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 وصف انبزَبيج األكبديًي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 خبِعخ اٌىىفخ انًؤسست انتعهيًيت .1

 عٍىَ االسع / انًزكز  عهًيانمسى ان .2

او اسى انبزَبيج األكبديًي  .3

 انًهُي
 عٍىَ االسع  

 ثىٍىسَىط عٍىَ االسع اسى انشهبدة انُهبئيت  .4

 :انُظبو انذراسي  .5

  سُىي /يمزراث/اخزي 
 فظٍٍ

 ABET انًعتًذ   يج االعتًبدبزَب .6

 ــــــــــ انًؤحزاث انخبرجيت األخزي  .7

 6112-11-62 تبريخ إعذاد انىصف  .8

 : أهذاف انبزَبيج األكبديًي .9

 .رضوَذ اٌطالة ِع وخهخ ٔظش واععخ ِٓ اٌدىأت األعبعُخ ٌٍدُىٌىخُب .1

 .هُرضوَذ اٌطالة ثبٌّهبساد اٌّىزغجخ اٌزٍ َسزبج اٌطالة ٌٍعًّ ِعهب فٍ ِهٕز

اٌفهُ اٌّغزّش ٌٍدُىٌىخُب اٌزٍ رشافك ِع دساعخ عٍُّخ رّىٓ اٌطالة ِٓ اٌزعشف عًٍ أعبط ِٕبعت  .2

 .ٌّغبس ٔبخر ِٓ اٌزطجُك اٌىظُفٍ

ئًٌ  ثبإلػبفخ، واإلٔزشٔذ اٌٍِرضوَذ اٌطبٌت ثبٌزمُٕبد اٌدذَذح ٌٍّهٕخ ثّب فٍ رٌه ِهبساد اٌسبعت  .3

 .ِخ ٌّىاػُع ِزخظظخالصاٌجشِدخ اٌ

 .خٍفُخ إٌّبعجخ ٌٍطالة ٌٍزعبًِ ِع إٌذواد وإٌّبلشخئعذاد اٌ

 .ِع ثعؼهُ اٌجعغ وِع ِسبػشَهُ األفؼًرطجُك اٌظفبد اٌزارُخ ٌٍطبٌت فٍ ِدبي اٌزعبوْ  .4

خٍك اٌثمخ واٌشوذ اٌسمُمُخ ٌخذِخ ألغبِهُ وأعؼبء هُئخ اٌزذسَظ واٌدبِعخ واٌجٍذ ِٓ خالي رفشَك  .5

 بدِزطٍجبد اٌزأُِٓ عًٍ اٌخُش واٌزطجُم

 
 
 
 



 
 

 انًطهىبت وطزائك انتعهيى وانتعهى وانتمييى نبزَبيجيخزجبث ا  .11

  االهذاف انًعزفيت . -أ

 اٌسظىي عًٍ اٌّعٍىِبد  - 1أ

 عالساٌعًّ اٌسمٍٍ فٍ عٍىَ ا - 2أ

 ِٕبلشخ اٌّعٍىِبد واٌّمبسٔخ ثُٕهب - 3أ

 اخشاء اٌزمبسَش واٌجسىس اٌعٍُّخ - 4أ

 ٍدّبعاٌزىاطً واٌزعبوْ واٌعًّ اٌ - 5أ

  االهذاف انًهبراتيت انخبصت ببنبزَبيج : -ة 

 ِهبسح اٌسظىي عًٍ اٌّعٍىِبد  - 1ة

 عالسِهبسح اٌعٍُ اٌسمٍٍ فٍ عٍىَ ا - 2ة

 عالسواٌزمبسَش وِٕبلشزهب فٍ عٍىَ اِهبسح اخشاء اٌجسىس  - 3ة

 سعالُخ اٌسذَثخ واٌّزمذِخ فٍ عٍىَ اِهبسح اٌزذسة عًٍ ثعغ اٌجشاِدُبد اٌعٍّ - 4ة

 

 طزائك انتعهيى وانتعهى      

 

 اٌمبء اٌّسبػشاد .1

 اٌعًّ اٌسمٍٍ واٌّخزجشٌ .2

 اٌطبٌت لجً ِٓ اٌزمبسَش اعذاد .3

 

 طزائك انتمييى      

  

 واالٌىزشؤُخ ِزسبٔبد اٌىسلُخاال .1

 وزبثخ اٌزمبسَش واٌّشبسوخ .2

 اٌسؼىس واٌّشبسوخ .3

 

 االهذاف انىجذاَيت وانميًيت : -ج

 

 ٌذي اٌطبٌت عجش رعشَفه ثثشواد اٌعشاق اٌطجُعُخ اٌّخزٍفخ وػشوسح  صَبدح اٌسظ اٌىؽٍٕ - 1ج

 اٌّسبفظخ عٍُهب واعزثّبسهب ثشىً َخذَ اٌّىاؽٓ وَسغٓ ؽشَمخ عُشه.                

 اٌعًّ اٌسمٍٍ اٌّشزشن ٌٍطٍجخ خاليرعضَض سوذ اٌعًّ اٌدّبعٍ ِٓ  - 2ج

 

 طزائك انتعهيى وانتعهى     

 

 اعُخ اٌّعزّذح عًٍ اٌّظبدس اٌعٍُّخ اٌسذَثخاعزّبد إٌّبهح اٌذس .1

 اعزخذاَ وعبئً اَؼبزُخ ثظشَخ وعُُٕخ .2

 اٌعًّ اٌسمٍٍ واٌغفشاد اٌعٍُّخ اًٌ اٌمطبعبد إٌفطُخ واٌّعذُٔخ واٌجُئُخ .3



 

   

 طزائك انتمييى  

 وزبثخ اٌزمبسَش ِٓ لجً اٌطبٌت  .1

 واالٌىزشؤُخ ِزسبٔبد اٌىسلُخاال .2

 عئٍخالإٌّبلشخ وؽشذ ا .3

 
 

األخزي انًتعهمت بمببهيت انتىظيف وانتطىر  )انًهبراثانًُمىنت انتأهيهيت و انًهبراث انعبيت -د 

 .انشخصي(

 

 فٍ ثعغ اٌّمشساد اإلٔىٍُضَخاعزخذاَ اٌٍغخ  - 1د

  خ ثبٌٕفؾ ماٌّخزٍفخ وخبطخ رٍه اٌّزعٍ األسعاٌزذسَت عًٍ اعزخذاَ اٌجشاِدُبد اٌّزمذِخ فٍ عٍىَ  - 2د

 دْ ؤظُ اٌّعٍىِبد اٌدغشافُخواٌّعب        

 اٌزذسَت عًٍ اٌمُبدح وسوذ اٌعًّ اٌدّبعٍ - 3د

 اٌزذسَت عًٍ اداسح ووزبثخ اٌّشبسَع اٌدُىٌىخُخ - 4د

 

 طزائك انتعهيى وانتعهى          

 اٌمبء اٌّسبػشاد .1

 اعذاد اٌزمبسَش واٌمبءهب ِٓ لجً اٌطبٌت .2

 خّع اٌّعٍىِبد ِٓ اٌّظبدس اٌّعزّذح .3

 

 طزائك انتمييى          

 ِزسبٔبد إٌظشَخ واٌعٍُّخالا .1

 اٌعًّ اٌسمٍٍ .2

 اٌمبء اٌسٍمبد اٌذساعُخ وإٌّبلشبد .3

 بُيت انبزَبيج  .11

انًزحهت 

 انذراسيت
 ريز انًمزر أو انًسبق

اسى انًمزر أو 

 انًسبق

 عذد انىحذاث انسبعبث انًعتًذةعذد 

  انعًهي ٔظشٌ

 االوًٌ

 SCG1210 2 2 2.5 انجيىنىجيب انطبيعيت

 SCG 1211 2 2 2.5 عهى انبهىراث

 SCG1112 2 2 2.5 (1انفيزيبء )

 SCG1113 2 2 2.5 (1انكيًيبء )

 SCG 1115 2 2 2.5 (1يببدي انحبسببث )

 SCG1114 2 - 2 (1انزيبضيبث )

 SCG1016 2 - 2 انهغت انعزبيت

 SCG 1027 2 - 2 حمىق االَسبٌ



 SCG1220 2 2 2.5 انجيىنىجيب انتبريخيت

 SCG 1221 2 2 2.5 عهى انًعبدٌ

 SCG1122 2 2 2.5 (2انفيزيبء )

 SCG1123 2 2 2.5 (2انكيًيبء )

 SCG 1125 2 2 2.5 (2يببدي انحبسببث )

 SCG1124 2 - 2 (2انزيبضيبث )

 SCG 1026 2 - 2 (2انهغت االَكهيزيت )

 SCG1017 2 - 2 انذيًمزاطيت

 اٌثبُٔخ

 SCG2210 2 2 2.5 1ٌ نبصزيت يعبد

 SCG2211 2 2 2.5 1يتحجزاث عبيت ن

 SCG2212 2 2 2.5 1رسىبيبث ن

 SCG2213 2 2 2.5 1تطبيمبث انحبسىة ن

 SCG2214 2 2 2.5 1صخىر َبريت ن

 SCG2216 2 2 2.5 1جيىيىرفىنىجيب ن

 SCG2215 2 - 2 1انزيبضيبث ن

 SCG2220 2 2 2.5 2عهى انصخىرن

 SCG2221 2 2 2.5 2ث دليمت نيتحجزا

 SCG2222 2 2 2.5 2صخىر رسىبيت ن

 SCG2223 2 2 2.5 2تطبيمبث انحبسىة ن

 SCG2224 2 2 2.5 2صخىر يتحىنت ن

 SCG2226 2 2 2.5 2عهى انتصحز ن

 SCG2225 2 - 2 2انزيبضيبث ن

 

 اٌثبٌثخ

 SCG 3200 2 2 2.5 1ن انجيىنىجيب انتزكيبيت

 SCG 3211 2 2 2.5 انجيىتكتىَكس

 SCG 3203 2 2 2.5 1ن انجيىفيزيبء

 SCG3210 2 2 2.5 1ن كيًيبءجيى

 SCG 3215 2 2 2.5 عهى انطبمبث

 SCG 3217 2 2 2.5 انتحسس انُبئي

 SCG 3200 2 2 2.5 2ن انجيىنىجيب انتزكيبيت

 SCG 3222 2 2 2.5 انجيىنىجيب انحمهيت

 SCG 3203 2 2 2.5 2ن انجيىفيزيبء

 SCG3220 2 2 2.5 2ن كيًيبءجيى

 SCG 3226 2 2 2.5 جيىنىجيب انعزاق

 َظى انًعهىيبث انجغزافيت

GIS 
SCG 3228 2 2 2.5 

 6 يُفذ خالل انعطهت انصيفيت SCG 3209 انعًم انحمهي انصيفي

 اٌشاثعخ

 SCG 4210 2 2 2.5 1انجيىنىجيب انهُذسيت   ن

 SCG4211 2 2 2.5 1نىجي نجيىهيذرو

 SCG4212 2 2 2.5 1انُفط  ن

 SCG4213 2 2 2.5 1خبيبث  نان

 SCG4214 2 2 2.5 1جيىنىجيب بيئيت  نان

 SCG4220 2 2 2.5 2انًُبجى نانجيىنىجيب وهُذست 

 SCG4221 2 2 2.5 2نىجي نجيىهيذرو

 SCG4222 2 2 2.5 2انُفط  ن

 SCG4223 2 2 2.5 2صُبعيت  نانصخىر ان



 SCG4224 2 2 2.5 2ن  انبيئي ىثتهان

 SCG4225 2  2 تخزج  انبحج 
 
 

 انتخطيط نهتطىر انشخصي .12

 رىفُش إٌّبهح اٌذساعُخ اٌسذَثخ اٌّعزّذح .1

 رىفُش فشص رذسَت فٍ اٌمطبعبد إٌفطُخ واٌجُئُخ اٌّخزٍفخ ٌٍطبٌت .2

 اٌزىػُسُخ واٌجظشَخ اٌسذَثخ األعبٌُتاعزّبد  .3

 

 انًعهذ(انًتعهمت ببالنتحبق ببنكهيت أو األَظًت  ع)وضيعيبر انمبىل  .13

 - :  الكلية في القبول شروط أوال

 ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(الللط القبول شروط اعتماد -1
 .الجامعة الكلية او مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن -6

 .للتخصص المتقدم اليه طبيا الئق كوني أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثررغبة الطالب من   اختيار -1

 .القبول في الثانوية العامة معدل -6

 .الطالب بالدراسة فيه رغبي الذي القسم مقرر معدل -3
 .للقسم العلمي االستيعابية الطاقة -4

 

 نًعهىيبث عٍ انبزَبيجأهى يصبدر ا .14

 اززُبخبد اٌغىق . .1

 اٌزىخهبد اٌّسٍُخ ٌٍّسبفظخ. .2

 واالعزجُبٔبداٌذساعبد  .3

 انطهبت ىاالَظًت وانهىائح انخبصت بتميي .15

 

 اعزّبد اعزّبساد زؼىس اٌطٍجخ - .1

 االِزسبٔبد اٌُىُِخ - .2

 االِزسبٔبد اٌشهشَخ - .3

  اٌزمبسَش اٌّمذِخ اٌّعذح ِٓ لجً اٌطٍجخ- .4
 

  يزاجعتهو انبزَبيج ىدةج طزائك تمييى .16

 

 ِٓ عٍُه َطشأ وِب  اٌشبٍِخ اٌّشاخعخ وئخشاء ِزبثعخ اٌجشٔبِح فٍ اٌمغُ اٌعٍٍّ ِهّزهب ٌدبْ . رشى1ًُ



 .ِغزدذاد

 .. اعزجُبْ اساء اٌطٍجخ عٕذ ٔهبَخ وً فظً دساعٍ زىي اٌجشٔبِح اٌذساع2ٍ

 اٌّمشساد ٌزطىَش اٌطشق أفؼً زىيعٕذ ٔهبَخ وً فظً دساعٍ  رذسَظ هُئخ أعؼبءاعزجُبْ اساء  .3

 .رذسَغهب وؽشق اٌذساعُخ

 .فٍ اٌمغُ  اٌجشٔبِح االوبدٍَّ رطجُك ٌّزبثعخ اٌدبِعخ فٍ اٌدىدح شعجخ ِع اٌزٕغُك .4

 عٕىاد اسثع وً دوسٌ ثشىً ٌٍجشٔبِح شبٍِخ ِشاخعخ ئخشاء .5
 

  األكبديًي انبزَبيج إدارةيتطهببث  .11
 

 ىٌ عًٍ أهذاف اٌمغُ وسؤَزه وسعبٌزه وِذي االٌزضاَ ثهب.. وخىد ٔششح رعشَفُخ ٌٍمغُ رسز1 

. وخىد سئُظ لغُ رٌ خجشح أوبدَُّخ وئداسَخ ِٕبعجخ لٍ ِدبي اٌزخظض إلداسح اٌجشٔبِح االوبدٍَّ واٌمغُ 2 

 واالسرمبء ثه. 

 . وخىد ِدٍظ لغُ وٌدبْ ِغبٔذح ردزّع ثبٔزظبَ ورىثك أعّبٌهب ورزبثع لشاسارهب.3 

 اٌمشاس، واٌسظىي عًٍ اٌزغزَخ اٌشاخعخ ِٕهُ. عٍُّخ طٕعٍجخ فٍ . ِشبسوخ اٌط4 

 . رىفش وبدس ئداسٌ وبٍف وِٕبعت ٌؼّبْ زغٓ عُش اٌعًّ فٍ اٌمغُ.5 

 . رىفش اٌىىادس اٌفُٕخ اٌّإهٍخ ٌخذِخ اٌجشٔبِح األوبدٍَّ.6 

ٌزخظض ٌّىاوجخ اٌزطىساد . رُّٕخ ورطىَش اٌّهبساد واٌمذساد اٌفُٕخ واٌّهُٕخ ٌٍىىادس اٌّغبٔذح فٍ ِدبي ا1 

 اٌسذَثخ.

 . رىفش أسشُف ِزىبًِ ٌٍمغُ.8 

 . وخىد ثشٔبِح رعشَفٍ ورىخُهٍ ٌٍطٍجخ اٌدذد.9 

 . وخىد دعُ أوبدٍَّ ٌٍطالة خبسج ٔطبق اٌّسبػشاد.11 

 . وخىد اعزمالي أوبدٍَّ وئداسٌ ٌزسمُك أهذاف اٌمغُ.11 

 

 


