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 علم حاسوب التخصص  علم الحاسوب القسم  العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكلية 
 133 التخصص واد عدد م 2017/8/30 تاريخ االعتماد    7700-70/07/7702 الخطة الدراسية رقم

  لمواد التخصص فقط. يستخدم هذا النموذج: حةةمال

 طرائق القياس والتقويم م المستخدمةياساليب التعل اسم المادة الدراسية رقم المادة

 رياضيات متقطعة 0112111

 
تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، : (Directاساليب مباشرة ) .1

أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، 

 والتمارينحلقة البحث، التدريبات 

معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة  ولكن باستخدام النقاش والمحادثة،

 االكتشاف الموّجه.

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

   EvaluationFormative  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 

 ختبارات القصيرةال)ا على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

Quizzes 

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 تصميم المنطق الرقمي 0112231

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، : (Directاساليب مباشرة ) .1

أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، 

 التدريبات والتمارين حلقة البحث،

معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة  ولكن باستخدام النقاش والمحادثة،

 االكتشاف الموّجه.

 

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
ف في التعر التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة

 ختبارات القصيرة)اال على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

Quizzes 

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتدراسي ككل، التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر ال

 نهاية الفصل الدراسي

 برمجة كينونية 0112221

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

  البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

يَتِمُّ تَْقِديُمه قبل تنفيِذ البرنامج التَّعليمي؛ امتحان  :التقويم الَمْبدَئي .1

 .ُنقطِة البِداية الصَّحيحة للتَّعليمتَْحديد  وذلك 

لتقويم المستمر أثناء  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .2

الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثيةوالمهام 

التعرف على   Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .3

امتحان نهاية مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 
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مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبالعمل في مختبر , المدعوم بالكمبيوتر

 الفصل الدراسي

 

 تراكيب البيانات 0112212

فيه طريقة المحاضرة ، تستخدم : (Directاساليب مباشرة ) .1

أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، 

 حلقة البحث، التدريبات والتمارين

معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة  ولكن باستخدام النقاش والمحادثة،

 االكتشاف الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 المدعوم بالكمبيوتر

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية والمهام

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 الحاسوبوتنظيم  تصميم 0112232

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، : (Directاساليب مباشرة ) .1

أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، 

 حلقة البحث، التدريبات والتمارين

معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة  ولكن باستخدام النقاش والمحادثة،

 االكتشاف الموّجه.

 

  Formative Evaluation  :التكوينيالتقويم البنائي أو  .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 الخوارزميات 0112313

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، : (Directاساليب مباشرة ) .1

توضيحي،  أسئلة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض

 حلقة البحث، التدريبات والتمارين

معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة  ولكن باستخدام النقاش والمحادثة،

 االكتشاف الموّجه

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

  Formative Evaluation  :البنائي أو التكوينيالتقويم  .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (ثيةوالمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البح

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي



 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع 

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

Faculty of Science and Information Technology 

 

 " عراقة وجودة"  

Tradition and Quality"" 
 QF01/0415-3.0 علم الحاسوب /علم حاسوب  / قسمتحديثها الخطة الدراسية و  إعدادإجراءات  -مصفوفة ارتباط المواد الدراسية بأساليب والتعلم وطرائق التقويم نموذج 

 

QF01/0415 – page 3/10 

 

 البرمجة المرئية 0112322

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل ، عرض توضيحي، حلقة البحث، وأجوبة، كراس العمل/أوراق 

 التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس المدعوم  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 الحسوب اتمختبرالعمل في  , بالكمبيوتر

يَتِمُّ تَْقِديُمه قبل تنفيِذ البرنامج التَّعليمي؛ امتحان  :التقويم الَمْبدَئي .1

 .تَْحديد ُنقطِة البِداية الصَّحيحة للتَّعليم وذلك 
لتقويم المستمر أثناء  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .2

التعرف على مستوى الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

التعرف على   Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .3

امتحان نهاية ي ككل، مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراس
 الفصل الدراسي

 برمجة تطبيقات االنترنت 0112323

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

يَتِمُّ تَْقِديُمه قبل تنفيِذ البرنامج التَّعليمي؛ امتحان  التقويم الَمْبدَئي: .1

 .ُنقطِة البِداية الصَّحيحة للتَّعليمتَْحديد  وذلك 
لتقويم المستمر أثناء  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .2

الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثيةوالمهام 
التعرف على   Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .3

امتحان نهاية مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 
 الفصل الدراسي

 نظم التشغيل 0112333

طريقة المحاضرة ، أسئلة تستخدم فيه : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

التعلم الثنائي، المجموعات مثل :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 االنظمة الضمنية 0112434

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  الختامي )التجميعي(:التقويم  .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي
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 (1البيانات ) قواعد 0112251

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

  Formative Evaluation  :البنائي أو التكوينيالتقويم  .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (البحثيةوالمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع 

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 باتاسنظرية الح 0112214

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل ، عرض توضيحي، حلقة  وأجوبة، كراس العمل/أوراق

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (المشاريع البحثيةوالمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، 

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 معمارية الحاسوب 0112334

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 والتعلم التعاوني،الصغيرة، 

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثيةوالمهام والتكليفات،اختبارات 

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي

 تحليل وتصميم النظم 0112353

أسئلة  تستخدم فيه طريقة المحاضرة ،: (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف على مستوى التقدم 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Evaluation Summative  التقويم الختامي )التجميعي(: .2
حان امتالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، 

 نهاية الفصل الدراسي
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 هاامنوالبيانات تراسل  0112342

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 التدريبات والتمارينالبحث، 

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

  Formative Evaluation  :التقويم البنائي أو التكويني .3
قدم في التعرف على مستوى التالتقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة 

 Quizzesختبارات القصيرة )اال الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم.

 (والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية

  Summative Evaluation  التقويم الختامي )التجميعي(: .4
حان امتراسي ككل، التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الد

 نهاية الفصل الدراسي

 قواعد البياناتنظم  برمجة 0112325

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

ولكن معي اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 برمجة األجهزة المحمولة 0112424

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 التدريبات والتمارينالبحث، 

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 ريع البحثية(والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشا

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 لغة برمجة خاصة 0112433

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(والمهام 

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي
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 منهجية اعداد وتوثيق المشاريع الحاسوبية 0112471

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directمباشرة )اساليب  .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

( :مثل التعلم الثنائي، interactiveعلية )اساليب تفا .3
 السمنار  المجموعات الصغيرة، والتعلم التعاوني،

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 الذكاء االصطناعي 0112415

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 والتمارينالبحث، التدريبات 

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
 فالتقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعر

على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
ان ككل، امتحالتعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي 

 نهاية الفصل الدراسي

 مشروع التخرج 0112472

: النقاش (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .1
 والمحادثة,

( :مثل التعلم الثنائي، interactiveاساليب تفاعلية ) .2

 السمنار  المجموعات الصغيرة، والتعلم التعاوني،

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 

 المناقشات االسبوعيه. على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. 
 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2

قشة منارر الدراسي ككل، التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المق
 .نهاية الفصل الدراسي

 شبكات الحاسوب 0122141

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التعلم الثنائي، المجموعات :(interactiveاساليب تفاعلية ) .3

 الصغيرة، والتعلم التعاوني،

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي
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 برمجة الشبكات 0122343

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 والتمارينالبحث، التدريبات 

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluation)التجميعي(:    التقويم الختامي .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 رسومات الحاسوب 0112462

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

حلقة وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 ريع البحثية(والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشا

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 (2البيانات ) قواعد 0112352

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(والمهام 

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 معالجة الصور 0112461

طريقة المحاضرة ، أسئلة  تستخدم فيه: (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationلتجميعي(:   التقويم الختامي )ا .2
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التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 
 نهاية الفصل الدراسي

 تطوير أنظمة المعلومات 0112456

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

حلقة  وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي،

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 (1) الحاسوبموضوعات مختارة في علم  0112482

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 ريع البحثية(والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشا

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 انترنت االشياء 0112435

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي
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 (2) الحاسوبموضوعات مختارة في علم  0112483

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

وأجوبة، كراس العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

مثل التدريس  (independentاساليب فردية أو مستقلة ) .3

 ات الحسوبمختبرالعمل في  , المدعوم بالكمبيوتر

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
التقويم المستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف 
على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 ريع البحثية(والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشا

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

 بحوث العمليات 0112434

تستخدم فيه طريقة المحاضرة ، أسئلة : (Directاساليب مباشرة ) .1

العمل/أوراق العمل ، عرض توضيحي، حلقة وأجوبة، كراس 

 البحث، التدريبات والتمارين

معي ولكن اوهي أيضا درس ج:(Indirectاساليب غير مباشرة ) .2

حّل المشكالت وطريقة االكتشاف  باستخدام النقاش والمحادثة،

 الموّجه.

 Formative Evaluationالتقويم البنائي أو التكويني:    .1
اء الدراسة، بغرض جمع األدلة المناسبة المساعدة في التعرف التقويم المستمر أثن

على مستوى التقدم الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. )االختبارات القصيرة 

Quizzes 
 والمهام والتكليفات،اختبارات الشهريه والمنتصف، المشاريع البحثية(

 Summative Evaluationالتقويم الختامي )التجميعي(:    .2
التعرف على مستوى تحقيق الطلبة لمخرجات تعلم المقرر الدراسي ككل، امتحان 

 نهاية الفصل الدراسي

  

  

  

  

 
  رقم  في اجتماع اللجنة  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
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  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 
 


