحالان فالي مالؾاد التخمالف واليذالتخط الحزالؾرعمي أن يتق ،مقخريؽ عمي األكثخ

% اذا 64ويكالالالؾن تقالالالجيخ مالالالؾاد التخمالالالف مقبالالالؾل أو تخفالالالض الالالالي سالالالقف السقبالالالؾل   ،التظبيقالالالي والتحخيالالالخي لسالالالؾاد التخمالالالف
 .حرل عمي تقجيخ أكبخ 

 :الفرقة الثانية
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 .نفذ الئحة التقجم في البخنامج  في فخقتو األولي
 تدريس والتعمم االبرنامج:طرق ال 8

حالالالالل  -العرالالالالف الالالالالحىشي- الحالالالالؾار والسشاقذالالالالة -الالالالالتعمؼ الالالالالحاتي - الالالالالتعمؼ التعالالالالاوني -السذالالالالخوعات  -الفرالالالالل السقمالالالالؾب
 استخاتيجيات التعمؼ السجمج -التعمؼ القائؼ عمي السذخوعات   -االكتذاف -السذكالت

 
 :تقييم االبرنامجالطرق وقهاعد  -1
 

 التعمم المدتهدفة ما تقيدة من مخرجات الطريقة 
 السيارات العامة  ،القجرات الحىشية،السعخفة والفيؼ أعسال الدشو  -1
 السيارات العسمية والحخفية امتحان العسمي/التظبيقي  -2
 القجرات الحىشية  امتحان الذفيي  -4
 القجرات الحىشية ،السعخفة والفيؼ   االمتحانالشيائي  -5

  
 :طرق تقهيم البرنامج  -9

 العينة الهسيمة  القائم االتقهيم 
طالب الفخقتيؽ األولي والثانية مؽ  -1

 دبمؾم الجرسات العميا 
عجد عذؾائي مؽ   استقراء ) استبيان (

طالب / طالبات 
 .الفخقتيؽ

الحاصميؽ عمي دبمؾم  ،الخخيجؾن  -2
 الجرسات العميا 

عجد عذؾائي مؽ  استقراء ) استبيان (
 .الخخجيؽ 

السدؤليؽ ورؤساء تمػ  مقابالت بؤرية  ون)جيات التؾعيف(السدتفيج -3
 الجيات أو السؤسدات 

ومالحغات  مقابالت بؤرية السخاجعؾن الخارجييؽ -4
ثالثة مؽ اساتحة السجال 

مؽ الجامعة  2والتخرص 
 مؽ خارج الجامعة   1+ 

أساتحة السجال 
الستخررؾن في 
مجاالت واتجاىات 

 .القدؼ العمسي 
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 .د/ احمد مصصطفي كامل عصر.مأ:العمميرئيس القدم 
 أ.م.د/ يدرية عبد الحميد فرج:مندق البرنامج
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