
 الكلية  كلمة عميد .1
 

حبمد اهلل وتيسريه مت إنشاء كلية متخصصة بعلوم احلاسبات وتقنية املعلومات االوىل من نوعها يف حمافظة 
جامعية يف أحد علوم  اجملمعة. ستوفر الكلية ملن يطمح من طالب وطالبات يف احلصول على شهادة

احلاسبات وتقنية املعلومات طاقة استيعابية أكرب من غريها من الكليات، وبيئة تعليمية جمهزة ومتكاملة، 
وكادر تدريسي مميز ومتخصص. واهلدف من انشاء الكلية هو تقريب املسافات على طالبنا الطموحني 

هلهم للعمل على مناصب حبسب ميوهلم وأن نكون سببا طيبًا لتزويدهم مبهارات وقدرات مهنية تؤ 
وختصصهم يف شركات وطنية. وبالتايل نكون قد قمنا بدورنا يف الكلية على حتقيق أمرين أساسيني. 
االول، حتقيق أهداف وزارة التعليم العايل االرتيادية واليت من ضمنها تندرج أهداف جامعة اجملمعة 

تنمية القوى العاملة السعودية واليت هلا دور أساسي يف دعم االرتيادية. والثاين نكون قد سامهنا بتطوير و 
 االقتصاد الوطين بإذن اهلل عز وجل.

 

 رئيس اللجنة التأسيسية للكلية
 د. محد بن إبراهيم العمران

 الكلية رؤية .2
أن تصبح من ضمن كليات علوم احلاسب املعلومات املتميزة وتسعى إىل االعتماد األكادميي حملياً 

وتواكب التطور التكنولوجي يف احلاسب اآليل وتقنية املعلومات وتوائم متطلبات سوق العمل وعامليا، 
 احمللية.

 الكلية رسالة .3
تقدمي خدمات تعليمية متميزة مبنية على أحدث التطورات يف علوم احلاسب وتقنية املعلومات وختريج  

 طالب ذوي كفائة علمية وأكادميية ومنافسني ناجحني يف سوق العمل.

http://mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://mu.edu.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
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 الكلية أقسام .5

 قسم علوم الحاسب 5-1

 الرؤية 5-1-1

املعيارية العاملية يتطلع قسم علوم احلاسب اىل التمييز من خالل تقدمي برنامج أكادميي حيقق املستويات 
 يف جمال علوم احلاسب مما يساعد على إعداد كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة.

 الرسالة 5-1-2

جيل وطين ومؤهل بكفاءة عالية وخربة كافية لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل  تأهيلإعداد و 
قيم واجتاهات واحتياجاته يف جمال علوم احلاسب من خالل تزويده مبعارف عصرية، ومهارات متقدمة، و 

اجيابية حنو العمل واالسهام يف تطوير وتثقيف وخدمة جمتمع اململكة العربية السعودية يف كافة اجملاالت 
  العلمية واالجتماعية واالقتصادية. 

 

 أهداف البرنامج 5-1-3

املعرفة  دمجيكون لديهم االمكانية على  ضمان أن الطالب سوفاىل  يهدف برنامج علوم احلاسب 
 تطلباتامللتلبية العالية  كفاءةذو التصميم الر قيمة يقدتأمهية التجرد و العملية وادراك  واملمارسةالنظرية 

وارزميات اخلعلى حل املشاكل باستخدام  ينقادر  يهدف الربنامج إىل إعداد خرجينيكما . املتطورة. 
 إن ، فدلى وجه التحدي. عاحلاسبعلوم يف  ألسس النظرية ل كايفال دراكاال ولديهم املعلومات وتقنيات

ملهارات ا  وهو ميتلكالربنامج  يتخرج الطالب من هذاضمان أن   هي للربنامج األهداف الرئيسية 
 :واملعارف التالية

 مهارات حل املشاكل. .1
فئة واسعة من تقنيات حل املشاكل )على سبيل املثال، وهذا يشمل ل اجلوهرية املعرفة  .2

 التصميم(.اخلوارزميات، االستدالل، وتقنيات 



 ساسيات علوم احلاسب.جوهري ألفهم  .3
 املفاهيم التقنية شفهيا وخطيا. باستخدام  بوضوح مع االخرين القدرة على التواصل .4
 .االخرى التخصصات مع االخرين منالقدرة على العمل  .5
 .احلاسبتكنولوجيا علوم  مبا يضمن دمج التغريات يف لمناهج الدراسية ل املناسب  التطوير .6

 التعلم:مخرجات  5-1-4

  ABET الـ اتتوصي تتبع  يف جامعة اجملمعة ربنامج علوم احلاسباخلاصة ب خمرجات التعلم إن 
 ، واليت هي: يف علوم احلاسبالربامج األكادميية  خمرجات تعلم خبصوص 

  اليت تتالئم مع هذا الفرع من املعرفةوالرياضيات  يف احلوسبة  القدرة على تطبيق املعرفة. 
  حتليل املشكلة، وحتديد وتعريف متطلبات احلوسبة املالئمة حللها.القدرة على 
  ربامج الأو  أو االجرائيات أو املكونات   يةبو احلاس ةنظماألالقدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم 

 تلبية االحتياجات املطلوبة.من أجل 
  لتحقيق هدف مشرتك. عمل  فرق ضمنالقدرة على العمل بفعالية 
  االجتماعية.و  املهنية واألخالقية والقانونية واألمنيةسؤوليات القضايا واملفهم 
 املستمعنيعل مع جمموعة واسعة من االقدرة على التواصل بشكل ف. 
 .القدرة على حتليل التأثريات احمللية والعاملية للحوسبة على األفراد واملنظمات واجملتمع- 
 هوالقدرة على االخنراط في، التطوير املهين املستمر  االعرتاف باحلاجة إىل.، 
 القدرة على استخدام التقنيات احلالية واملهارات واألدوات الالزمة ملمارسة احلوسبة  
 يف منذجة وتصميم  نظريات علوم احلاسبو واخلورازميات  اتأسس الرياضي القدرة على تطبيق

 .النظم احلاسوبية
  ذات الدرجات املتفاوتة   الربجميةنظمة األيف بناء  طويرصميم و التمبادئ التالقدرة على تطبيق

 التعقيد. يف
  برنامج الدراسات العليا يف علوم احلاسب اآليل. لدخول اجلاهزية 



 مسارات البرنامج والدرجات الممنوحة 5-1-5

يركز برنامج علوم احلاسب على األسس الرياضية والنظرية  للحوسبة. إن لغة التدريس االساسية ملواد 
االساسية  ضمن هذا الربنامج هي اللغة االنكيزية. هذا وسوف يقوم الطالب االختصاص و العلوم 

ضمن فرق عمل بتنفيذ مشاريع التخرج يف السنة االخرية من الدراسة.  ميكن للطالب االختيار بني 
( مسار أمن 2( مسار هندسة الربجميات، أو )1مسارين رئيسيني  يف برنامج علوم احلاسب: )

 الشبكات.

 ربجمياتال/ هندسة احلاسبوس العلوم يف علوم . بكالوري1

تطوير الربجميات مبا من أجل  للقياس الكمي قابل مقاربة منهجية  وهنج منضبط   يهندسة الربجميات ه
هذا وسوف يتزود طالب هذا املسار باملهارات واملعرفة املطلوبة يف  .نظم برجميةيف ذلك تصميم وتنفيذ 

مشروع تنفيذ واالختيارية، و  االجبارية جمال هندسة الربجميات من خالل دراسة جمموعة من املقررات
بكالوريوس العلوم يف علوم  "خرجيي هذا الربنامج على حيصل  .  وسوفالصيفي والتدريب  التخرج

 ".ربجمياتاحلاسب / هندسة ال

 شبكات ال أمن . بكالوريوس العلوم يف علوم احلاسب /2

اىل حلاجة أو مؤسسة كما أن ا ألي منظمةالقضايا واألمور احلرجة  بالنسبة  منشبكات ال أمنيعترب 
. هذا التخصص يعد الطالب يف جماالت أمن بشكل مطرد تزايدت يف هذا التخصصاختصاصني 

هذا وسوف يتزود طالب هذا املسار باملهارات ز، وأمن املعلومات. احلاسب، وأمن الشبكات، والرتمي
واملعرفة املطلوبة يف جمال أمن الشبكات من خالل دراسة جمموعة من املقررات االجبارية واالختيارية، 
وتنفيذ مشروع التخرج والتدريب  الصيفي.  وسوف حيصل  خرجيي هذا الربنامج على" بكالوريوس 

 .أمن شبكات/ اسب العلوم يف علوم احل

 متطلبات التخرج: 5-1-6

للحصول على درجة  البكالوريوس  يف علوم احلاسب  يف جامعة اجملمعة، جيب على الطالب إكمال 
 :املتطلبات التالية



 متطلبات السنة التحضريية .1
 متطلبات اجلامعة .2
 متطلبات الكلية .3
 متطلبات القسم االجبارية .4
 .متطلبات القسم االختيارية .5
 .التدريب الصيفي .6

، وجيــوز للمجلــس الكليــة التوصــية بدراســة 2.00وينبغــي أن يكــون املعــدل الرتكمــي للطالــب ال يقــل عــن 
الطالــب ملقــررات دراســية إذا أهنــى الطالــب املقــررات املطلوبــة للتخــرج وكــان معدلــه أقــل مــن املطلــوب لرفــع 

 معدله الرتاكمي، وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.
ررات األساسية ضمن متطلبات السنة التحضريية تضمن تزويد الطالب باملهارات األساسية اليت إن املق

حيتاجوهنا للنجاح يف دخول برنامج بكالوريوس العلوم يف علوم احلاسب.  يتعلم الطالب يف السنة 
لفيزياء. التحضريية  اللغة اإلجنليزية بشكل مكثف اضافة اىل مهارات احلاسب ومقدمة يف الرياضيات وا

. واألدبية ملقررات االختيارية العامةاتتكون متطلبات اجلامعة من عدة مقرات إسالمية وعربية مع بعض 
باالساس العلمي الرياضيات والعلوم ومتطلبات الربجمة، تزود الطالب أما بالنسبة ملتطلبات الكلية، فإن 

 واملعلومات .  احلاسب وأساسيات علوم والقدرة على التحليل 

والتدريب  يف علوم احلاسباملعرفة املتكاملة بتزود الطالب احلاسب  علوماالجبارية يف برنامج املقررات 
احلاسب، وتصميم  بيانياتلغات الربجمة، . يتعلم الطالب علوم احلاسبوذلك يف جماالت خمتلفة من 

، وأمن الشبكات، ونظم هندسة الربجمياتو ،تصميم املرتمجاتو ، والذكاء االصطناعي، اخلوارزمياتوحتليل 
التخصص ضمن أحد  اختيار إدارة قواعد البيانات. يوفر الربنامج للطالب يف السنة اخلامسة من الدراسة

 يف الطالب مقررات متقدمةأخذ ياملسار األول هو مسار هندسة الربجميات حيث  ين التاليني: سار امل
تطور و ، ةوإدارة املشاريع الربجميبرجميات، منذجة وحتليل ،و  الكبريةتصميم نظم الربجميات بنيان و 

حيث يأخذ الطالب مقررات هو أمن الشبكات اليت فاملسار الثاين  أما  الربجميات، وهندسة الربجميات.
نت أمن شبكة االنرت و ، والتشفري,الرتميز ونظرية املعلومات، وإدارة األمن، وأمن احلاسب،  متقدمة يف 

 دارة الشبكة.، وأمن إواألدوات املرتبطة فيه



 الوظيفية الفرص 5-1-7

اخلربة و يقدم الربنامج االكادميي لقسم علوم احلاسب  يف جامعة اجملمعة أرضية قوية  للعلوم النظرية 
هذا التخرج.  ، ومشاريع اليت توفرها الكلية العملية املكتسبة من خالل التدريب واملختربات احلديثة

 :هذا القسم احلصول على فرص عمل كثرية يف سوق العمل نذكر منها خلرجيي وميكن 

 مطور برجميات 
 خمترب برجميات 
 مربمج نظم 
 استشاري نظم 
 دير شبكةم 
 حملل قواعد بيانات 
 باحث 
 اخصائي أمن شبكات  
 مدبر أمن  املعلومات  
 حملل أمن البيانات  
 مصمم أمن املعلومات / الشبكات  
 مهندس أمن املعلومات 



 نظم المعلوماتقسم  5-2

 الرؤية 5-2-1

تقدمي برنامج رائد يف توفريتعليم متميز وحبوث علمية يف جمال نظم املعلومات وفقا للمعايري العاملية 
 للجودة األكادميية.

 الرسالة 5-2-2

تأهيل واعداد كوادر متخصصة ومدربة علميا وعمليا يف جمال نظم املعلومات ميكنها من حتليل وتصميم 
واحتياجاته ووفقا للمعايري العاملية للجودة –مبا يتالءم مع متطلبات سوق العملوتطوير نظم املعلومات 

 .اضافة اىل املسامهةغي خدمة اجملتمع يف اجملاالت ذات الصلة

 أهداف البرنامج 5-2-3

جيب أن ميتلكها اليت  دداتدد املهارات واملعارف واحملحتنظم املعلومات لربنامج ألهداف التعليمية ا
هذه  وإجنازات مهنية. وتتمثلناجحة  وظيفية و هذا الربنامج من أجل ضمان مسريةخرجي ويتوصل اليها

 :يفاألهداف الرئيسية 

  بالعلوم األساسية واملهارات التطبيقية يف جمال نظم املعلومات من خالل الدراسة الطالب  د يتزو
 .دميية والتدريب العمليااالك

  ين.القدرة على تنمية مهارات التعلم الذايت والتعاو 
  اكتساب املهارات الالزمة للتواصل والتفاعل مع االخرين بشكل فعال والعمل بروح الفريق . 
 توفري الكوادر البشرية لتغطية حاجة سوق العمل يف اململكة يف جمال نظم املعلومات. 

 ممخرجات التعل 5-2-4

  ABETإن خمرجات التعلم  اخلاصة بربنامج علوم احلاسب يف جامعة اجملمعة تتبع  توصيات الـ 
 املعلومات ، واليت هي: نظمخبصوص خمرجات تعلم  الربامج األكادميية ل

  .القدرة على تطبيق املعرفة  يف احلوسبة  والرياضيات اليت تتالئم مع هذا الفرع من املعرفة 



  ملشكلة، وحتديد وتعريف متطلبات احلوسبة املالئمة حللها.القدرة على حتليل ا 
    القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة احلاسوبية  أو االجرائيات أو املكونات  أو الربامج

 من أجل تلبية االحتياجات املطلوبة.
  .القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق عمل  لتحقيق هدف مشرتك 
  يات املهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتماعية.فهم القضايا واملسؤول 
  .القدرة على التواصل بشكل فاعل مع جمموعة واسعة من املستمعني 
  .القدرة على حتليل التأثريات احمللية والعاملية للحوسبة على األفراد واملنظمات واجملتمع- 
   ة على االخنراط فيه،.االعرتاف باحلاجة إىل التطوير املهين املستمر ، والقدر 
  القدرة على استخدام التقنيات احلالية واملهارات واألدوات الالزمة ملمارسة احلوسبة 
 تطبيق معني ضمن بيئة املعلومات وإدارة نظمسليم ت االجرائيات اليت تدعم القدرة على فهم  
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البشرية، ويظهر إدارة و إدارة املوارد املالية ك  التنظيمية اهلامةالوظائف نظم املعلومات يعكس برنامج 
تكنولوجيا املعلومات وموارد املعلومات. يتطلب املنهاج الدراسي  لربنامج نظم املعلومات مخس سنوات 
دراسية وستكون لغة التدريس االساسية ملواد االختصاص و العلوم االساسية  ضمن هذا الربنامج هي 

زية. هذا وسوف يقوم الطالب ضمن فرق عمل بتنفيذ مشاريع التخرج يف السنة االخرية من اللغة االنكي
( مسار أمن 1الدراسة.. وميكن للطالب االختيار بني مسارين رئيسيني  يف برنامج نظم املعلومات: )

 ( مسار إدارة البيانات واملعرفة.2املعلومات، أو )

 من املعلوماتأ/ نظم املعلومات. بكالوريوس العلوم يف 1

مت انشاء برنامج بكالوريوس العلوم يف نظم املعلومات/ أمن املعلومات لتزويد الطالب باخلربات اللزمة يف 
جمال أمن املعلومات يف سياق تعليم واسع.  التعليم يف جمال أمن املعلومات ال يتطلب فقط الرتكيز  يف 

(، النظم الربجمية وفحصها والتأكد من جاهزيتها احلاجة إىل تنفيذ تنفيذ هذه النظم )على سبيل املثال
على  ينبغيهذا و . اهلندسية واملعلوماتيةدارة باإل اخلاصة  وانباجلولكن جيب أيضا دمج بعض 

والتنفيذ العملي  على تطوير أفضل احللول األمنية احملتملة قادراكون يأن  اختصاصي أمن املعلومات 



نامج على" بكالوريوس العلوم يف نظم املعلومات / أمن وسوف حيصل  خرجيي هذا الرب للتصاميم. 
 املعلومات.

 إدارة البيانات واملعرفة/ نظم املعلومات . بكالوريوس العلوم يف 2

عالية عمل ذوي كفاءة  تعترب إدارة البيانات و املعرفة مسألة جوهرية ألية منظمة من أجل بناء فرق 
وسوف حيصل  خرجيي هذا الربنامج  عالية األداء. تعمل بكفاءة احلفاظ على أنظمةالقدرة على  األداء و

 .نظم املعلومات / قاعدة البيانات وإدارة املعرفةعلى" بكالوريوس العلوم يف 

 متطلبات التخرج 5-2-6

للحصول على درجة  البكالوريوس  يف نظم املعلومات  يف جامعة اجملمعة، جيب على الطالب إكمال 
 :املتطلبات التالية

 ت السنة التحضرييةمتطلبا .1
 متطلبات اجلامعة .2
 متطلبات الكلية .3
 متطلبات القسم االجبارية .4
 .متطلبات القسم االختيارية .5
 .التدريب الصيفي .6

، وجيــوز للمجلــس الكليــة التوصــية بدراســة 2.00وينبغــي أن يكــون املعــدل الرتكمــي للطالــب ال يقــل عــن 
بــة للتخــرج وكــان معدلــه أقــل مــن املطلــوب لرفــع الطالــب ملقــررات دراســية إذا أهنــى الطالــب املقــررات املطلو 

 معدله الرتاكمي، وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.
إن املقررات األساسية ضمن متطلبات السنة التحضريية تضمن تزويد الطالب باملهارات األساسية اليت 

حيتاجوهنا للنجاح يف دخول برنامج بكالوريوس العلوم يف نظم املعلومات  .  يتعلم الطالب يف السنة 
لرياضيات والفيزياء. التحضريية  اللغة اإلجنليزية بشكل مكثف اضافة اىل مهارات احلاسب ومقدمة يف ا

تتكون متطلبات اجلامعة من عدة مقرات إسالمية وعربية مع بعض املقررات االختيارية العامة واألدبية. 



  أما بالنسبة ملتطلبات الكلية، فإن الرياضيات والعلوم ومتطلبات الربجمة، تزود الطالب باالساس العلمي
 علومات . احلاسب وامل والقدرة على التحليل  وأساسيات علوم

املقررات االجبارية يف برنامج نظم املعلومات  تزود الطالب باملعرفة الفنية  املتكاملة والتدريب وذلك يف 
جماالت خمتلفة من نظم املعلومات. يتعلم الطالب قواعد البيانات، والنمذجة الرياضية لنظم املعلومات، 

وختطيط موارد  ،اإللكرتونية، وإدارة املشاريعوحتليل وتصميم النظم، ونظم دعم القرار، والتجارة 
واملمارسة املهنية واألخالق، واالقتصاد، والتسويق، واحملاسبة، ،املؤسسات، وأنظمة إدارة املعرفة 

يوفر الربنامج للطالب يف السنة اخلامسة من الدراسة اختيار التخصص ضمن أحد املسارين .والتمويل
أمن حيث يأخذ الطالب مقررات متقدمة يف أمن املعلومات التاليني:  املسار األول هو مسار 

. أما  املسار الثاين فهو الشبكات، وإدارة نظم املعلومات، وتطوير التطبيقات اآلمنة، وإدارة املخاطر
البيانات، وتنقيب البيانات، حيث يأخذ الطالب مقررات متقدمة يف   مسار إدارة البيانات واملعرفة 

 البيانات، وإدارة املعرفة.وأنظمة إدارة قواعد 
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يقدم الربنامج االكادميي لقسم نظم املعلومات  يف جامعة اجملمعة أرضية قوية  للعلوم النظرية واخلربة 
العملية املكتسبة من خالل التدريب واملختربات احلديثة اليت توفرها الكلية، ومشاريع التخرج.  هذا 

 صول على فرص عمل كثرية يف سوق العمل نذكر منها:وميكن خلرجيي  هذا القسم احل

 حملل نظم 
 مربمج نظم 
 مدير نظم 
 مستشار نظم 
 مطور نظم 
 حملل بيانات 
 مصمم قواعد بيانات 
 مدير قواعد بيانات 



 باحث 
 اختصاصي أمن معلومات 
 مدير أمن معلومات 
  حملل أمن معلومات 

 قسم تقنية المعلومات 5-3

 الرؤية 5-3-1

 ابداعية جتعل القسم رائدا يف جمال تقنية املعلوماتتقدمي تعليم متميز وحبوث 

 الرسالة 5-3-2

تقدمي جمموعة من املقررات الدراسية اليت تتبىن التنوع املطلوب يف جمال تقنية املعلومات وكيفية تطبيقها 
 واحتياجاته. وتطويرها لتلبية متطلبلت سوق العمل

 أهداف البرنامج 5-3-3

املعلومات املهارات واملعارف واحملددات اليت جيب أن ميتلكها  تقنيةاألهداف التعليمية لربنامج حتدد 
أو .بعد ثالث ويتوصل اليها خرجيو هذا الربنامج من أجل ضمان مسرية وظيفية ناجحة وإجنازات مهنية

 إن الربتامج يوفر للخرجيني ما يلي: أربع سنوات من التخرج.

  التجارية مع املعرفة النظرية واملهارات احلصول على التعليم التقين واالساسي يف جمال األعمال
علومات العملية، والذي سوف ميكنهم من الدخول والتطوير يف جمال تقنية املعلومات، ونظم امل

  .اإلدارية، وإدارة األعمال.
  العليا واحلصول على درجات علمية االساسية و  ملواصلة الدراساتامتالك األرضية الضرورية

املعلومات، أو نظم املعلومات اإلدارية، أو إدارة األعمال أو غريها من متقدمة يف جمال تقنية 
 . ..اجملاالت ذات الصلة



   اكتساب املهارات الالزمة للتواصل مع االخرين بشكل فعال ومريح سواء على مستوى
 .العالقات الشخصية أوالعامة

 حلياة والتكيف مع البيئة اكتساب املعرفة واملهارات اليت متكنهم من املشاركة يف التعلم مدى ا
  .التكنولوجية والتجارية العاملية املتغرية

  احلصول على التعليم املتميزالذي ميكنهم من التصرف كمهنيني حمرتفني مسؤولني ومواطنني
 .مدركني  للمسؤوليات األخالقية و واملشكالت اجملتمعية وآلية حلها

 مخرجات التعلم 5-3-4

  ABETيف جامعة اجملمعة تتبع  توصيات الـ  تقنية املعلوماتإن خمرجات التعلم  اخلاصة بربنامج 
 ، واليت هي:لتقنية املعلومات خبصوص خمرجات تعلم  الربامج األكادميية 

  .القدرة على تطبيق املعرفة  يف احلوسبة  والرياضيات اليت تتالئم مع هذا الفرع من املعرفة 
  ليل املشكلة، وحتديد وتعريف متطلبات احلوسبة املالئمة حللها.القدرة على حت 
    القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة احلاسوبية  أو االجرائيات أو املكونات  أو الربامج

 من أجل تلبية االحتياجات املطلوبة.
  .القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق عمل  لتحقيق هدف مشرتك 
  ملسؤوليات املهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتماعية.فهم القضايا وا 
  .القدرة على التواصل بشكل فاعل مع جمموعة واسعة من املستمعني 
  .القدرة على حتليل التأثريات احمللية والعاملية للحوسبة على األفراد واملنظمات واجملتمع- 
  .،االعرتاف باحلاجة إىل التطوير املهين املستمر ، والقدرة على االخنراط فيه 
  القدرة على استخدام التقنيات احلالية واملهارات واألدوات الالزمة ملمارسة احلوسبة 
  فاهيم واملمارسات التقنية احلديثة يف جمال تكنولوجيا املعلوماتاملالقدرة على استخدام وتطبيق. 
   اء ى حتديد وحتليل احتياجات املستخدم وأخذها بعني االعتبار يف اختيار وإنشالقدرة عل

  وتقييم وإدارة النظم احلاسوبية.
    املستخدم. القدرة على ادماج احللول القائمة على تكنولوجيا املعلومات يف بيئة 
   القدرة على املساعدة يف إنشاء خطة مشروع فعالة. 
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يهتم برنامج تقنية املعلومات بإعداد اخلرجيني القادرين على تلبية احتياجات املستخدمني داخل املنظمة 
يتطلب املنهاج الدراسي   من خالل اختيار وتصميم التطبيق، والتكامل، وإدارة تقنيات احلوسبة. 

االساسية ملواد االختصاص و العلوم لربنامج تقنية املعلومات مخس سنوات دراسية وستكون لغة التدريس 
االساسية  ضمن هذا الربنامج هي اللغة االنكيزية. هذا وسوف يقوم الطالب ضمن فرق عمل بتنفيذ 

مشاريع التخرج يف السنة االخرية من الدراسة. وميكن للطالب االختيار بني مسارين رئيسيني  يف برنامج 
 .الويب والوسائط املتعددة تطبيقات ( 2م ، أو )نظادارة ال شبكات وال( 1) تقنية املعلومات:

 شبكات و ادارة النظمال املعلومات/ تقنية. بكالوريوس العلوم يف 1

وتنفيذ  ،إن برنامج الشبكات وإدارة النظم  يطور معارف ومهارات الطالب للقيام بإدارة، وتطوير
نامج على" بكالوريوس العلوم وسوف حيصل  خرجيي هذا الرب  ،وتصميم الشبكات واألنظمة احلاسوبية. 

 .الشبكات و ادارة النظماملعلومات / تقنية  يف علوم

 تطبيقات الويب والوسائط املتعددةاملعلومات /  تقنية. بكالوريوس العلوم يف 2

إن برنامج تطبيقات الويب والوسائط املتعددة يقوم بإعداد الطالب لتطوير وتصميم وصيانة وإدارة  
لوسائط املتعددة من خالل جمموعة من املقررات االجبارية واالختيارية ومشروع التخرج تطبيقات الويب وا

والتدريب يف هذا اجملال. وسوف حيصل  خرجيي هذا الربنامج على" بكالوريوس العلوم يف علوم تقنية 
 املعلومات // تطبيقات الويب والوسائط املتعددة.
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املعلومات  يف جامعة اجملمعة، جيب على الطالب إكمال  تقنيةللحصول على درجة  البكالوريوس  يف 
 :املتطلبات التالية

 متطلبات السنة التحضريية .7
 متطلبات اجلامعة .8
 متطلبات الكلية .9



 متطلبات القسم االجبارية .10
 .متطلبات القسم االختيارية .11
 .التدريب الصيفي .12

، وجيــوز للمجلــس الكليــة التوصــية بدراســة 2.00الرتكمــي للطالــب ال يقــل عــن وينبغــي أن يكــون املعــدل 
الطالــب ملقــررات دراســية إذا أهنــى الطالــب املقــررات املطلوبــة للتخــرج وكــان معدلــه أقــل مــن املطلــوب لرفــع 

 معدله الرتاكمي، وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.
ت السنة التحضريية تضمن تزويد الطالب باملهارات األساسية اليت إن املقررات األساسية ضمن متطلبا

املعلومات.  يتعلم الطالب يف السنة  تقنيةحيتاجوهنا للنجاح يف دخول برنامج بكالوريوس العلوم يف 
التحضريية  اللغة اإلجنليزية بشكل مكثف اضافة اىل مهارات احلاسب ومقدمة يف الرياضيات والفيزياء. 

ات اجلامعة من عدة مقرات إسالمية وعربية مع بعض املقررات االختيارية العامة واألدبية. تتكون متطلب
أما بالنسبة ملتطلبات الكلية، فإن الرياضيات والعلوم ومتطلبات الربجمة، تزود الطالب باالساس العلمي 

 احلاسب واملعلومات .  والقدرة على التحليل  وأساسيات علوم

املعلومات تزود الطالب باملعرفة الفنية  املتكاملة والتدريب وذلك يف  تقنيةبرنامج  املقررات االجبارية يف
 ،الربجمة املرئية والوسائط املتعددة ،واملعلومات. يتعلم الطالب قواعد البيانات تقنيةجماالت خمتلفة من 

وإدارة  ،البيانات والشبكات احلاسوبية وتراسلنظمة ذكية، واأل، مةنظتكامل اال، و وبرجمة الويبوتصميم 
يوفر الربنامج للطالب يف السنة اخلامسة من الدراسة اختيار التخصص ضمن أحد  .النظاموصيانة 

حيث يأخذ الطالب مقررات متقدمة الشبكات و ادارة النظم املسارين التاليني:  املسار األول هو مسار 
يئة والبنية التحتية ملخدمات الشبكات، ونظم إدارة قواعد إدارة املعلومات وحفظ املعلومات ، والب يف

البيانات، وهيكلية املؤسسات ،وتصميم النظم، والشبكات النقالة والالسلكية، ومعاجلة ونقل الوسائط 
حيث يأخذ الطالب مقررات تطبيقات الويب والوسائط املتعددة أما  املسار الثاين فهو مسار املتعددة . 

مواقع اإلنرتنت، وتطوير مواقع اإلنرتنت ، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية، املعلومات املرئية،  إدارةمتقدمة يف  
 وتطوير تطبيقات الويب.
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املعلومات  يف جامعة اجملمعة أرضية قوية  للعلوم النظرية واخلربة  تقنيةيقدم الربنامج االكادميي لقسم 
واملختربات احلديثة اليت توفرها الكلية، ومشاريع التخرج.  هذا العملية املكتسبة من خالل التدريب 

 وميكن خلرجيي  هذا القسم احلصول على فرص عمل كثرية يف سوق العمل نذكر منها:

  حملل نظم 
 مدير شبكة 
 مطور برجميات 
 .مستشار ألنظمة احلاسب 
 مصمم نظم 
 حملل قواعد بيانات 
 مطور الويب 
 مطور تطبيقات الويب 
 مصمم الويب 
 باحث 
 اخصائي واجهات لألنظمة 
 مدير قواعد بيانات 
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 الرؤية 5-4-1

التميز من خالل توفري برنامج أكادميي مميز يليب متطلبات اجلودة واالعتماد وإعداد خرجيني متخصصني 
 مؤهلني مهنيا وعلميا يف جمال هندسة احلاسب.و 
 



 الرسالة 5-4-2

هندسة احلاسب واليت تليب متطلبات واحتياجات سوق العمل إعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا يف جمال 
وإعداد اخلرجيني ليكونوا قادة ومبدعني وباحثني يف جماالت هندسة احلاسب  وفقا ملعايري اجلودة 

 واالعتمادية.

 أهداف البرنامج 5-4-3

، يهدف برنامج هندسة احلاسوب إلعداد خرجييه  كي يكونوا مهنيني مثقفني  يف املؤسسات  الصناعية
واحلكومية، واألوساط األكادميية. إن األهداف التعليمية يف برنامج هندسة احلاسوب حتدد املهارات 
واملعارف والصفات اليت جيب أن ميتلكها ويتوصل اليها خرجيو هذا الربنامج من أجل ضمان مسرية 

يوفر للخرجيني ما أو أربع سنوات من التخرج. إن الربتامج  وظيفية ناجحة وإجنازات مهنية بعد ثالث
 يلي:

  مبنيةاملشاركة يف املمارسة املهنية مبستوى مبتدئ أو أكثر أو التسجيل يف برامج الدراسات العليا 
على أساس متني يف جمال اهلندسة، والرياضيات، والعلوم، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 .واملمارسة العملية فضال عن أساليب اهلندسة احلديثة
  من خالل املهارات اليت  يف تصميم وإجراء البحوث وتنفيذ األنظمة واملنتجات االبتكار

، والعمل اجلماعي، والقيادة، ومهارات مع االخرين والتواصل املشاكل،حل  ميتلكها اخلريج يف
 تنظيم املشاريع.

  العاملية من خالل تطبيق تواصل مع املتغريات التكامل والاإلبداع و  يفاستباقي  لعب دور
مع فهم القضايا اجملتمعية  ةشاكل احلقيقياملمن أجل حل  هتمارفهم األساسية وخرب مع

 واالقتصادية والبيئية واألخالقية.

 مخرجات التعلم 5-4-4

  ABETإن خمرجات التعلم  اخلاصة بربنامج علوم احلاسب يف جامعة اجملمعة تتبع  توصيات الـ 
 :خبصوص خمرجات تعلم  الربامج األكادميية لنظم املعلومات ، واليت هي

  واهلندسةالقدرة على تطبيق املعرفة  يف احلوسبة  والرياضيات. 
 .القدرة على تصميم وإجراء التجارب، وحتليل وتفسري البيانات 



  املكونات  أو الربامج  القدرة على تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة احلاسوبية  أو االجرائيات أو
 من أجل تلبية االحتياجات املطلوبة.

  .القدرة على العمل بفعالية ضمن فرق عمل  متعدد االختصاصات 
 .القدرة على حتديد وصياغة وحل املشاكل اهلندسية 
 .فهم املسؤولية املهنية واألخالقية 
 .القدرة على التواصل بشكل فعال مع االخرين 
 ثري احللول اهلندسية يف السياق العاملي واالقتصادي والبيئي واالجتماعي.التعليم الواسع لفهم تأ 
 .،االعرتاف باحلاجة إىل التعلم مدى احلياة ، والقدرة على االخنراط فيه 
 .املعرفة يف جمال القضايا املعاصرة 
  القدرة على استخدام التقنيات واملهارات واألدوات اهلندسية احلديثة الالزمة ملمارسة مهنة

 .اهلندسة

 مسارات البرنامج والدرجات الممنوحة 5-4-5

يركز الربنامج على حتليل وتصميم وتنفيذ واختبار  األجزاء األساسية )الربجميات واألجهزة( لنظم احلوسبة 
احلديثة والشبكات احلاسوبية، من خالل تعلم األسس العلمية للمعدات والربجميات والشبكات وتطبيقها 

مخس سنوات دراسية وستكون  هنسة احلاسبيتطلب املنهاج الدراسي  لربنامج يف التمارين اهلندسية. 
لغة التدريس االساسية ملواد االختصاص و العلوم االساسية  ضمن هذا الربنامج هي اللغة االنكيزية. هذا 

وسوف يقوم الطالب ضمن فرق عمل بتنفيذ مشاريع التخرج يف السنة االخرية من الدراسة. وميكن 
( 2، أو )احلاسب ( شبكات 1: )هندسة احلاسبالختيار بني مسارين رئيسيني  يف برنامج للطالب ا

 . األنظمة املضمنة

 شبكات  احلاسب/ هندسة احلاسبيف اهلندسة . بكالوريوس 1

يعترب اختصاص شبكات احلاسب واحدا من أسرع التخصصات منوا يف اجملاالت اهلندسية. وتأيت أمهية 
والشبكات السلكية ،لية والواسعة ت احمللتطورات يف شبكات االتصاالهذا االختصاص نتيجة ل



والالسلكية ، وجمال إدارة الشبكات وأمن الشبكات. وسوف حيصل  خرجيي هذا الربنامج على" 
 ". بكالوريوس اهلندسة يف هندسة احلاسب/ شبكات  احلاسب

 بكالوريوس اهلندسة يف هندسة احلاسب/ األنظمة املضمنة. 2

أصبحت تطبيقات النظم املضمنة واحدة من أهم التطبيقات اهلندسية اليت هتتم بالتكامل املشرتك بني  
 يزود مع املكونات الربجمية وذلك لتطبيق معني.  هذا اجملال (Hardware)مكونات األجهزة  

الوقت تصميم أنظمة و ، ضمنةنظمة املاألفاهيم مبادئ احلوسبة اجلديدة وتطبيقاهتا يف مبالطالب 
. وسوف حيصل  خرجيي هذا الربنامج على" بكالوريوس اهلندسة يف هندسة احلاسب/ األنظمة احلقيقي
 ". املضمنة

 متطلبات التخرج 5-4-6
يف جامعة اجملمعة، جيب على الطالب إكمال   هندسة احلاسبللحصول على درجة  البكالوريوس  يف 

 :املتطلبات التالية

 متطلبات السنة التحضريية .13
 اجلامعةمتطلبات  .14
 متطلبات الكلية .15
 متطلبات القسم االجبارية .16
 .متطلبات القسم االختيارية .17
 .التدريب الصيفي .18

، وجيــوز للمجلــس الكليــة التوصــية بدراســة 2.00وينبغــي أن يكــون املعــدل الرتكمــي للطالــب ال يقــل عــن 
مــن املطلــوب لرفــع الطالــب ملقــررات دراســية إذا أهنــى الطالــب املقــررات املطلوبــة للتخــرج وكــان معدلــه أقــل 

 معدله الرتاكمي، وذلك يف حالة جناحه يف املقررات ورسوبه يف املعدل.
إن املقررات األساسية ضمن متطلبات السنة التحضريية تضمن تزويد الطالب باملهارات األساسية اليت 

السنة يتعلم الطالب يف   هندسة احلاسب.يف  اهلندسةحيتاجوهنا للنجاح يف دخول برنامج بكالوريوس 
التحضريية  اللغة اإلجنليزية بشكل مكثف اضافة اىل مهارات احلاسب ومقدمة يف الرياضيات والفيزياء. 



تتكون متطلبات اجلامعة من عدة مقرات إسالمية وعربية مع بعض املقررات االختيارية العامة واألدبية. 
جمة، تزود الطالب باالساس العلمي أما بالنسبة ملتطلبات الكلية، فإن الرياضيات والعلوم ومتطلبات الرب 

 والقدرة على التحليل  وأساسيات علوم احلاسب واملعلومات . 

تزود الطالب باملعرفة الفنية  املتكاملة والتدريب وذلك يف هندسة احلاسب  املقررات االجبارية يف برنامج 
اإلشارات و اسب، تصميم املنطق، وتنظيم احل. يتعلم الطالب هندسة احلاسب جماالت خمتلفة من 

بنيان احلاسب، ومعاجلة اإلشارات الرقمية، وشبكات احلاسب، والتحكم و نظم، وتراسل البيانات، الو 
يوفر الربنامج للطالب يف السنة اخلامسة من الدراسة اختيار التخصص ضمن أحد املسارين الرقمي. 

النمذجة متقدمة يف  حيث يأخذ الطالب مقرراتشبكات  احلاسب التاليني:  املسار األول هو 
برجمة والشبكات عالية السرعة، ،ة الضوئيشبكات والمواضيع متقدمة يف التحويل والتوجيه، و واحملاكاة، 

. شبكات احلاسبوأمن الشبكات ، وشبكات االستشعار الالسلكية والشبكات املتنقلة والالسلكية، 
النظم املضمنة، ب مقررات متقدمة يف  حيث يأخذ الطال األنظمة املضمنةأما  املسار الثاين فهو مسار 

 ،وحسابيات احلاسب، وبرجمة النظم.VLSIلغات وصف األجهزة ،و تصميم واختبار 

 الفرص الوظيفية 5-4-7

يف جامعة اجملمعة أرضية قوية  للعلوم النظرية واخلربة  هندسة احلاسبيقدم الربنامج االكادميي لقسم 
العملية املكتسبة من خالل التدريب واملختربات احلديثة اليت توفرها الكلية، ومشاريع التخرج.  هذا 

 وميكن خلرجيي  هذا القسم احلصول على فرص عمل كثرية يف سوق العمل نذكر منها:

 مهندس شبكات 
 مدير شبكة 
 حملل نظم احلاسب 
 مهندس تطيقات احلاسب 
 مهندس نظم مضمنة 
 مصمم نظم مضمنة 
 مهندس برجميات مضمنة 



 مهندس أنظمة مضمنة ملعاجة الصور 
 مهندس نظم حقيقية 
 مطور برجميات 
 مربمج نظم 
 اختبار الربجميات 
 باحث 
 مهندس برجميات 
 مهندس تطوير النظم 
 اختصاصي أمن الشبكات 


