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  المقدمة

 
تساااااألد اة اااااية ال تاااا اة فااااو تفزيااااز ال فرفااااة اتي اااااز الااااافم ف اتيااااوير  سااااالا  الافمااااا ف اتساااااه  فااااو 

، فاااو مساااار  اليالااا ف حاااا  تمفااا   إيصاااال ال فموماااة بااااكو ففباااال. اتفاالااار اة ااااية ال تااا اة ألاااام ، حاوياااا

، مسااااا ما ف دارا، باااااله اةه اااااة فااااو مااااال داااا ب الالر ااااامم ال اااادر  ألماااا  تاااااكاو حاااااات    لاصاااااليوا  اًاتااااا

ااث ااااا  ماااا     ساااا  ف اماااادركا  ل اااادرات   ام ااااارات  . اتفااااد اة اااااية ال تاااا اة بال ساااا  لكو  ااااا  دا   اااا ب 

 لمي ب ام  ة لكو تكسال   ال  ارات ات و ال واه  اتف و ألم  تفزيز ال فمومات.

اليجابااااة فاااو اًصااااات اليااا ب لارساااال ال اااا  ا ال تااا اة لميااا ب اة ااااية قسااا  ال ادساااة ال اكا اكااااة ي اااد 

مة تاصاااف بااارا  اال  اااارات االساااموكاات الي ااااد  لاكو اااوا ساي اًصااااات مساااا  مااا   ااا ل إكسااااب   ال اااا 

ال تااا اة مراااو   مج وألاااة مااا  اة ااااية ف اااو ألمااا  إقاماااةي ال ادساااة ال اكا اكااااةبر اااامم  .ال الاااادر  اال راااابر 

بيري اااااة تاااسااااا  مااااا    اااااا  الر اااااامم اليااااا ب لالر افااااااة ااال ا األااااااة االايوألااااااة االريا ااااااة  اة ااااااية

ألاااا  مالااااادة الودااااااة باااارامم ا  اااااية توألويااااة لساااارو ال ااااا  ا ساااا ماة ا د ف ااااو ألماااا  إقامااااة يالياااا ب ا

ألمااا  اكااااااف ماااواهال   اتا ااااة ال ادساااة ال اكا اكااااة بر اااامم ف اااو ي. اك اااا الالر اااامم دااا باالوساااياة لاااد  

و اًصاااااات   ات ااااا   ماااا  ال ًااااادر الاااااو قااااد تااااوا     م ااااارات   اإكساااااب   ال فااااارف ال ًام ااااة الاااااو تالااااا

 .اسلك فو بائة آماه تاال ل   الاكاف االاوافق م  الياا  الجامفاة اال جا  
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  هدافاأل

 .تفريف الي ب بأه اة اة اية الي باة 

   2030فو تي اق رؤية  ت فاو اة اية الر افاة ااال ا األاة االايوألاة االريا اة الاو تساه. 

 ااااة م اااارات اليااا ب فاااو الااااواحو الاًصااااة اال كرياااة ااال ا األااااة اال  اااااة  ات فااااو قااادرات   ل وا  اااة تا 

 فرص الياا  اتفوبات ا بوألو اثالات.

  اسااار ار  اقاااات فاارا  اليااا ب فااو بااارامم هادفااة ام ااااد  لمكاااف ألااا  مااواهال   اقااادرات   االف ااو ألمااا  تا اا اااا

 ر فاألمة فو بااء مجا ف  .اتو ا  ا الو  ة السما ة حا  يكو وا ألاات

  ا سااا ا  فاااو باااااء اًصااااة اليالااا  الجاااامفو ال اكامماااة االف اااو ألمااا  إألاااداد  لاي اااو ال سااائولاة االافااااا  فاااو

 ا قدا  اال ااد  االر ة بالا س االايوع اتفزيز اال ا اء لمود .

 اآل ر. ترسال ال ا  اال ا األاة كالافاا  اال اافسة الاري ة االيوار الالااء ات الو الر ي 

 . ترسال م  و  الودااة ارا  اال ا اء لمود 

 .  ت فاو دار الكماة فو الف و الايوألو اال سؤالاة اال ا األاة تجا  ال جا 

 .أل و برامم ا  اية توألوية لسرو ال ا  ا س ماة ا دأل  مالادة الودااة االوسياة لد  الي ب 
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 ة الالصفيةفي المشاركة األنشط تحفيز الطالبإجراءات دعم و

  اليال  ال رالو.  تي از ال ا ازي  ف  اةداء م  الي ب اسلك أل  دريق تراال اليال  ال ا از لاكو 

  اسلاااك مااا   ااا ل ال اااااركة فااا    سااا لما األاااو مااا    ااااية المااا  قالاااو ألةاااو هائاااة الاااادريس تي ااااز اليااا ب

 .ال س اة اية ابرامم 

   (اال ا األاة االايوألاة االريا اةالر افاة ا)ال ًام ة اة اية توزي  الي ب ألم. 

  اتوزي  ال دايا. أل و مساب ات ث افاة دارية لمي ب 

   ال ادسة ال اكا اكاةتاظا  ال س  بر امم الاو  الف مو ل س. 

 .مااركة الي ب فو اةألااد الودااة االدألوات الفامة 

 .دم  مااركة الي ب فو إألداد الاااد م   ألةاء هائة الادريس 

 ا وائز مالاة  ا تاجافاة الي ب ال ااركا  فو اة اية اك لك ا ادات مااركة. أل و حوافز 
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 لمقررات البرنامج وطرق تقييمها األنشطة الالصفية ةخط

 

 

Assessment Activity Course PLO(S) 

 Exams  

 Assignments 

 Class Discussions 

 Reports 

 Projects 

 Teamwork 

 Presentations 

 Field activities 

 Presentations 

 

MEC 103, 

MEC 323, 

MEC 451, 

MEC 452, 

MEC 453 

An ability to function effectively on a 

team whose members together 

provide leadership, create a 

collaborative and inclusive 

environment, establish goals, plans 

tasks, and meet objectives. 

MEC 323, 

MEC 333, 

MEC 334, 

MEC 451, 

MEC 453, 

MEC 4XX 

An ability to recognize ethical and 

professional responsibilities in 

engineering situations and make 

informed judgements  which must 

consider the impact of engineering 

solutions in global, economic  

environmental, and societal contexts. 

MEC 311, 

MEC 411, 

MEC 451, 

MEC 452, 

MEC 453, 

MEC 4XX 

Demonstrate ethical and professional 

responsibilities; make informed 

judgements in terms of surface and 

groundwater resources engineering 

and managements. 
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  البرنامج لطالب ضافيةاإلاألنشطة  ةخط

 

 

 الدراسي الفصل نشاطنبذة تعريفية مختصرة عن ال النشاط  م
 ال صو اةال الجامفةهو حوار م او  با  د ب الجامفة م  مفالو رئاس  ل اء مفالو رئاس الجامفة 1

2 
ل اء سفاد  أل اد الكماة 

 ارئاس ال س 

م  سفاد  أل اد الكماة  ل ساجدي اهو حوار م او  با  د ب الالر امم 

 ارئاس ال س 
 ال صو اةال

 االحا اء بالاو  الوداو 3
ال اا  بافريف د ب الالر امم ألم  تاريل الود  األادات ات الاد 

   ا  ماادق ال  مكة.
 اةالال صو 

 بيولة كر  اليائر  4

 دوال الفا  الدراسو هو بيوالت تاافساة لي ب الالر امم فو اةلفاب الريا اة

 بيولة كر  ال د  5

 بيولة تاس الياالة 6

 بيولة ا اراق الةاحاة 7

 بيولة السالاحة 8

 بيولة كر  الصاالت 9

 بيولة الكر  الاادئاة 10

 س تفري اة أل  ال  11
بأ    ولة تفري اة لمي ب  رئاس قس  ال ادسة ال اكا اكاةسا و  

 ال ساجدي  بال س  ألم   ه  ال رافق اال فامو.
 ال صو اةال

12 
زيار  إدار  ال ااري  

 بال دياة الجامفاة

زيار  ألم اة  دار  ال ااري  بال دياة الجامفاة لموقوف ألم    ر 

 الايورات
 دوال الفا  الدراسو

 ال صو اةال زيار  ألم اة ل كاالة الجامفة لمافرف ألم  ا ر اتدارات الكا  ار  ألم اة ل كاالة الجامفةزي 13

14 
الف مو ل س  ال ادسة 

 ال اكا اكاة

افريف الي ب بال فامو لألةاء هائة الادريس ةيفيو ال رتة 

ال ادسة  ف اك لك ا ر ال ساجدات فوال س  ال ًام ة تًصصاتا

 قات ال اجدد .االيا ال اكا اكاة

 ال صو الرا و

 ال ما و الف مو 15
  ل الااافس يفيو ال رتة لم ااركا  الكاااف قدرات   الاليراة م  

 .االباكاريةف ايفيو ال الدألا  مساحة  براز إبداألات   فو ل اء ألم و
 دوال الفا  الدراسو

16 
برامم الادري  الي باة 

 باحااا ات سوق
 دوال الفا  الدراسو الارية اال  اراتبر امم تا اة ال  ارات ال

 ل اء أل  الادري  الصا و 17
ففالاة ل اء حول الادري  الصا و اال  رر لمي ب الًريجا  فو قس  

 ال اكا اكاةال ادسة 
 ال صو الرا و

18 
اركة ال ياح  الرالرة زيار  

 بالجوف

م  مج وألة م  د ب  اركة ال ياح  الرالرة بالجوفزيار  مادا اة 

 لالر امم.ا
 دوال الفا  الدراسو

 دوال الفا  الدراسو زيار  مادا اة ل يية ك رباء الجوف م  مج وألة م  د ب الالر امم. زيار  ميية الك رباء 19

20 
زيار  إل  اركة االتصاالت 

 STCالسفودية 

ال  اركة االتصاالت السفودية بالجوف م  مج وألة  زيار  مادا اة

 م  د ب الالر امم.
 الفا  الدراسودوال 

21 
زيار  ال فال  السااحاة 

 ب دياة دامة الجادال

م  مج وألة م   فال  السااحاة ب دياة دامة الجادال لممادا اة زيار  

 د ب الالر امم.
 دوال الفا  الدراسو

 دوال الفا  الدراسو م  مج وألة م  د ب الالر امم. SARزيار  ألم اة ل يية قيار SARزيار  ل يية قيار 22
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زيار  ل يية اةرتاد  23
 الجوية ب دياة سكاكا

م  مج وألة م  زيار  ألم اة ل يية اةرتاد الجوية ب دياة سكاكا 
 دوال الفا  الدراسو د ب الالر امم.

 دوال الفا  الدراسو لايوير اتيسا  م ارات د ب الالر امم فو إدار  ال اراألات دار  إدار  ال اراألات 24

ألم  بر امم الدار  الادريالاة  25
EES لايوير اتيسا  م ارات د ب الالر امم فو بر امم ال EES دوال الفا  الدراسو 

 دوال الفا  الدراسو لايوير اتيسا  م ارات د ب الالر امم فو أل ماات الاصاا  CNCدار   26

 الفا  الدراسودوال  AutoCad لايوير اتيسا  م ارات د ب الالر امم فو بر امم ال AutoCadدار  بر امم  27

الدار  الادريالاة ألم  بر امم   28
Matlab لايوير اتيسا  م ارات د ب الالر امم فو بر امم ال Matlab دوال الفا  الدراسو 
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