
 

 
 :البرنامج من المستهدفة التعليمية التخصصية  المخرجات

 : والفهم المعرفة - أ
 : مايلى  اكتسب قد البرنامج خريج يكون أن يجب العامة والمفاهيم ارفالمع جانب إلى

 .التخصص مجال في اإللى الحاسب منظومة توظيف وأساسيات مفاهيم 1 /أ
 .الرقمى المنطق لتصميم ؛والمبادئ النظريات 2 /أ
 .الخوارزميات وتصميم تحليل أساسيات 3 /أ
 .اإلنترنت صفحات تصميم وكيفية إلنترنتا بتقنيات المرتبطة والمصطلحات المفاهيم 4 /أ
 .في البرامج والتحكم التفرع وأسس الحاسب، بلغات البرامج لبناء المهمة والمبادئ القواعد 5 /أ
 .وخدماتها توصيلها وطرق وأنماطها اآللى الحاسب لشبكات األساسية المفاهيم 6 /أ
 .قرارال اتخاذ عمود البرامج تخطيط وطرق االصطناعي الذكاء ومفاهيم أسس 7 /أ
 .لكترونيةألا والدوائر ، المكونات وتصميم تحليل أسس 8 /أ
 .بينها والتفريق اإلنترنت صفحات وأنواع اإلنترنت استخدام أساسيات 9 /أ
 .جالبرام في والتحكم التفرع وأسس ،الجيد الخوارزم بناء أسس 11 /أ
 .هاوٕادارت البيانات قواعد لهيكلة األساسية المفاهيم 11 /أ
 .إنتاجها ومعايير المختلفة اإللكترونية قرراتالم تأليف ألنظمة العامة المبادئ 12 /أ
 األعطال بالحاسب وصيانة وتشخيص تركيب ومبادئ وملحقاته، لىآلا الحاسب جهاز مكونات 13 /أ
 .لىآلا
  .وعناصره ،الجرافك تصميم في التنظيمية المبادئ 14 /أ
 .األساسية وطبقاته، أندرويد التشغيل ملنظا األساسية المفاهيم 15 /أ
 .الرقمى التعلم وتصميم إلدارة العامة والمبادئ المفاهيم 16 /أ
 IOS أو ،األندرويد نظام على متكامل تطبيق وبرمجة إنشاء أساسيات 17 /أ
 .المعلومات نظام ومكونات المعلومات، بنظم المتعلقة والمصطلحات المفاهيم 18 /أ
 والحصول على المستخدم مع التعامل وطرق المعرفة، لتمثيل؛ الخبيرة النظم تصميم مبادئ 19 /أ

 .المعرفة
 .إدارتها وطرق رقمية، مكتبة إنشاء أسس 21 /أ
 .استخدامه ومجاالت وخصائصه ،ضىرافتالا بالمعمل الخاصة والمصطلحات المفاهيم 21 /أ
 .الخاصة االحتياجات لذوى هوتطبيقات اآللى بالحاسب المتعلقة والممارسات المفاهيم 22 /أ
 .الذكية بالهواتف الخاصة الرسومات أنظمة في التكنولوجى التطور 23 /أ
 .المتعددة الوسائط برامج تصميم وعناصر أسس 24 /أ

 الذهنية المهارات-ب
 :نأ علىقادرًا  البرنامج خريج يكون ان يجب العامة جانب المهارات الذهنية إلى



 

 واضحة معايير خالل من المختلفة التشغيل منظ راتإصد بين يقارن 1 /ب
 .ومحددة

 .وأنواعها الخوارزميات تصميم وطرق المنطق بوابات يشرح 2 /ب
 .لكترونيةألا الدوائر لتصميم ؛األساسية بالمكونات قائمة يعد 3 /ب
 .والنماذج والتقارير ولاالجد وتنفيذ تصميم قواعد امستخدم   بيانات قاعدة إلنشاء يخطط 4 /ب
 .الحاسب شبكات وأنواع ،اإلنترنت تكوالتو بر  بأنواع قائمة عدي   5 /ب
 .المختلفة بأنواعها الخوارزميات وأنواع ،المخططات يحلل 6 /ب
 .التصميم التعليمي ونماذج ،التعليمية البرمجيات بناء لمعاييرا وفق   تعليمية برمجية يصمم 7 /ب
 .لبرمجةا لغات إحدى باستخدام برنامج بناء أسس يشرح 8 /ب
  Spss.  للعلوم االجتماعية اإلحصائية الحزمة لبرنامج المختلفة المفاهيم على التعرف طرق يشرح 9 /ب
 .المختلفة ووحداته ،الحاسب لجهاز المادية بالمكونات قائمة ي عد 11 /ب
 .بأنواعها الويب صفحات وتصميم لبناء المختلفة التطبيقات بين يقارن 11 /ب
 .التعليمي التصميم لنماذجا وفق   رقمى مقرر وٕانتاج، يملتصم ؛ يخطط 12 /ب
 . الذكية الفني للهواتف بالتصميم الخاصة والمبادئ ،الجرافيكى التصميم عناصر يحلل 13 /ب

Android 
 .التشغيل نظم بنية يحلل 14 /ب
 .وغيرها ثةار و وال والكائنات األصناف حيث من الشيئية البرمجة أساسيات يشرح 15 /ب
 .ويديرها البيانات قواعد إنشاء برامج يستخدم 16 /ب
 .المختلفة التأليف برامج باستخدام لكترونيأ كتاب إنتاج معايير يستخرج 17 /ب
 .اختيارها ومعايير وأسس وأنواعها ،التعلم إدارة أنظمة يحلل 18 /ب
 .IOSأو ،األندرويد نظام على متكامل تطبيق وبرمجة إنشاء خطوات يشرح 19 /ب
 .الديناميكية المواقع إلنشاء؛ المستخدمة البرمجة لغات بين يقارن 21 /ب
 .التعليم في الرقمية والتطبيقات التعلم مصادر عن البحث تار امه يشرح 21 /ب
 .التعليمية لكترونيةألا المواقع وٕانتاج تصميم خطوات يشرح 22 /ب
 .إنتاجها وآلية اإلصطناعى الذكاء برامج تصميم معايير يناقش 23 /ب
 .اآللي الحاسب برامج في المحاكاة ألساليب المختلفة النماذج يحلل 24 /ب
 .الذكية للهواتف التعليمية والتطبيقات بأنواعها، الرسومات يحلل 25 /ب
 .المختلفة وأشكالها، المعرفة لتمثيل المختلفة النظم يحلل 26 /ب
 .اآللى الحاسب عبر اتالمعلوم ولالتد ؛واألخالقية المهنية المسئوليات يستخرج 27 /ب
 .وأنواعها البيانات وٕادارة، المعلومات نظم بناء أدوات يشرح 28 /ب
 .الخاصة االحتياجات ذوى مع المستخدمة اآللى برامج الحاسب بأدوات قائمة ي عد 29 /ب
 .منها كل وعيوب، مميزات تحديد مع الرقمية المكتبات إدارة أنظمة بين يقارن 31 /ب



 

 .المعامل وٕانتاج تصميم ومعايير، االفتراضى المعمل تجهيز تخطوا يشرح 31 /ب
 والمهنية العملية المهارات -ج

 :نأعلى  اقادر   البرنامج خريج يكون نأ يجب العامة والمهنية جانب المهارات العملية إلى
 .اآللى الحاسب جهاز على المختلفة التشغيل نظم إصدارت ليحم   1 /ج
 .الحاسب برامج في المنطق بوابات استخدام يطبق 2 /ج
 .وأنظمتها ،الخوارزميات تصميم تقنيات يوظف 3 /ج
 .التعليمية العملية في الرقمية التطبيقات يوظف 4 /ج
 .العنكبوتية العالمية الشبكة على التعلم مصادر عن البحث أنشطة ينفذ 5 /ج
 .لكترونيةألا الدوائر وٕانتاج ،لتصميم؛ أنشطة ينفذ 6 /ج
 .البيانات برامج قواعد حدأ باستخدام بيانات قاعدة وٕانتاج صميمت يطبق 7 /ج
 .اآللى الحاسب شبكات من مختلفة ألنواع تصميمات ينفذ 8 /ج
 .اآللى برامج الحاسب في والتحكم التفرع وأسس ،الخوارزم بناء أسس يوظف 9 /ج
 .التعيمية البرمجية إنتاج معايير مراعيا تعليمية برمجية ينفذ 11 /ج
 .التعليمي المجال في متكامل تطبيق بناء في الشيئية البرمجة لغاتى  دحإ يوظف 11 /ج
 .اإلحصائية المعلومات تحليل في SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج يوظف 12 /ج
 .المختلفة والتعريفات البرامج ويحمل ،اآللى للحاسب المختلفة األعطال ي شخص 13 /ج
 .الويب صفحات وبناء لتصميم؛ المختلفة والمواقع لبرامجا يستخدم 14 /ج
 .الثابتة والديناميكية التعليمية المواقع تصميم لمعايير وفقا   تعليمي إلكترونى موقع ينتج 15 /ج
 .التعليمية للمقررات التعليمي التصميم نماذج فيي ا رقم امقرر   ينتج 16 /ج
 .الجرافك برامج تصميم حدأ خدامالجرافيكى باست التصميم أساسيات يطبق 17 /ج
 .الذكية الهواتف على "أندرويد "التشغيل نظام يحمل 18 /ج
 .المختلفة لكترونيةألا الكتب برامج تأليف باستخدام ألكتروني ا اكتاب   ينتج 19 /ج
 .نتائجه ويحلل لكترونىألا التعلم إدارة نظام يطبق 21 /ج
 .IOS أو أندرويد نظام ىعل متكامل تطبيق وبرمجة إنتاج يمارس 21 /ج
 فى مراحل التعليم الطالب تخدم برامج ذكية إنتاج في اإلصطناعى برامج الذكاء يوظف 22 /ج

 .المختلفة
 .الذكية الهواتف برمجيات باستخدام بأنواعها الرسومات إنتاج يطبق 23 /ج
 .ات الدارسيةالتخصص لمختلف تعليمية تطبيقات إنتاج في الذكية الهواتف برمجيات يوظف 24 /ج
 .التعليمية البرامج في المختلفة وأشكالها المعرفة لتمثيل المختلفة النظم يوظف 25 /ج
 .اآللى عبر الحاسب المعلومات لتدأول ؛واألخالقية نيةهالم والمسئوليات المبادئ تطبيق يمارس 26 /ج
 .اآللى الحاسب في المحاكاة ألساليب المختلفة النماذج يوظف 27 /ج
 .المختلفة المجاالت في البيانات وٕادارة، المعلومات نظم بناء أدوات وظفي 28 /ج



 

 .الخاصة االحتياجات ذوى مع المختلفة اآللى برامج الحاسب يوظف 29 /ج
 .التخصصات مختلف في الرقمية المكتبات إدارة أنظمة يوظف 31 /ج
 .االفتراضى عالواق تطبيقات حدأ باستخدام متكامال   ي اافتراض معمال   ينتج 31 /ج
 .لىآلا الحاسب لمنظومة الشبكات أنواع مختلف إنشاء مهارات يطبق 32 /ج
 :العامةلمهارات ا-د

  :أن قادًرا علىن يكون الخريج أيجب 
ا قدراته 1-د  .، واالتصاالتومهارات تكنولوجيا المعلومات الشخصية،يتواصل بفاعلية؛ مستخدم 
شبكات التواصل : مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت؛ ومن بينها –بمهارة -يتعامل 2-د

 .االجتماعي
تحقق التكامل بين المجاالت  متنوعة،وتعلم  تعليم،ي تصميم أنشطة يتعاون مع زمالئه ف 3-د

 .المختلفة
 .وكتابي ا شفهي ا،يتواصل بلغة عربية سليمة  4-د
 .وكتابي ا شفهي ا،يتواصل بطريقة سليمة بإحدى اللغات األجنبية  5-د
 .والمجتمع المحلي األمور،ياء أولو  زمالئه،يبني عالقات إيجابية مع  6-د
 .  ومجموعات عمل مهنية فرق،في  –بفاعلية  –رك يشا 7-د
 .والمعنيين المتعلمين،وآدابها في تعامالته مع  التعليم،وأخالقيات مهنة  اإلنسانية،يلتزم القيم  8-د
 .وقبول اآلخر والتسامح، والديمقراطية، الوطني،االنتماء : يشارك في تنمية قيم9-د
 .ر حبه لهاويظه التعليم،يفتخر بانتمائه لمهنة 11-د
 .والثقة بالنفس لدى المتعلمين بالكرامة،ينمي الشعور 11-د
  .واقتصاد المعرفة القائم على معايير الجودة الشاملةيثمن دور العلم  12-د

 


