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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

تؾقعة مؽ البخنامج ومخخجات التعمؼ السايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص ألكاديسي ىحا ؾفخ وصف البخنامج اي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  حةالستاقج حقق االستفادة القرؾى مؽ الظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان 

 البخنامج

 

 العالي والبحث العمسيالتعميؼ وزارة   السؤسدة التعميسية

  د / السخكعمسيالقدؼ ال

  او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي 

  يائية اسؼ الذيادة الش

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                                    

  السؤثخات الخارجية األخخى      

                              تاريخ إعجاد الؾصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي

1.  

  2.  

  3 . 



    
 

 
 

  

  4.. 

  5 . 

  6. 

 مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ                

 

 

 االهداف المعرفية

 

  العسل عمى -1أ

 .قراءاالستو عمسي والعسل بسا يتزسشو مؽ دقة السالحغة  بمؾ أسب التفكيخ ىاآلخخ عمقجرة  تشسية -2أ

 .لمستعمؼ ع بديؾلةتبيؽ السؾضؾ ذجخات التي ساستخجام المؾحة وال -3أ

 .اعجاد الؾسائل التؾضيحية -4أ

 .لبعض السؾضؾعات ةتقاريخ مخترخ اعجاد  -5أ

 .تؾعيف السحاضخات الفجيؾية -6أ

 جبخناملخاصة بالا السياراتية األىجاف ب

 .العامة والخاصةوسائل االيزاح  1ب 

 .مة السالئسةتؾعيف االمث 2ب 



    
 

 
 

  

 .عمى الظمبة طخح االسئمة االستكذافية 3ب 

 طرائق التعميم والتعمم

 االستاذ والتعمؼ ىيخكد عميسكؽ ترشيف طخائق التعميؼ والتعمؼ وفق نغام شسؾلي يجسع بيؽ نغام التعميؼ الحي   

 وفق طخق االترال  سالئسةوالسيسا االعتساد عمى الظخق الشسؾذجية ال ،ل بيشيساعاوالتفويخكد عمى الستعمؼ   

 .عؽ طخيق االنتخنيت ووسائل االترال الحجيثة التي تخجم انغسة التجريذيثة جتية الحالسعمؾما  

 

 طرائق التقييم

 يةالرفاليؾمية والسذاركات . التحزيخات 3. االختبارات الذيخية 2 االختبارات اليؾمية .1
 االخالقي لمظالب موااللتداالدمؾكي  . االنزباط4والحزؾر اليؾمي                  

 

 .الؾججانية والكيسية األىجاف -ج      

 .حؾل السؾضؾعات القابمة لمشقاش مؽ قبل الظمبة في الرفؾف طخح االسئمة -1ج             

 .لجراسيةقؾم الظالب بحميا لمفرؾل اطخح اسئمة ي -2ج             

 .اسئمة فكخية متزسشةمية سخيعة اجخاء امتحانات يؾ  -3ج             

 .عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفةإف الظمبة بميكت -4ج             

 طخائق التعميؼ والتعمؼ             

 االختبارات الذفؾية .1



    
 

 
 

  

 االختبارات الكتابية .2
 لحزؾر اليؾميا .3

 ( ية التؾعيف والتظؾر الذخريخى الستعمقة لقابمالسيارات االخالسشقؾلة ) والتأىيميةعامة د. السيارات ال 
 
 ......أداءالظالب  ن يتقؽا. 1د 
 .......القجرة عمى تؾضيحالظالب  يستمػ. ان 2د 
 .......لب عمى. ان يحافظ الظا3د
 ........معمؾماتو عؽ ن يظؾر الظالبا. 4د
 

 

 ؼ والتعم التعميؼطخائق  

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

 طخائق التقييؼ           

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 . بنية البرنامج22

 الداعات السعتسجة     أو السداقاسؼ السقخر  رمد السقخر أو السداق ةالسخحم



    
 

 
 

  

 ية الجراس
 عسمي نغخي      

       

 

 التخطيط لمتطور الشخصي

  ج اكاديسيإعجاد مشي.1

 .بجقة جالبخنام.متابعة 2

 ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا .اعجاد االسئمة والسشاق3
 

 السعيج(األنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل           

 القبؾل السخكدي  معيار           

 أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج

 

 



    
 

 
 

  

 

 ميارات السشيجمخظط         

 امج الخاضعة لمتقييؼيخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخن                     

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 أساسي سؼ السقخرا السقخررمد  الدشة / السدتؾى 

 أم اختياري 

 يةالسياراتاألىجاف  ة يالسعخفاألىجاف 
 بخنامج اصة بالالخ

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

والتأىيمية ارات العامة السي
األخخى  )السياراتالسشقؾلة 

ة بقابمية التؾعيف تعمقالس
 (والتظؾر الذخري

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   

                    

                   



    
 

 
 

  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 مسيوزارة التعميؼ العالي والبحث الع  السؤسدة التعميسية

 إدارة األعسال / السخكدعمسيالقدؼ ال

 اإلداريةتكشؾلؾجيا السعمؾمات  اسؼ / رمد السقخر

 مجمج الستاحةأشكال الحزؾر 

 خابعةالسخحمة ال الفرل / الدشة

 ساعة في الكؾرس 45 ()الكميعجد الداعات الجراسية 

 21/9/2021 تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

 أىجاف السقخر        

 وكيفية اإلدارة الجيجة ؼ في.تدويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ 1

 بفيؼ وتظبيق ما تعمسؾه عمى كيفية اإلدارة الجيجة الظمبة بخرائص والؾسائل الخاصةويج .تد 2

 في تحقيق اإلدارة الشسؾذجية لمسؤسدات التي يعسمؾن فييا  ف العامةاالىجا بأىؼتدويج الظمبة .3 

 التي تؼ تشاوليا بذكل عسمي في السيجان  سفخداتالعمى تؾعيف  ان يكؾن الظالب قادر. 4 

لب تحكيقيا ة مؽ الظاوصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقع يؾفخ
بيؽ وصف الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا و التعمؼ الستفادة القرؾى مؽ فخص مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق ا

 ؛البخنامج.



    
 

 
 

  

مؽ خالل تؾضيح األفكار والشغخيات القجيسة والحجيثة ،  لحجيثةمعخفة السشاىج والسرادر القجيسة وا. 5  
   ؾقت الحاضخ .وكحلػ تبيان اىسيتيا عبخ التاريخ ومجى فاعميتيا في ال

الؾاقع الحجيث في مجال اإلدارة الحجيثة لمسؤسدات التي  مى التعامل معلب القجرة عان يكؾن لجى الظا .4
 يسكؽ ان يعسمؾا فييا 

 وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ سقخرمخخجات ال
  ىجاف السعخفية األ

     استيعاب وفيؼ السادة -1أ

      تخجام المؾحة والقمؼاس -2أ
    اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ

     السؾضؾعاتاعجاد تقاريخ مخترخة لبعض  -4أ

  سقخر.الخاصة بال يةالسياراتاألىجاف  -ب

 عخض شاشة بؾربؾيشت          وسائل التؾضيح – 1ب

      صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

 خيقة العرف ط. 4 ل والجؾاباطخيقة الدؤ . 3 طخيقة السحاضخة. 2 قذة.طخيقة السشا1 

 االستقخاء والكياس  . طخيقة5 -   الحىشي   

    

                      



    
 

 
 

  

 

 طخائق التقييؼ 

 االختبارات الذيخية – االختبارات الذفؾية –السشاقذات الرفية  – االختبارات اليؾمية  

 

 (تؾعيف والتظؾر الذخريال السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية يميةوالتأى. السيارات العامة د 
 .سيةل مع الؾسائل التقؾيقجرة الظالب عمى التعام تشسية .1د
 االنتخنيت(قجرة الظالب عمى التعامل مع الذبكة العشكبؾتية ) تشسية .2د
 لخارجية.تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع ا. 3د

   

 



    
 

 
 

  

 شية السقخرب

التعمؼ  مخخجات الداعات األسبؾع
 السظمؾبة

اسؼ الؾحجة / أو 
 ؾعالسؾض

 طخيقة التقييؼ طخيقة التعميؼ

 معخفة ميارية 3 األول

الشغخي  اإلطارتؾضيح 
تكشؾلؾجيا لسادة 

 السعمؾمات اإلدارية 
 

خيقة ط
 السحاضخة

 ال يؾجج

تكشؾلؾجيا مفاليؼ حؾل  معخفة ميارية 3 الثاني
 السعمؾمات

السحاضخة 
 قذةالسشا

 ال يؾجج

 الثالث 

 
 معخفة ميارية 3

 

مكونات تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

السحاضخة      
 السشاقذة

 كوز يومي

 الخابع

 
3 
 
 

 
 

 معخفة ميارية
 

 ادارة قؾاعج الييانات
 

السحاضخة 
 السشاقذة

 
 

 ال يؾجج
  

 

 الخامذ 

 
 
3 
 

 
 

 معخفة ميارية
 

 ادارة شبكات االتراالت
 

 السحاضخة
 
 

 ال يؾجج
 

 السشاقذة
 

 الدادس
 
3 
 

 
 معخفة ميارية

 

نغؼ الحكاء االصظشاعي 
 شغؼ الخبيخة()ال

 

 
السحاضخة 

 السشاقذة

 
 امتحان شيخي 

 

 الدابع

 
 

      3 
 

 
 

 عخفة مياريةم

 
االدارة االلكتخونية 
 واالعسال االلكتخونية

 
السحاضخة 

 السشاقذة

 
 ال يؾجج

 



    
 

 
 

  

 البشية التحتية 

                    اإلداريةتكشؾلؾجيا السعمؾمات       سقخرة السظمؾبة ال ـ الكتب1

 الجكتؾر / حدؽ مغفخ الخوز  جع الخئيدية )السرادر(  ـ السخا2
 السيالجكتؾر / عالء عبجالخزاق الد
 الجكتؾر / حدؽ رضا الشجار

/ أساسيات نغؼ السعمؾمات  الجكتؾر / عالء عبجالخزاق الدالسي خاجع التي يؾصى بيا اـ الكتب والس
 اإلدارية

قع االنتخنيت مؾا االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 constantine2.dz-www.univ 
tebessa.dz-www.univ  

 

 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي 

تكشؾلؾجيا السعمؾمات في مادة  والعسل عمى تظبيقيا شيجسج عمى جسمة مؽ السفخدات تزاف الى الستان يع  
صظشاعي اإلدارية وادارة شبكات االتراالت ومكؾنات تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت والشغؼ الخبيخة والحكاء اال

 وادارة قؾاعج البيات ونغؼ دعؼ القخار واالدارة االلكتخونية واالعسال االلكتخونية وغيخىا مؽ مفخدات أخخى.
 

 

http://www.univ-constantine2.dz/
http://www.univ-tebessa.dz/
http://www.univ-tebessa.dz/

