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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

َُبلؼ هزا انًمشس اعزخذايبد انشعى ثبنحبعت وأهًُخ أَظًخ و ثشيغُبد انشعى ثبنحبعت، انزًضُم ألؽُبء فٍ 

، غشق اعزخالؿ يمبغغ يٍ انشعى، أعبنُت ثؼبد، األخ ُصالص االثؼبدانضُبئُه و د األؽُبء فٍصالصخ أثؼبد، رحىال

 .ػشض انصىس وانشعىيبد ػهً انؾبؽبد انحذَضخ و انصىس انًزحشكخ



 
 
 

 

 يخشعبد انزؼهى وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 اكزغبة يب رى رىظُحه يٍ انًفشداد فٍ حمم "انًىاظُغ انًطهىة ثحضهب و ؽًىنهب " -

 ++cثهغخ انجشيغخ اكزغبة يهبساد انجشيغخ  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابت البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -

 يٍ خالل ثحىس انزخشط  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىظىع   -ة 

 ثحىس رخشط  – 1ة

 رمبسَش ػهًُخ  -2ة

   رُفُز ثشايظ فٍ انًخزجشاد   -3ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، حهمبد َمبػ.  -

 ذسط . انزذسَجبد واألَؾطخ فٍ لبػخ ان -

 إسؽبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 انجشيغُخ شاد النهب ؽشػ ورحهُم انؾفػمذ حهمبد ثحضُخ َزى يٍ خ -

 

 

 غشائك انزمُُى      

 

 .وانًخزجشاد  انًؾبسكخ فٍ لبػخ انذسط

 رمذَى األَؾطخ 

 وأَؾطخ . ئُخوَهب اخزجبساد فصهُخ

 

 
 يهبساد انزفكُش -ط

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ط

 .انزفكُش انًُطمٍ وانجشيغٍ الَغبد صُغه نشعى االؽكبل -2ط

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3ط

رىَُه او رطىَش لذسح انطبنت ػهً اعزُؼبة  ثشايظ انشعى ثبنحبعت وكُفُه سعى انؾخصُبد انكبس  -4ط

 ورصًُى  االنؼبة االنكزشوَُه



 

 

 

 

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص 

 

 غشائك انزمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب تزامال دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انؾخصٍ (. -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 انجُُخ انزحزُخ  .11

 ثُُخ انًمشس .16

 انغبػبد األعجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
ى انىحذح / انًغبق اع

 أو انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

 لمحه تارٌخٌه  4 االول
ربسَخ انشعى ثبنحبعت يٍ 

 ثذاَبره انً انىلذ انحبظش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ 

 ويُبلؾخ

 معرفه اجهزة الرسم  4 انضبٍَ
انزؼشف ػهً اعهضح انشعى 

ثبنحبعت واَىاػهب رجؼب 

 برهبنهحمجه انضيُُه واعزخذاي

َظشٌ + 

 ػًهٍ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلؾخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 ماهً تقنٌات الرسم  4 انضبنش

،  pixel رؼشَف َمطخ نشعى

  bitانخشَطخ انُمطُخ

mapٍانزًضُم اؽؼبػ ، 

vector  ، 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أعئهخ

 ويُبلؾخ 

 معرفه تقنٌات الرسم   4 انشاثغ

ربصُش ويزطهجبد انزمُُخ 

 انشعىيُخ فٍ رخضٍَ

وػشض انشعى ، ولذسح 

  وانزاكشح انًؼبنغخ 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايزحبٌ اٍَ

 يؼشفه سعى انًغزمُى   4 انخبيظ

كُفُه سعى انخػ انًغزمُى 

صُبئٍ  ثبكضش يٍ خىاسصيُه 

سعى انذائشح ثبكضش يٍ  االثؼبد 

 خىساصيُه صُبئٍ االثؼبد 

َظشٌ + 

 ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلؾخ او 

 ايزحبٌ اٍَ

 ه سعى انًغزمُى يؼشف 4 انغبدط
خىاسصيُه ثشصَهبو نشعى  

 انًغزمُى ثبَىاػهب  
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلؾخ

 يؼشفه سعى انذائشح  4 انغبثغ
سعى انذائشح ثبكضش يٍ  

 خىساصيُه 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

  انزحكى ثبالؽكبل  4 انضبيٍ
 ػكغهب وَمم انشعىو كُفُه 

نالعغى صُبئُه  هبوانزذوَش

 ثؼبداال

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 انزحكى ثبالؽكبل  4 انزبعغ
كُفُه رغُُش حغى االؽكبل و 

 رؾىَهب نهغغى صُبئٍ االثؼبد
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 4 انؼبؽش
انزؼشف ػهً 

 windowing , viewال
point 

 اَىاع اَظًه االحذاصُبد 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايزحبٌ 

 ؽهشٌ

 كُفُه رغُش او رحشَك انصىس صىسيؼبنغه ان 4 انحبدٌ ػؾش 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 4 انضبٍَ ػؾش
التعرف على الرسوم ثالثٌه 

 االبعاد ماهً خصائصها 
 الرسوم ثالثٌه االبعاد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلؾخ و 

 ايزحبٌ اٍَ

 انزحكى ثبالؽكبل  4 انضبنش ػؾش
 وػكغهب َمم انشعىو كُفُه 

نالعغى صالصُه  هبوانزذوَش

 االثؼبد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 انزحكى ثبالؽكبل  4 انشاثغ ػؾش
حغى االؽكبل و كُفُه رغُُش 

 االثؼبد رؾىَهب نهغغى صالصُه 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 4 انخبيظ ػؾش
ايضهه رىظُحُه يٍ 

 انىالغ
ثؼط االيضهه ػهً انشعىو 

 صالصُه االثؼبد 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلؾخ 



 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىؿ األعبعُخ 
 كزت انًمشس 
      أخشي 

-introduction to Computer Graphics, Floey et al, Addison

 Wesley, 1994 

 

يزطهجبد خبصخ ) ورؾًم ػهً عجُم انًضبل 

وسػ انؼًم وانذوسَبد وانجشيغُبد 

 وانًىالغ االنكزشوَُخ (

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 ++turbo C++, Visual Cابت:  الرباجم

انخذيبد االعزًبػُخ ) ورؾًم ػهً عجُم 

انًضبل يحبظشاد انعُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشتريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ال رىعذ انًزطهجبد انغبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


