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 توصيف البرنامج

 جامعة حماه : الجامعة

 الكمية التطبيقية قسم تقنيات الحاسوب : الكمية

ذمواصفاتذالربنامج .1

 البيانات األساس ( أ)

 قسم :تقنيات الحاسوب. -كمية العموم التطبيقية  )رمزه أو رقمو إن وجد(:اسم البرنامج  –

 . مفرد البرنامج:نوع   -

 اسم البرامج المشاركة )إن كان البرنامج ثنائي أو متعدد(: -

 أربع سنوات لكل سنة فصمين دراسيين. :مدة البرنامج –

إجازة في العموم التطبيقية قسم  المؤىل )الشيادة( التي يحصل عمييا الطالب عند إكمال البرنامج: -
 تقنيات الحاسوب.

 االنكميزية.العربية و  المغة: أو المغات المستخدمة في البرنامج المغة -

االسم والمنصب اإلداري لعضو ىيئة التدريس الذي يدير أو ينسق أنشطة البرنامج في الوقت  –
 د.م.رامز الخطيب. الحالي:

  .في حرم الجامعة )مبنى الكمية( مكان تقديم البرنامج: -
 المراجع الخارجي )واحد أو أكثر(:  -
 :تاريخ آخر موافقة عمى مواصفات البرنامج  -

 )ب(البيانات المينية 

  :وأىدافو البرنامج( رسالة  1
 :بيان رسالة البرنامج ( أ

 توصيف البرنامج حماةجامطظ  -مركز ضمان الجودة 
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تقديم تعميم تقاني عالي الجودة يجعل العالم المستيدف من عممية التعميم أكثر كفاءة وتميزًا 
رساء دعائم التنمية البشرية  المستدامة ، وتزويد الخريجين وتوسع قاعدتو كمًا ونوعًا وا 

خالقية لممارسة المينة عن طريق التعميم والتدريب ، بالمعارف والميارات والسموكيات األ
مكانية االستجابة السريعة لمحاجات المتغيرة   وا 

 البرنامج: أىداف ( ب
 

 ييدف القسم إلى :

  رفد المجتمع وقطاع األعمال بكافة أنواعو بخريجين ذوي مؤىالت وميارات مناسبة وفق
 التوصيف الميني لخريج ىذا القسم .

  يعمل القسم عمى تزويد الخريج بالمعارف والميارات األساسية والتخصصية الالزمة في مجال
ت النظرية الالزمة االختصاص )الحواسيب والبرمجيات والشبكات ( ، باإلضافة إلى المعموما

المخدمات  يتمكن الخريج من تركيب وتشغيل أجيزة الحاسوب ولمخريج األكاديمي ، بحيث 
  وطرفياتيا والشبكات الحاسوبية وتصميم البرمجيات وقواعد المعطيات إدارتيا وبرمجياتيا. 

 ط يعمل القسم عمى دعم وتطوير الميارات التي يمتمكيا الطالب والتي تؤىمو لوضع الخط
ونظم تكنولوجيا المعمومات بما يتناسب مع طبيعة االستراتيجية المبنية عمى تقنيات 

المؤسسات واستخدام نظم المعمومات واألنظمة الخبيرة في دعم واتخاذ القرارات في 
 .المؤسسات

 

ذهوحمتوواتذربنامجهوكلذال .2

 متطلبات القبول للبرنامج:أ( 

 العلمي أو المهني بمعدل يسمح الدخول إلى الكلية.الحصول على الشهادة الثانوية الفرع 

 البرنامج: النجاح فيمتطلبات ب(

 الرسوب في أربع مواد على األكثر النجاح من سنة إلى سنة: -أ 
 النجاح في كافة المواد وتقديم مشروع التخرج إكمال البرنامج: -ب 

 
 متطلبات االنتقال إلى السنة التالية

 المحمولة: أربعة على األكثرعدد المواد  السنة األولى



 

 16من  3صفحة 
 

 عدد المواد المحمولة: أربعة على األكثر السنة الثانية

 عدد المواد المحمولة: أربعة على األكثر السنة الثالثة
 النجاح بكافة المواد وتقديم مشروع التخرج وتقديم التدريب الصيفي. رابعةالسنة ال

 ج( متطلبات إكمال البرنامج:

 يوضح مشروع التخرج الفهم الكامل للمقررات الدراسية . –

 يتم تنفيذ هذا المشروع في السنة الرابعة -

 .عالمة  200 يعتبر مشروع التخرج مادة دراسية توزع على الفصلين بدرجة -

ذوصفذالربنامج .3

 يعتمد البرنامج عمى الخطة الدرسية في الكمية التطبيقية .  -
 وصف مختصر ألنشطة الخبرة الميدانية إن و جدت : عمل المخابر. -
 

ذمقرراتذالربنامج .4

 النظام الفصلي:

 السنة األولى الفصل األول

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري

داراث 

الكتزونيت 

 ومنطقيت
2 2    

    4 2 1بزمجت 

مهاراث 

 تىاصل
2 -    

لغت 

 1انكليشيت 
2 -    

    - 2 لغت ػزبيت

أساسياث 

 الحاسىب
2 4    

الزياضياث 

1 
2 2    

 السنة األولى الفصل الثاني:

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري
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 2االنكليشيت اللغت 

2 2    

الثقافت القىميت 

 االشتزاكيت
2 4    

    - 2 2الزياضياث 

تنظيم الحاسىب 

والبزمجت بلغت 

 التجميغ

2 -    

صيانت الحاسىب 

1 
2 -    

    4 2 2البزمجت 

 

 السنة الثانية الفصل األول

 

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري

بزمجت 

    4 2 متقذمت

أسس 

هنذست 

 االتصاالث

4 2    

قىاػذ 

 1مؼطياث 
2 2    

أجنبيت لغت 

 1تخصصيت
2 -    

نظم 

مؼلىماث 

 إداريت

2 2 

   

صيانت 

الحاسىب 

2 

2 2 

   

 

 السنة الثانية الفصل الثاني:

 

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري
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لغت أجنبيت 

    2 2 2تخصصيت

مبادئ 

الشبكاث 

 الحاسىبيت

2 4    

خىارسمياث 

وبنى 

 المؼطياث

2 -    

قىاػذ 

المؼطياث 

2 

2 -    

بزمجياث 

 1وب
2 -    

    4 2 نظم ةتشغيل

 

 السنة الثالثة الفصل األول

ذ

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري

قىاػذ 

مؼطياث 

3 
2 2    

نظم 

تشغيل 

 1شبكيت 

2 4    

مبادئ 

الذكاء 

 الصنؼي

2 2    

اتصاالث 

 حذيثت
2 2    

تحليل 

وتصميم 

نظم 

 المؼلىماث

2 2    

الىحذاث 

المحيطيت 

 وصيانتها

2 4    

 

 السنة الثالثة الفصل الثاني:
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ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري

هنذست 

    2 2 البزمجياث

تصميم 

 شبكاث
2 4    

إدارة 

 1شبكاث 
2 -    

الىسائط 

المتؼذدة 

 وبزمجتها

2 -    

بزمجياث 

 2وب 
2 -    

نظم تشغيل 

 2شبكيت 
2 4    

 

 الفصل األول رابعةالسنة ال

ذ

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري

مؼالجاث 

    2 2 ومتحكماث

    2 2 أمن مؼلىماث

هنذست بزمجياث 

 متقذمت
2 2    

    2 4 بياناث الحاسىب

    4 2 2إدارة شبكاث 

 

 السنة الرابعة الفصل الثاني:

ذاملقرر

ذ)الفصل(ذطددذالداطاتذالكليذ/أسبوعطددذالداطات

ذاجملموع

ذطمليذنظريذطمليذنظري
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إدارة المشاريغ 

    2 2 ونظم المؼلىماث

تحليل البياناث 

 ونظن دػم القزار
2 4    

    - 2 أمن الشبكاث

مبادئ األتىماث 

 والمتزجماث
2 -    

    - 2 البزمجياث النقالت

    4 2 مشزوع التخزج

ذ

ذ

ذللربنامجالتعلوموةذاملدتهدفةذذخرااتامل.ذ5

ذاملعرفةذوالفهم

 :اآلتً فهم على وقادرا   المعارف اكتسب قد الخرٌج ٌكون أن ٌجب 
a 1  الحاسوب بهندسة المتعلقة النظرٌة واألساسٌات المبادئ. 
 a 2 واإلحصاء واالحتمال العددي والتحلٌل الرٌاضً والحساب الخطً الجبر( الرٌاضٌة الطرائق 
 الفٌزٌائٌة والقوانٌن )العملٌات وبحوث

 .الحاسوب هندسة بنظم المتعلقة اإللكترونٌة الهندسة علم وأساسٌات
a 3  الحاسوب، وبنٌان تنظٌم والتجمٌع، اآللة لغات الكهربائٌة، الدارات تحلٌل المنطقً، التصمٌم 

 الوحدات الثانوي، التخزٌن الذاكرة،
 معالجة المضمنة، النظم التحكم، للحاسوب، المتقدمة البنى الصغرٌة، المعالجات للحاسوب، المحٌطٌة
 وتراسل الحاسوبٌة الشبكات الحاسوبٌة، النظم فً الموثوقٌة الحقٌقً، الزمن التشغٌل،نظم نظم اإلشارة،

 الذكاء الحاسوبً، األبصار الروبوت، والشبكات، المعطٌات أمن الحاسوب، أنظمة أمن المعطٌات،
 الشبكات برمجة البرمجة، لغات البٌانات، قواعد الخوارزمٌات، الصناعٌة، الشبكات الصنعً،

 a 4 الحاسوب بهندسة الصلة ذات النظم فً الجودة تقٌٌم. 

a 5  بهندسة صلة ذات محددة احتٌاجات تحقق التً الجدٌدة والنظم واإلجرائٌات المكونات تصمٌم 
 .الحاسوب

 a 6 الحاسوب بهندسة الصلة ذات األعمال وإدارة االقتصاد تقنٌات استٌعاب. 
a 7  صلة ذات وبرمجٌة عتادٌة متطورة لمنتجات للوصول المعاصرة البحث وتقنٌات طرائق استخدام 

 التكنولوجٌا تطوع الحاسوب بهندسة
 .المجتمع لحاجات

 

ذ(ذARS)ذذاألكادميوةاملعاوريذاملراعوةذ

ذاإلضافوةاملعاوريذذ(ذNARSالوصنوةذ)ذاألكادميوةاملعاوريذاملراعوةذذاسمذاملقرر

ذ
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 

               1اللغت االنكليشيت 
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               اللغت الؼزبيت

               1الزياضياث 

               مهاراث التىاصل

داراث الكتزونيت 

 ومنطقيت
              

               أساسياث الحاسىب

               1البزمجت 

               2اللغت االنكليشيت 

الثقافت القىميت 

 االشتزاكيت
              

               2الزياضياث 

تنظيم الحاسىب 

والبزمجت بلغت 

 التجميغ

              

               1صيانت الحاسىب 

               2البزمجت 

اللغت االنكليشيت 

 1التخصصيت 
              

أسس هنذست 

 االتصاالث
              

نظم مؼلىماث 

 إداريت 
              

               1قىاػذ مؼطياث 

               بزمجت متقذمت 

               2صيانت الحاسىب 

اللغت االنكليشيت 

 2التخصصيت 
              

مبادئ الشبكاث 

 الحاسىبيت
              

خىارسمياث وبنى 

 المؼطياث
              

               2قىاػذ مؼطياث 

               1بزمجياث وب 

               نظم تشغيل

تحليل وتصميم نظم 

 المؼلىماث
              

               اتصاالث حذيثت

الىحذاث المحيطيت 

 وصيانتها
              

               3قىاػذ مؼطياث 

مبادئ الذكاء 

 الصنؼي
              

               1نظم تشغيل شبكيت 

               هنذست بزمجياث

               تصميم شبكاث
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               1إدارة شبكاث 

الىسائط المتؼذدة 

 وبزمجتها
              

               2بزمجياث وب

               2نظم تشغيل شبكيت 

هنذست بزمجياث 

 متقذمت
              

               بيانياث الحاسىب

المؼالجاث 

 والمتحكماث
              

               2إدارة شبكاث 

               أمن المؼلىماث

إدارة المشاريغ 

 ونظم المؼلىماث
              

تحليل البياناث ونظم 

 دػم القزار
              

               أمن الشبكاث

األتىماث مبادئ 

 والمتزجماث
              

               البزمجياث النقالت

               مشزوع التخزج

bاملهاراتذالذهنوة.ذ 

 :اآلتٌة للمهارات مكتسبا   الخرٌج ٌكون أن ٌجب
b 1  الحاسوب بهندسة الصلة ذات المشاكل وحل وتحدٌد تعرٌف فً الكفاءة من عالً مستوى إظهار. 
b 2  المفاهٌم باستخدام )صنعً ذكاء شبكٌة، برمجٌة، عتادٌة، تطبٌقات( حاسوبٌة نظم تصمٌم 

 وتقنٌات المحاكاة وأدوات الرٌاضٌة
 .المطلوبة المواصفات ٌحقق أنه من للتأكد المقترح الحل ومحاكاة التصمٌم

 b 3 الحاسوب، بهندسة الصلة ذات المشاكل لحل المستخدمة المختلفة والتقنٌات االستراتجٌات تقٌٌم 
 الممكنة المختلفة الحلول ومقارنة
 التقنٌات االداء، السعر،( التصمٌم شروط على بناء   المناسب الهندسً الحل واختٌار معطاة لمشكلة

 .)الزمن المتوفرة،
b 4  الجانب وربط الحاسوب، بهندسة المتعلقة النواحً مختلف فً والتقدم التطور متابعة على المقدرة 

 خاصة، العملً، بالتطبٌق النظري
 .متقدمة حدٌثة منتجات مع التعامل عند

 b 5 وأدوات النظرٌة المفاهٌم باستخدام واختبارها المشروع تنفٌذ مخططات تصمٌم على المقدرة 
ذ.المالئمة المعلومات تكنولوجٌا

ذ(ذARSاملعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذ)ذ

ذاإلضافوةاملعاوريذذ(ذNARSالوصنوةذ)املعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذذاسمذاملقرر

ذ
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 

               

               1اللغت االنكليشيت 

               اللغت الؼزبيت
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               1الزياضياث 

               مهاراث التىاصل

داراث الكتزونيت 

 ومنطقيت
              

               أساسياث الحاسىب

               1البزمجت 

               2اللغت االنكليشيت 

الثقافت القىميت 

 االشتزاكيت
              

               2الزياضياث 

تنظيم الحاسىب 

والبزمجت بلغت 

 التجميغ

              

               1صيانت الحاسىب 

               2البزمجت 

اللغت االنكليشيت 

 1التخصصيت 
              

أسس هنذست 

 االتصاالث
              

نظم مؼلىماث 

 إداريت 
              

               1قىاػذ مؼطياث 

               بزمجت متقذمت 

               2صيانت الحاسىب 

اللغت االنكليشيت 

 2التخصصيت 
              

مبادئ الشبكاث 

 الحاسىبيت
              

خىارسمياث وبنى 

 المؼطياث
              

               2قىاػذ مؼطياث 

               1بزمجياث وب 

               نظم تشغيل

تحليل وتصميم نظم 

 المؼلىماث
              

               اتصاالث حذيثت

الىحذاث المحيطيت 

 وصيانتها
              

               3قىاػذ مؼطياث 

مبادئ الذكاء 

 الصنؼي
              

نظم تشغيل شبكيت 

1 
              

               هنذست بزمجياث

               تصميم شبكاث
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               1إدارة شبكاث 

الىسائط المتؼذدة 

 وبزمجتها
              

               2وببزمجياث 

نظم تشغيل شبكيت 

2 
              

هنذست بزمجياث 

 متقذمت
              

               بيانياث الحاسىب

المؼالجاث 

 والمتحكماث
              

               2إدارة شبكاث 

               أمن المؼلىماث

إدارة المشاريغ 

 ونظم المؼلىماث
              

تحليل البياناث 

 ونظم دػم القزار
              

               أمن الشبكاث

مبادئ األتىماث 

 والمتزجماث
              

               البزمجياث النقالت

               مشزوع التخزج

cاملهاراتذاملهنوةذوالعملوة.ذ 

c 1  واألدوات والبرمجٌات والحقلٌة المخبرٌة التجهٌزات واستخدام التجارب وإجراء تصمٌم 
 .واالختبار والتنفٌذ والمحاكاة والتصمٌم التحلٌل فً كفؤ بشكل االحتسابٌة

c 2  العمل حقل وفً المخبر فً المعطٌات وتحلٌل تسجٌل. 
c 3  أنظمة واستخدام وإدارتها إعدادها على المقدرة وامتالك وتجهٌزاتها الحاسوبٌة الشبكات استعمال 

 .المالئمة التشغٌل
c 4  المناسبة التطوٌر منصات وباستخدام مختلفة برمجة بلغات حاسوبٌة برامج كتابة. 
c 5  المخاطر إدارة نظم وتطبٌق بناء أجل من المخاطر تحدٌد. 

c 6  ذ.الحاسوب بهندسة المتعلقة للمشارٌع المالٌة واإلدارة الجدوى دراسات إجراء

ذ(ذARSاملعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذ)ذ

ذاسمذاملقرر

ذاملعاوريذاإلضافوةذ(ذNARSاملعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذالوصنوةذ)

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 

.......               

اللغت االنكليشيت 

1 
              

               اللغت الؼزبيت

               1الزياضياث 

مهاراث 

 التىاصل
              

              داراث 



 

 16من  12صفحة 
 

الكتزونيت 

 ومنطقيت

أساسياث 

 الحاسىب
              

               1البزمجت 

اللغت االنكليشيت 

2 
              

الثقافت القىميت 

 االشتزاكيت
              

               2الزياضياث 

تنظيم 

الحاسىب 

والبزمجت بلغت 

 التجميغ

              

صيانت 

 1الحاسىب 
              

               2البزمجت 

اللغت االنكليشيت 

 1التخصصيت 
              

أسس هنذست 

 االتصاالث
              

نظم مؼلىماث 

 إداريت 
              

قىاػذ مؼطياث 

1 
              

               بزمجت متقذمت 

صيانت 

 2الحاسىب 
              

اللغت االنكليشيت 

 2التخصصيت 
              

مبادئ الشبكاث 

 الحاسىبيت
              

خىارسمياث 

وبنى 

 المؼطياث

              

قىاػذ مؼطياث 

2 
              

بزمجياث وب 

1 
              

               نظم تشغيل

تحليل وتصميم 

 نظم المؼلىماث
              

اتصاالث 

 حذيثت
              

              الىحذاث 
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المحيطيت 

 وصيانتها

قىاػذ مؼطياث 

3 
              

مبادئ الذكاء 

 الصنؼي
              

نظم تشغيل 

 1شبكيت 
              

هنذست 

 بزمجياث
              

               شبكاثتصميم 

               1إدارة شبكاث 

الىسائط 

المتؼذدة 

 وبزمجتها

              

بزمجياث 

 2وب
              

نظم تشغيل 

 2شبكيت 
              

هنذست 

بزمجياث 

 متقذمت

              

بيانياث 

 الحاسىب
              

المؼالجاث 

 والمتحكماث
              

               2إدارة شبكاث 

               أمن المؼلىماث

إدارة المشاريغ 

ونظم 

 المؼلىماث

              

تحليل البياناث 

ونظم دػم 

 القزار

              

               أمن الشبكاث

مبادئ 

األتىماث 

 والمتزجماث

              

البزمجياث 

 النقالت
              

مشزوع 

 التخزج
              

dاملهاراتذالعامةذوالقابلةذللنقل.ذ 

 :اآلتٌة العامة للمهارات مكتسبا   الخرٌج ٌكون أن ٌجب



 

 16من  14صفحة 
 

 d 1 مجال فً االختصاصٌٌن غٌر مع والتواصل االختصاصات متعدد فرٌق ضمن فعال بشكل العمل 
 .الحاسوب هندسة
d 2  بٌئات فً العمل عند خالقة أفكار واقتراح حلول بابتكار متمثلة فعالة شخصٌة مهارات إظهار 
 .مختلفة عمل
d 3  الحاسوب هندسة تقنٌات فً السرٌع التقدم لمتابعة الحٌاة مدى التعلم عملٌة وتبنً الذاتً، التعلم. 
 d 4 فً المطلوبة األعمال وتنفٌذ متغٌرة قٌود وضمن زمنٌا وحرجة مجهدة عمل بٌئة ضمن العمل 

 العمل كذلك النهائٌة، مواعٌدها
 .أولوٌات ضمن
d 5  ومجدي فعال بشكل والموارد المهام إدارة. 
d 6  الخصوصٌة بحماٌة ٌتعلق فٌما خصوصا واألخالقٌات، المهنٌة بالمعاٌٌر الشخصً االلتزام 

 .الملكٌة حقوق وحماٌة والمعطٌات
d 7  الواقع بتحسٌن المتمثلة الهندسٌة المهمة تحقٌق على والعمل والبٌئة المجتمع اتجاه االلتزام 

 .وتطوٌره
d 8  ذ.المشارٌع إدارة مهارات اكتساب

ذ(ذARSاملعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذ)ذ

ذاسمذاملقرر

ذاملعاوريذاإلضافوةذ(ذNARSاملعاوريذاملراعوةذاألكادميوةذالوصنوةذ)

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 

.......               

               1اللغت االنكليشيت 

               اللغت الؼزبيت

               1الزياضياث 

               مهاراث التىاصل

               داراث الكتزونيت ومنطقيت

               أساسياث الحاسىب

               1البزمجت 

               2اللغت االنكليشيت 

               القىميت االشتزاكيت الثقافت

               2الزياضياث 

تنظيم الحاسىب 

 والبزمجت بلغت التجميغ
              

               1صيانت الحاسىب 

               2البزمجت 

اللغت االنكليشيت 

 1التخصصيت 
              

               أسس هنذست االتصاالث

               نظم مؼلىماث إداريت 

               1قىاػذ مؼطياث 

               بزمجت متقذمت 

               2صيانت الحاسىب 

اللغت االنكليشيت 

 2التخصصيت 
              

مبادئ الشبكاث 

 الحاسىبيت
              

              خىارسمياث وبنى 
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 المؼطياث

               2مؼطياث قىاػذ 

               1بزمجياث وب 

               نظم تشغيل

تحليل وتصميم نظم 

 المؼلىماث
              

               اتصاالث حذيثت

الىحذاث المحيطيت 

 وصيانتها
              

               3قىاػذ مؼطياث 

               مبادئ الذكاء الصنؼي

               1نظم تشغيل شبكيت 

               هنذست بزمجياث

               تصميم شبكاث

               1إدارة شبكاث 

الىسائط المتؼذدة 

 وبزمجتها
              

               2بزمجياث وب

               2نظم تشغيل شبكيت 

               هنذست بزمجياث متقذمت

               بيانياث الحاسىب

               المؼالجاث والمتحكماث

               2إدارة شبكاث 

               أمن المؼلىماث

إدارة المشاريغ ونظم 

 المؼلىماث
              

تحليل البياناث ونظم دػم 

 القزار
              

               أمن الشبكاث

األتىماث مبادئ 

 والمتزجماث
              

               البزمجياث النقالت

               مشزوع التخزج

ذاألنظمةذواللوائحذاخلاصةذبتقوومذالطلبةذوالتحققذمنذاملعاوري. 6

ذدّونذمعاوريذالربنامجذاملتفقذطلوهاذللحدذاألدنىذلدراةذالنجاحذوذلكلذمعدل

ذالدنةذالدنةذالدنةذالدنةذالثانوةذاألوىلالدنةذذ

ذكتابياختبارذ
     

ذشفهياختبارذ
     

ذطملياختبارذ
     



 

 16من  16صفحة 
 

ذالتعلوموةذاملدتهدفةذللربنامجذملخرااتتقوومذا.ذ7

 العينة األداة المقيـّم
  ذصالبذالدنةذالنهائوةذ-1
  ذاخلرجيونذ-2
  ذاملدتفودونذ)اهاتذالتوضوف(ذ-3
  ذنذ)إذاذكانذونطبق(واملرااعونذاخلاراوذ-4
  ذاملرااعونذالداخلوونذ-5
  ذآخرونذ)إنذواد(ذ-6

ذالكتبذواملرااع:.ذ8

 لجنة التوصيف:

 : منسق البرنامج

  التاريخ                      التوقيع              قراجة أ.نهيدة

 التاريخ               التوقيع  أ.ميثاء موصللي                             

 : رئيس القسم

 التاريخ     التوقيع   الدكتور رامز الخطيب

 


