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 1الصفحة 

 
  

  وصف البرنامج األكاديمي
 

 

ا ن الطالب حتقيقهمملتوقعة التعلم امقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 انمجضمن الرب  ل مقررويصاحبه وصف لك املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 الجامعة التقنية الشمالية المؤسسة التعليمية .1

 وصلالمعهد التقني / الم / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 قسم تقنيات انظمة الحاسوب

 دبلوم تقني اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ABET المعتمد   مادبرنامج االعت .6

 وقس متابعة يتم إذ خريجينا، يستقبل الذي العمل بسوق وثيقة عالقة هناك المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 عم التواصل خالل ومن الدراسية المناهج مع ومقارنته واحتياجاته العمل

 تلك في بها المعمول البرمجيات على بالتركيز الرسمية وشبه الرسمية الدوائر

 .ذلك على بناءا الدراسية المناهج تحديث يتم اذ رالدوائ

 1/6/2021الوصف:  إعداد تاريخ  تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 وتمتلك بعض الصفات مثل:  مؤهلة تقنية مالكات إعداد إلى البرنامج يهدف

 ة الحاسوب تقنيات أنظم مبادئ في األساسية المعرفة توفيربكفاءة  العمل سوق دخول تخولهم تقنية مؤهالت

ب في ألساليالى الطرق وا باإلضافةمن خالل تعلم أساسيات البرمجة وكيفية تصميم المواقع وربط الشبكات 

 صيانة الحاسوب وملحقاته.

 مع عاملالت على قادرة تكون التي والمعلوماتية الحاسوب تقنية وتخصصات علوم مختلف في عالية مهارات 

 مشاريعال وتصميم الالزمة في تنفيذ األساسية المهارات طويرحديثة وت تقنية اليببأس العمل متطلبات

أحدث  مباستخداعلى ربط الشبكات ومعالجة المشاكل التي تحدث  القدرة الى تطوير باإلضافة المختبرية

 على المستوى العالمي. المستخدمة البرمجيات

 العلمية والكفاءة الجودة معايير بلوغ يحقق بما والكمي النوعي التميز مفاهيم تعزيز. 

 أو  كتابيا أو شفويا كان سواء فعال بشكل المعلومات وتقديم تنظيم على القدرة طويرمهارات االتصال وت
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 وسائل االتصال الفيديوية والصوتية. باستخدام

   ي قنالت لومكمال مشواره العلمي بالحصول على الشهادات ما بعد الدباتهيئة الخريج الن يكون ناجحا في

 لقيادة، السالمةالعمل الجماعي، ا ذلك في المهنية بما الممارسة في تنشأ التي للمشاكل واسع اهتمام تقديمو

 .واالقتصاد المهنية، االخالق، الخدمة

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 

 .بياناتال قواعد نظم وتصميم وتحليل الحاسوب إلى إدخالهاو البيانات وتدقيق تهيئة   -1أ
 .الخدمية البرامج تنصيب أمكانية مع التشغيل أنظمة مختلف وتنضيد صيانة على القدرة -2أ
 شبكات تطبيقات واستخدام الشبكية التشغيل انظمة تشغيل وكذلك االلكترونية المواقع وادارة تصميم -3أ

 .المختلفة واالنترنيت
 .الجاهزة التطبيقات مختلف واستخدام وتشغيل البرمجية األنظمة وتصميم إعداد في المشاركة -4أ    

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 

 .التجارب وإجراء التصميم على القدرة - 1ب 
 ل الشبكة.من خال االعمال البرمجية وتكوين قواعد البيانات مع ربطها وتوزيعها تنفيذ على القدرة - 2ب 
 .مأدارة المواقع االلكتروينة مع أستخدام أحدث البرامجيات في التصمي على القدرة - 3ب 
 هام الضرورية.في أنجاز الم التكنلوجية والتقنية الحديثة التطبيقات واألدوات استعمال على المقدرة -4ب 

 

 الوجدانية والقيمية. األهداف -ج
 
 الذهني. العصف -1ج   

 التحليل. على القدرة -2ج
 المشكالت. حل على القدرة -3ج
 االستنباط. على القدرة -4ج

 
 

 
 .(الشخصيور ة بقابلية التوظيف والتطاألخرى المتعلق )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 
 فريق. ضمن العمل على المقدرة -1د
 .الفعال االتصال على المقدرة -2د
 باالختصاص وعلى المتعلقة تطويروال التدريب برامج خالل من العمل وسوق المجتمع في الفاعل التأثير -3د

 .المستويات مختلف



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم          

 .المحاضرة 

 .المختبر 

 .التدريب المنهجي 

 .التدريب الصيفي 

 طرائق التقييم          

 الشفهية. االختبارات 

 اليومية. االمتحانات 

 عملية.االمتحانات ال 

 الفصلية. االمتحانات 

 .االمتحانات النهائية 

 العملية. المشاريع 
 

  بنية البرنامج .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 16 قسم تقنيات أنظمة احلاسوب TC1 املرحلة االوىل
 بوعياســــــاعة اس

14 
 ساعة اسبوعيا

 14 قسم تقنيات أنظمة احلاسوب TC2 املرحلة الثانية
 ســــــاعة اسبوعيا

18 
 ســــــاعة اسبوعيا

 
 

 املرحلة االوىل

عدد  عدد الساعات اسم املادة ابلغة اإلنكليزية اسم املادة ابلغة العربية ت
 الوحدات

 نوع املادة

 م ع ن

 ختصصية C C++ Programming       2 3 5 10 الربجمة بلغة 1

 ختصصية Algorithms 3 - 3 6 اخلوارزميات 2

 ختصصية Computer Architecture 2 3 5 10 معمارية احلاسوب 3

 ختصصية Computer Maintenance 2 3 5 10  صيانة احلاسوب 4

 مساعدة Application Packages 2 3 5 10 تطبيقات جاهزة 5

 Mathematics & Numerical حليل العدديالرايضيات والت 6
Analysis 

 مساعدة 8 4 2 2

 مساعدة Advanced Statistics           3 - 3 6 اإلحصاء املتقدم 7

 عامة Human Rights                     2 - 2 4 حقوق اإلنسان 8

 عامة English languages  2   2 اللغة االنكليزية 9
  66 34 14 20 اجملموع  
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 املرحلة الثانية

عدد  عدد الساعات اسم املادة ابلغة اإلنكليزية اسم املادة ابلغة العربية ت
 الوحدات

 نوع املادة

 م ع ن

 ختصصية Data Structure             2 3 5 10 هياكل بياانت 1

 ختصصية Data Base                    2 3 5 10 قواعد البياانت 2

 ختصصية Operating Systems       2 2 4 8 غيلنظم التش 3

 ختصصية System Analysis           3 - 3 6  حتليل نظم 4

 ختصصية V.Basic V.Basic Programming  2 3 5 10برجمة 5

 ختصصية Networks                      1 2 3 6 شبكات 6

 ختصصية Website Design    1 2 3 6 تصميم املواقع االلكرتونية 7

 مساعدة Project                           1 2 3 6 مشروع 8

  62 31 17 14 اجملموع  

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

لهيئة اضمن المالك المقرر وحسب نسبة الطلبة الى اعداد اعضاء  التدريسية الهيئة أعضاء يكون أن يجب
ة على ادارة ويجب ان تكون هناك قدر المناهج الدراسية، جميعة لتغطي دور للكفاءة تكون ان ويجب التدريسية

معية ت الجاالمعهد بشكل كاف الستيعاب مستويات التفاعل واالرشاد الطالبي وتقديم المشورة وأنشطة الخدما
 والمهنية والتنموية والتفاعل مع الممارسين والمهنيين فضال عن أرباب العمل.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 العلمي الفرع /اإلعدادية الدراسة لخريجي المعدل. 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االختصاص حقل في المنهجية العلمية الكتب. 

 التخصصية العملية الكتب. 

 والتخصصية العامة الحاسوبية البرامج. 
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 مخطط مهارات المنهج

 ى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 ية والقيم
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

      √     √      √     √   اساسي       C++ Programming  االولى

 Algorithms اساسي    √    √      √       √    

 Computer Architecture اساسي    √     √      √       √   

  Computer Maintenance اساسي    √     √      √       √   

 Application Packages اساسي  √     √      √       √     

 Mathematics & 
Numerical Analysis 

                 اساسي

 Advanced Statistics     
       

   √      √      √      √     √ اساسي

 English languages اساسي     √      √      √      √   
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 Human Rights      
                 

   √      √      √      √    اساسي

      √     √      √     √   اساسي             Data Structure  الثانية

 Data Base                    اساسي    √    √      √       √    

 Operating Systems       اساسي    √     √      √       √   

  System Analysis           اساسي    √     √      √       √   

 V.Basic Programming  اساسي  √     √      √       √     

 Networks                      اساسي                 

 Website Design    اساسي √     √      √      √      √   

 Project                           اساسي    √      √      √      √   
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الشمالية المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات أنظمة الحاسوب    / المركز علمي القسم ال .2

 TC24 م / رمز المقرراس .3

 عملي -نظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
150 

 1/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 معرفة ماهية قواعد البيانات وطريق التعامل معها

 نمذجة البيانات وتصميمها

 ياناتأنواع العالقات بين جداول الب

 المفاتيح والفهرسة والترتيب أنواع

 .البيانات قواعد نظم وتصميم وتحليل الحاسوب إلى وإدخالها البيانات وتدقيق تهيئة

 .البرمجية أنظمة المعلومات وتصميم إعداد في المشاركة

حقيقها الب تص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائ

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 .بياناتال قواعد نظم وتصميم وتحليل الحاسوب إلى وإدخالها البيانات قيقوتد تهيئة   -1أ
 .الخدمية البرامج تنصيب أمكانية مع التشغيل أنظمة مختلف وتنضيد صيانة على القدرة -2أ
 شبكات تطبيقات واستخدام الشبكية التشغيل انظمة تشغيل وكذلك االلكترونية المواقع وادارة تصميم -3أ

 .لمختلفةا واالنترنيت
 .لجاهزةا التطبيقات مختلف واستخدام وتشغيل البرمجية األنظمة وتصميم إعداد في المشاركة -4أ    

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 نظم الحاسوب المختلفةان يتدرب الطالب على كيفية التعامل مع  – 1ب
 يتقن عمل المشاريع المتنوعةان  – 2ب

 شاريع الشهريةان ينجز الم – 3ب

 ان ينجز الواجبات واوراق العمل    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 نظري عملي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 نهائي( شهري، ،يومياالمتحانات النظرية )    -1

 االمتحانات الشفوية    -2

 المشاركات داخل القاعة    -3

 الواجبات البيتية    -4

 

 
 دانية والقيمية األهداف الوج -ج

 ن يتناسب ما يدرسه الطالب مع ميوله واتجاهات تفكيرها-1ج       

 ن يشعر الطالب باهمية تصحيح االخطاء االنكسارية في العينا-2ج

 يصغي الطالب بإمعان الى شرح االستاذ ان-3ج

 ن يحس الطالب بما يعنيه التميز المعرفي والتفوقا-4ج

 علم والعلماءال ان يتعرف الطالب على اثر-5ج

  ن يهتم الطالب باحترام الوقت ونظام الصفا-6ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ق قدرة الطالباستراتيجية وف    -1

 تراتيجية مهارة التفكير العاليةاس    -2

 ستراتيجية التفكير الناقد في التعلما    -3

 
 طرائق التقييم    

 نهائي(لنظرية )يومي , شهري, االمتحانات ا-1

 المشاركات اليومية-2

 الواجب البيتي-3
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 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مجال العمل انواع التواصل في -1د

 لقدرة على التعبير ونقل االفكار بوضوح وثقةا -2د

 العمل الجماعي. -3د
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 مقرربنية ال .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3نظري  2 1-2
 عملي

مقدمة عامة عن قواعد  ضافة مخرجات التعلما

البيانات +ميزاتها + 

مقارنة مع الملفات 

 التقليدية

 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 3
 عملي

المفاتيح الرئيسي  علمضافة مخرجات التا

والثانوي والمفاتيح 

 االخرى

 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 4
 عملي

لعالقات بين الجداول ا ضافة مخرجات التعلما

 وانواعها
 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 5
 عملي

 Dataأنواع البيانات  ضافة مخرجات التعلما
Types 

 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 6-7
 عملي

تكوين الجداول  فة مخرجات التعلمضاا

 وادخال البيانات
 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 8-12
 عملي

عرض وتعديل  ضافة مخرجات التعلما

البيانات +عرض 

مجموعة جزئية من 

البيانات +التبديل 

 الكتلي

 امتحانات عملي-نظري

 3نظري  2 13-15
 عملي

الحذف الوقتي  ضافة مخرجات التعلما

 ,Deleteواالسترجاع 
Recall  والحذف

 pack,zapالدائم 

 امتحانات عملي-نظري

 sortالترتيب  ضافة مخرجات التعلما  16-18

 indexingوالفهرسة 

والبحث 

locate,seek 

 امتحانات عملي-نظري

ايعازات التجميع  ضافة مخرجات التعلما  19-21

sum,average,co
unt   وااليعازات

 االحصائية والمالية

 امتحانات عملي-نظري

العالقات المعيارية  ضافة مخرجات التعلما  22-26

Normal form, 
1NF, 2NF, 3NF 

 امتحانات عملي-نظري

 dataالنماذج البيانية  ضافة مخرجات التعلما  27-28
models 

 امتحانات عملي-نظري

 امتحانات عملي-نظري Reportsالتقارير  ضافة مخرجات التعلما  
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 ة البنية التحتي .12

 محاضرات حسب المنهج المقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Fundamentals of Database Systems 6th edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Ramez Elmasri 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Data Modeling Fundamentals: A Practical 
Guide for IT 
Data Modeling Essentials 
 

 مواقع االنترنيت االلكترونية،ب ـ المراجع 

.... 
https://www.pdfdrive.com/ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

مجاالت ي فالكتب والمصادر التي تناولت الخوض في العمل على تدريب كادر أكاديمي قادر على البحث -1

لساحة ثراء اوبذل معالم هذه التجربة الى طلبتنا االعزاء من اجل االحاسوب والشبكات وتقنية المعلومات 

 العلمية.

 المناظرة على المستويين المحلي واالقليمي االقسامــ تفعيل مسالة التوأمة العلمية بين 2

 

للطالب  لمعلومةا ايصالناظرة ,لغرض الم ياتلالمعاهد والكوسائر  معهدناــ تفعيل التواصل االلكتروني بين 3

 باسرع وقت ممكن.

 

 يحجاه الصحمية باالتمن اجل دفع الحركة العلالسنة الثانية المتميزة لطلبة مشاريع التخرج ــ العمل على نْشر 4

 

 

 

 

 
 


