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 وسائط متعددة التخصص علم احلاسوب القسم العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكلية
 133 عدد مواد التخصص 2017/8/30 تاريخ االعتماد   2017-07/72/2016 الخطة الدراسية رقم

 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط مالحظة:
  اهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج الخطة الدراسية

 االهداف والمخرجاتالتعلمية الرقم
 القدرة على استخدام مبادئ الحاسوب في فهم وتطبيق وتحليل المسائل الرياضية وإيجاد الحلول المناسبة لها 1ه 

 .الطالب ويحلل المسائل الرياضيةأن يفهم  1.1م.ت 
 .أن يستخدم المفاهيم الرياضية في تحليل الخوارزميات 2.1م ت 

 القدرة على تحليل وتصميم وبناء البرامج الحاسوبية الفعالة والموثوقة 2ه 
 ان يعرف الطالب العديد من اساليب البرمجه 1.2م ت 
 الحاسوبيه و يقوم بتطبيقهاان يفهم الطالب كيفية بناء البرامج  2.2م ت 
 أن يستخدم الطالب لغات البرمجة المختلفة وتوظيفها في إنشاء التطبيقات الحاسوبية المختلفة 3.2م ت 

 معرفة مكونات الحاسوب المادية والبرمجيات الالزمة إلدارتها 3ه 
 .الرئيسيةأن يتعرف الطالب على التصميم الداخلي لجهاز الحاسوب ومحتوياته  1.3م ت 
 .أن يطور الطالب برمجيات النظم 2.3م ت 
 .الدوائر المنطقية بأنواعها المختلفةأن يصمم الطالب 3.3م ت 

 للعمل ضمن روح الفريق بما يخدم المجتمع المحليالمختلفة  العملية ومهارات االتصالالعلمية و مهارات الإستخدام  4ه 
 .الحياتية ويوظفها في خدمة المجتمعأن يتقن الطالب المهارات  1.4م ت 
 لتحقيق أهداف محددة. ضمن فريقبفعالية عمل والمهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين ان يوظف الطالب  2.4م ت 
 بما يخدم المجتمع المحلي. يقات الحاسوبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاتهينتج وينفذ الطالب التطبن أ 3.4م ت 

 المسؤوليات المهنية واالخالقية والقأنونية واالمنية واالجتماعيةوتطبيق فهم  5ه
 .ان يدرك الطالب حقوقه وواجباته تجاه المجتمع واألفراد 1.5م ت 
 .المسؤوليات المهنية واالخالقية والقانونية واالمنية واالجتماعيةفي بيئة العملان يكون الطالب قادرًا على توظيف  2.5م ت 

 ومختلف تطبيقات الوسائط المتعددة  التفاعلية الحاسوبنظمة أنتاج معرفة والفهم الالزمين إل تزويد الطلبة بال 6ه 
 . مع الحاسوب بسهولة وكفاءة نسانبتفاعل االالتي تسمح أن يكون الطالب قادرًا على تطوير وتصميم وتنفيذ االنظمة  1.6م ت 
 الوسائط المتعددة النتاج وتصميم مختلف التطبيقات الرقمية ثنائية وثالثية االبعاد والتأثيرات الصوتية والمرئية.أن يستخدم الطالب ادوات  2.6م ت 
 يستخدمها إلنتاج تطبيقات الرؤية االفتراضية المختلفة.أن و  محاكاة الرسومية للواقعأن يتعرف الطالب على انظمة ال 3.6م ت 

 البصري للبياناتالرقمية واستخدام التعبير معالجة الصور القدرة على  7ه 
 أن يكون الطالب قادرًا على انشاء ومعالجة وتجزئة الصور الرقمية وإستخالص وتصنيف الخصائص المميزة  لها. 1.7م ت 
 أن يتمكن الطالب من استخدام وسائل التعبير البصري الرقمية في تصوير البيانات وإعادة تقديمها. 2.7م ت 

 
 مالحظة/ ه = الهدف، م.ت. مخرجات تعلمية
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 على تسلسل مخرج التعلم لكل هدف: رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل على رقم الهدف. والرقم الثاني يدل مالحظات
 .  هذا النموذج يستخدم حصرا للمواد الدراسية التي تحمل رقم التخصص

رقم المادة 
 الدرسية

 اسم
 المادة الدراسية

 مخرجات التعلم للبرنامج  

م.ت 
1.1 

م.ت 
2.1 

م.ت 
1.2 

 م.ت
2.2 

 م.ت
3.2 

م.ت 
1.3 

م.ت 
2.3 

م.ت 
3.3 

 

م.ت 
1.4 

 

م.ت 
2.4 

 

م.ت 
3.4 

 

 م.ت
1.5 

 

م.ت 
1.6 

 

م.ت 
2.6 

 

م.ت 
3.6 

م.ت 
1.7 

م.ت 
2.7 

 م.ت

3.7 

                  X رياضيات متقطعة 0112111
           X        تصميم المنطق الرقمي 0112231
              X X X   برمجة كينونية 0112221
                X X  تراكيب البيانات 0112212
           X  X      وتنظيم الحاسوبتصميم  0112232
                X X X الخوارزميات 0112313
              X X X   البرمجة المرئية 0112322
                X   برمجة تطبيقات االنترنت 0112323
            X       نظم التشغيل 0112333
            X   X X   االنظمة الضمنية 0112434
    X               مقدمة في الوسائط المتعددة 0132121
     X              تفاعل االنسان مع الحاسوب 0132211
    X           X    برمجيات جاهزة 0132122
    X               ادوات الوسائط المتعددة 0132223
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 وبرمجياتها
    X               الرسوم المتحركة 0132325
    X               الصوتيات الرقمية 0132326
   X X               الفيديو الرقمي 0132352
  X X              X  معالجة الصور 0132331
    X               اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني 0132329
 X                  تصوير البيانات 0132441
   X                اإلفتراضيةالرؤية  0132451
0132461 

منهجية اعداد وتوثيق مشاريع 
 الوسائط المتعددة

          X        

   X   X X X           مشروع التخرج 0132462
0132254 

ووسائل  اإلعالم اإللكتروني
 التواصل االجتماعي 

              X X   

0132312 
الوسائط المتعددة والتعليم 

 اإللكتروني
              X    

 X  X X               الطيف اللوني 0132433

                X X  رسومات الحاسوب 0132328
    X X              تصميم األلعاب 0132353
0132442 

موضوعات مختارة في 
 الوسائط المتعددة

              X    
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  في اجتماع اللجنة  رقم   لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع
  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
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  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم  


