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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
 المعلوممت  نظم   نمام  ككمالج  ج لم  تهيميب رهمه  اسيمتبانة   ت مد  تت كس مس تطمج   ر امه ما ااااوع يمة،

. و   نما مع فمة ال ك مه مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نم  ومممةامعة محتمة، المهت تلمك  أ في الحتسوبية
التكمم ب كهمم الي التع ي مماص ال ا ممة  ن ةممج، لممها  ك ل ب نممام  مممس خممالب اسةاكممة  ممس اسيممتبانة أعممو وتهممد 

 ذ  ،يمتبانة ككم  ويمة و ناعمة وممس جمب اعةاكمة  ن ما ككم   مد  وأمانمةكاسيتهاكة     ك  ةدل ممس اس
 البحث الع  ي فهط .  اغ اضيتست دب 

اسةبا  مة  ما الهدل الثاني فيتكجن مس مساياص الت صصياناص الل صية، أو تكجن الهدل اسوب مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئ  مه ج ة مس ال ساياص  دوا مس اال  ةانب كواسختيا  ة ل ب نام ، ويتهد  

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكم  يمحاب كلمك  من صم  ممس اهه  ال ساياص، ال ةال اعةاكة  س هه  ا
 خالب وضع اشا ي )        ( في الع جو الهت ع ث  تهد  ك . 

 
 شاا  س لكب حسس تعاونكب                                                       

                          
 الهسب ااوب : مع جماص ش صية 

 ي ال  بع الهت ع ث  مع جماتو الل صية ف× ( ضع  شا ي ) 
 

 الهنس :
 

  أنث                ذك              

 ال عدب الت اا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدب في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال ساياص وال ب اص الهسب الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  ساياص التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال  بع الهت  الئب  أعو 1  
مد  ال حتج  الهت عغطي   محتجا  النظ ت والع  ي أه يت  ل ع   في ال ستهب  ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 اسه ية

ي ي  
 اسه ية

نظ ت 
غي  
يار  
 ل تطبي 

نظ ت 
لكن  
يار  
 ل تطبي 

نظ ت 
مع 

نلاطاص 
 تطبيهية

ي ي   وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واستسا 

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي  

             تصميم الدوائر المنطقيه

مختبر تصميم الدوائر 
 المنطقيه

            

             تركيب بيانات

             مختبر تركيب بيانات

             خوارزميات

             مختبر خوارزميات

             شبكات الحاسوب

  
             التدريب الميدان 

             نظم التشغيل

نت              برمجة تطبيقات االنبر

مختبر برمجة تطبيقات 
نت  االنبر

            

             أدارة نظم المعلومات

مجة               المرئيةالبر

مجة المرئية              مختبر البر

ونيه              برمجة التجاره االلكبر

             مستودع البيانات

             أدارة الشبكات

  نظم قواعد البيانات
             مقدمة ف 

  قواعد 
مختبر مقدمة ف 

 البيانات

            

             تحليل وتصميم النظم

             إدارة مشاري    ع برمجية

إدارة نظم قواعد البيانات 
 متقدمة

            

             تفاعل االنسان والحاسوب

             أمن نظم المعلومات

             التنقيب عن البيانات

             نظم دعم القرار

مجيات              هندسة البر

             الموزعةالنظم 

جاع المعلومات              نظم اسبر

وع تخرج               ١مشر

وع تخرج               ٢مشر

مجة بلغة جافا المتقدمة              البر
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مد  ال حتج  الهت عغطي   محتجا  النظ ت والع  ي أه يت  ل ع   في ال ستهب  ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 اسه ية

ي ي  
 اسه ية

نظ ت 
غي  
يار  
 ل تطبي 

نظ ت 
لكن  
يار  
 ل تطبي 

نظ ت 
مع 

نلاطاص 
 تطبيهية

ي ي   وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واستسا 

متجيط   عب
 الصعجبة

 ي  

             مختبر بلغة جافا المتقدمة

             برمجة النظم

             شبكات الحاسوب الالسلكيه

             الوسائط المتعددةبرمجة 

نت  برمجة تطبيقات االنبر
 المتقدمة

            

مجيات   للبر
             التطوير الكينون 

             نظم تكنولوجيا المعلومات

تصميم وتنفيذ واجهة 
 المستخدم

            

  نظم 
موضوعات خاصة ف 

 المعلومات الحاسوبية

            

             اصطناع  ذكاء 

             المعلوماتية الحيوية

  
 
 : كالنسبة ل  ساياص التي و يت ا.  ل  أت مد  تب ايت داب ك  مس أياليب التد  س التالية 2

 اردا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاض ي  فهط

      ال حاض ي مع ال نايلة 

      منايلة   ية

      منايلة ض س مه ج اص 

        ض ويائ  ي عية وبص  ة وأفالب

      ط  هة أو أي جب ال ل و 

        ض أو الهياب رد و  ن جذةية .

      ايت داب ال  تب اص 
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 . التهييب  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العالياص مع أ ضال ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


