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الهدف من البرنامج:
يهددال رنامجددى د انددل ا رماددا عاتددىا رن جىبكددىا رنتىجلجيددا اوددً سومكهددى عايددى سل النيددى ا دلر ك د
طميددل رنت ددى رنوددىار سل ك د طميددل رن عوددي وعاتددا كددىاوا جددء نعنددا اددا رنج د رب رنتددىجلج
لخد ً مرعاددب ءلرا رم ر ددب ءلرباى ددب ا ددى ود ءنددا الم رنهياددىا رن اددىكاى لرن و اددا لءنددا ع ددل ج يددء
رنعو د رنجهددىا لاىا د خار وجلنلايددى رن وال ددىا لرن اددايً رينو ملج د ناع ددلً كا د رنايىجددىا
رن لبتا لرألعوى رناىال

املهى و ااااا وى اا لرن

لرن اهلا لا ى ياىيم رن طلم رنوا

ؤار انل رخ

ىم رنلقدا لرن ودىنيل

رنعايث.

خطة الدراسة:

 -رنا رماددا اجنددى رن تددممرا اىي ددىوا انددل ك ددً اعددث كا د و طا د

و يا د نجيددً اماددا

رن ىاا يم.
 ااس رنامراا و كهمر اا ام لوامريم تا طااىا رالن عىل و -رنامراا اىايا لي ريك

وً كى .

لكا سق ىه كهم

ااريا رنامراا.

ك رناارلً رنامرايا ناامجى د قاً ااريا رن

 ي و ناارمس را و ىً امراا اماا رناو لمره.مقررات البرنامج:
الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

ااد د رم را رن تى د د س ددى رنت ددى ريارمر ساىايىا رنالاا يىا

ً رنامرا .

لرناا لمر
اا رم را رن تى
رالخ

س ى رن عىو رنوىايا

ىص رنالن نا عىو

رنخامى و رن لرا رن اجيا لرن اىميا
رنت ى رنوىار لرن ا واً
رنجند د ددى ريا رما د د د و د د د رنتد د ددىجل رألجااد د ددل

رن عوي رن اىمر رنالن

س ميو
الفصل الدراسي الثالث

الفصل الدراسي الرابع

و رن مرووا لرن عى ىى

جن ريباىا و رن لرا رن اجيا لرن اىميا

جن رن اليا رنلايا نا جىبكىا

ج يء رألعوى رنت ىا لسعوى رن عوي

قلرجي رن لبيل لرنكهم رنوتىمر

رق

رن جىبكىا رن ميايا لرنا مويا

رن تجيىا رينو ملجيا و رن تى

رن جىبكىا رن ميايا لرنا مويا

ىايىا رن تى

(رنمال رنت ىايا)

كد ددمل (رناعد ددث رن د د
اماا رن ىاا يم)

متطلبات الدرجة العلمية-:
 ا ى سماوا و لً امرايا (اج ي امراي ي ). را يىب رن تممرا لرناوىا رن و اى. -ا ى رناعث رنوا

رن و يا ناع لً كال رناماا رنوا يا.

 ا ى كهىارا .ICDLالمستندات المطلوبة:
 س ً كهىاى نياىجس رنعتلل. كهىاى .ICDL-

لمى

لايا نالرب رنا م سل رناطىقا رنكخ يا.

 را ىمى رن اايً اىنامجى د.2 -

لمى كخ يا.

التقييم واالختبارات:

ناع د ددلً كا د د

 رنع ددلم اااددىمر نا يددر رن تددممرا لرنعددا رألق ددل ناريددىوار رنارمس جااا رنريى
 را يىب رخ اىم ج -رن كىموا و

ل رن

رن ءولمى يو ام جاعاى اااىميى
ً رنامرا .

تاي سلمرل اعبيا خ ً رنامراا.

 را يىب رالخ يىم رنجهىا خ ً رألاال رنمرار ككم.المعادلة واالعتماد:
رنامجى د و ا ل وىاً
-----------

رن ااس رألكال نااى وىا رن

ميا.

اددال كددءم ( %51و د عىنددا
رن تمم رنامرا ).

