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 تقديم
 

 لحداثاااة نظااا ا وكااا ل  العلماااي   م الهاااا  اااي أن تكاااون متم ااا ة التااات تت فاااد  اااي  الكلياااة ماااؤ ر  اااة انطالقاااا

 بمخ جاتهاا املهتما ن او املتاوقع ن للطاال  تقادمها التات البااام  واشاهار بها التع  ف وبهدف الكلية انشاء

 . العمل سوق  قطاعات مختلف مؤ

 مناهجهاااا وعاااؤ بهاااا الدراسااة نظاااا  وعاااؤ الكلياااة عااؤ نبااا ة علااايكم ليعااا   ايااديكم بااا ن الااادليل هااا ا نضاا 

  اي صايت  والتات املعلوماات تقنياة م ااتت  اي العلام إليا  توصال ماا أحاد  تواكب بحيث حديثا املطورة

 . املختلفة العلمية اتقفا  تقدمها دراسية ب ام  شكل

 . جعبتكم  ي التت التفا تت كل عؤ و  يب املطلو  بالت   الدليل ه ا يفي أن نأمل

الفاااادة اعضااااء لجناااة اعاااداد  بالااا ك  وأخااا  العمااال هااا ا ان اااا   اااي سااااهم ماااؤ كااال أشاااك   الختاااا   اااي

د عما  عباد الت ات شا بة    د أحماد باباا املادني    د لحفاؤ صاال  القا ا ي    : دليل كلياة تقنياة املعلوماات

 يظها  حتا  ودعام معلوماات ماؤ قادموا ماا الجداوي علا صال     د املهدي محمد الش  ف  و أل محمود 

   املناسبة الصورة  ي الدليل

ان اتقاااد  بالشاااك  للفاااادة اعضااااء ال جناااة الفاااابقة ملعاااداد هااا ا  الااادليل ملفااااهم هم  اااي  يفاااوت ت ت كماااا

 اعداد  قفم اتت اه العا  ل

 الصالحات تتم بنعمت  ال ي هلل الحمد نقول  الختا  و ي

 وب كات  هللا ورحمة عليكم والفال 

 

        د ل فاطمة عبدهللا  التالي                                                                     

 رئ س لجنة اعداد  دليل كلية تقنية املعلومات
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 كلمة عميد الكلية

 

لى الرشد إلى معلم الناس الخير وهادي البشرية عه تسليم هللا و صلواتزكى أالذي بنعمته تتم الصالحات و الحمد هلل 

 ، أما بعد..تم التسليمأو  ةَل صفضل الألى النور نبي الهدى والرحمة عليه إومخرج الناس من الظلمات 

املجتمع ، وتلبية لتعطش والبحث العلميكلية تقنية املعلومات من خدمة املجتمع رؤية و رسالة وأهداف  من منطلق

تم إنشاء كلية تقنية املعلومات بأقسامها املتنوعة  به مؤسسات  وأفراًدا الرتقاءملؤسسة تلبي متطلباته في املزيد من الليبي 

متطلبات املجتمع على وجه الخصوص و ليبيا لتلبي في عدد من التخصصات وفق خطط ومناهج موضوعة بعناية فائقة 

 املوضوعةوفق رؤيتها ورسالتها وأهدافها مع اْلخذ في الحسبان بضرورة العمل على جودة وتطوير البرامج وجه العموم  على

  العتمادحتى تنال 
ً
 .ل لذاته وإنما ملخرجاته اْلكاديمي الذي أصبح مطلبا

 أبنائي الطلبة  إخواني موظفو الكلية  زمالئي أعضاء هيئة التدريس

أنه لن ترتقي الكلية وتحقق رسالتها وأهدافها بعد إذن هللا إل بكم وبجهدكم، فكل منكم له دوره في إنجاح الكلية  اعلموا 

فَل ينتقص أحٌد منكم من قيمته ودوره في هذه الكلية فأنتم مقومات النجاح وأعلموا ان أي خلل في هذه املقومات 

 لفشل الكلية.
ً
 سيؤدي حتما

 ، يس وموظف نزمالئي أعضاء هيئة تدر 
ً
  كونوا على قدر املسئولية، كونوا قدوة حسنة لطَلبكم سلوكا

ً
، فَل ينفع وعلما

تمشيا مع متطلبات العصر لتحقيق متطلبات علم من غير سلوك، نريد مخرجات تنافس في سوق العمل بكل املقاييس 

فكونوا على قدر املسئولية والرسالة امللقاة في ظل التطور الواسع الذي يشهده العالم من حولنا،  املجتمع املحلي وتطلعاته

أل كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وأعلموا أن اليوم عمل ولحساب وغدا حساب ول عمل فأعدوا  على عاتقكم،

 جوابا وليكن الجواب صوابا، وليكن هدفنا الطالب ثم الطالب ثم الطالب. للسؤال

ات الطلبة لتفوقكم العلمي واْلخَلقي فَل تخيبوا ظننا بكم وكونوا عند حسن ، لقد تم اختياركم من بين مئأبنائي الطلبة

فعزنا بإسَلمنا، عزنا بأخَلقنا، عزنا بتفوقنا، فهنا مضمار نريد للجهوية ول للقبلية املنتنة مكانا في كليتنا  تالظن، 

 يحتذى به بين أقرانكم.
ً
 التنافس العلمي والتنافس اْلخَلقي، كونوا نموذجا

 منكم  ولست بخيركم، إن أخطأت وأ
ً
، أوجه هذه الكلمات لي ولكم جميعا، فأنا كعميد لهذه الكلية لست إل واحدا

ً
خيرا

 لنا 
ُ
 بجهود متضافرة لفقوموني، وإن أصبت فأعينوني، وأتمنى أن تكونوا عونا

ً
بَلدنا  خدمة لرقي بكليتنا و لنعمل جميعا

 وباهلل التوفيق والسداد.  وأن نراقب هللا في كل ما نأتي ونذر، 

 والسَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 دل عم  عبدالت ت ش بة                                                                    

 عميد كلية تقنية املعلومات
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 كلمة وكيل الكلية للشؤون العلمية

 

ِع  الحمد هلل 
َ
هُ  َيْرف

َّ
ِذيَن  الل

َّ
ْم  آَمُنوا ال

ُ
ِذيَن  ِمنك

َّ
وا َوال

ُ
وت

ُ
َم  أ

ْ
ِعل

ْ
والصَلة والسَلم على سيدنا محمد الذي وضع أمة  َدَرَجات   ال

 السَلم  على طريق العلم والحضارة وبين لها أسباب الرفعة والرتقاء 

 ... أبنائي وبناتي األعزاء

 طال  كلية تقنية املعلومات 

ببناء  لها وستشعرون بالعتزاز  بانتمائكمستفخرون  والتيكلية تقنية املعلومات  كليتكم يسعدنى أن أرحب بكم في 

مستقبلكم من خَلل التأهيل املتميز واملناهج الدراسية املتطورة حيث تنهلون من كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا 

 املعلومات 

ظام تعليمي مغاير ملا ألفتوه ، نظام يستلزم منكم قفون اليوم على عتبة مرحلة جديدة ونت أنتم،  الطال أبنائي وبناتي 

م القائم على 
ُ
مضاعفة الجهد والبحث الذاتي عن املعرفة ، واملشاركة في بنائها وتكوينها ، منتقلين بذلك إلى مفهوم التعل

 الكتساب ، ساعين للعمل على ذلك

ز أهمية العلم والتعليم والبحث العلمي كركيزة لبناء وفي الوقت الحالي ، وما تمر به بَلدنا من تغيرات وأحداث متَلحقة يبر

التي نحلم جميعا للمشاركة في بنائها والعيش فيها . ومن هذا املنطلق ، أوصيكم باستمراركم في   ليبيا الحديثة ، ليبيا

ملتوازنة  التي التفوق العلمي ، مع موازنة هذا الجهد باملشاركة في اْلنشطة املجتمعية التي تساعد في بناء الشخصية ا

 تجمع بين العلم الحديث واملعارف العامة واملهارات اإلبداعية .

 ابنائي وبناتى لللل

 املعلومات الهامة عن الكلية وانتهز هذه الفرصة للتأكيد على دستور الكلية  اسمحوا لى
ً
أن اقدم لكم دليل الكلية متضمنا

 التي تنشدونها . واآلمالالخَلقي في التعلم والعمل الجاد الدؤوب لتحقيق الهداف والغايات 

 لل و ي الختا 

 أن تكونوا شركاء فاعلين  أجدد الترحيب بكم طَلبنا وطالباتنا اْلعزاء ، سائلة ً  
ً
املولى لكم التوفيق والتميز ، وراجية

 لكليتكم ، وأعضاء مؤثرين في رحلتها التنافسية الجادة نحو الريادة العلمية .

عليييى بركييية هللا لنكيييون خيييير جنيييود لهيييذا اليييوطن لننيييال الصيييدارة بيييين الحضيييارات الحديثييية وفقنيييا هللا جميعيييا وبيييارك  فلنمضييي ي

 سعينا .

 د: فاطمة عبدهللا التالي                                                                                  

 املعلوماتوكيل الشؤون العلمية كلية تقنية
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 املعلومات تقنية كلية نشأة

التربييية التييي أنشييأت  نواتهييا كانييت كلييية. 1983وأنشيي ت كجامعيية مسييتقلة فييى عييام  1976جامعيية  سيي ها  فييى العييام  تأسفاا 

بموجب قرار  1983وأصبحت جامعة مستقلة عام  بجامعة الفاتح سابقا )طرابلس حاليا(، كفرع لكلية التربية 1976العام 

تمييييينح الجامعييييية كليييييية موزعييييية عليييييى ميييييدن الجنيييييوب. و  18وتضيييييم الجامعييييية حالييييييا  187اللجنييييية الشيييييعبية العامييييية سيييييابقا رقيييييم 

، اإلجيازة العلييا ) املاجسيتير(، اإلجيازة الدقيقية ) ) الليسيانس –الجامعيية ) البكيالوريوس الشهادات العلمية لدرجية اإلجيازة 

       .الدكتوراه(
مجيالت  واملهمة الرئيسية للجامعة تنضوي تحت ثَلثية محياور. اْلول   هيو تيوفير التعلييم كنوعييه لجمييع طلبية الجامعية  فيي

تخصصييهم  وعلييي جميييع املسييتويات.  املحييور الثيياني   هييو تشييجيع بييرامج البحيياث  التييي تييؤمن الرفاهييية للفييرد إضييافة لتلييك 

البييييرامج املتعلقيييية  بييييالنمو القتصييييادي والتنمييييية.  أمييييا املحييييور الثالييييث   فهييييو املحييييور الييييذي يسييييهم فييييي  خدميييية املجتمييييع املحلييييي  

 َلل تعزيز اإلثراء  الثقافي وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية لعامة الناس.والوطني والقليمي والدولي من خ

كلية تقنية املعلومات بس ها أحد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لجامعة س ها وتقع بمدينة س ها  تعتبا

 يمية .ددد من البرامج العلمية الكاطي عوهي كيان يضم مجموعة من القسام العلمية تخدم رؤية ورسالة الجامعة وتغ

  2014لسنة  327تم انشاء كلية تقنية املعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

   ال   ة
 تحقيق الريادة والتميز عامليا في التعليم والبحث العلمي في مجالت الحوسبة وتقنية املعلومات .

   ال سالة

وذوي كفيياءات عالييية تييؤهلهم للعمييل واملنافسيية فييي شييتى مجييالت تقنييية املعلومييات اعييداد كييوادر علمييية فنييية متينيية ومتميييزة 

ومواصيييلة دراسيييتهم العلييييا ،والرييييادة فيييي اجيييراء البحيييوث والدراسيييات العلميييية ونقيييل املعرفييية وتيييوطين التقنيييية لخدمييية وتطيييوير 

 ارد الجامعةعلوماتية وتنمية مو امل املجتمع وذلك باستخدام احدث اْلساليب الدارية والتقنية و 

 اتهداف

تزويييييد الطالييييب بأساسيييييات املعرفيييية  فييييي مجييييالت الحوسييييبة وتقنييييية املعلومييييات بمييييا يؤهلييييه ميييين دخييييول املجييييال امل ييييي  .1

 والقدرة على املنافسة في سوق العمل.

 تنمية قدرات الطالب ومهاراته في التفكير التحليلي والبداعي في مجال الحوسبة وتقنية املعلومات. .2

 .الطالب اعدادا يؤهله للدراسات العليا والبحث العلمي في مجال الحوسبة وتقنية املعلوماتاعداد  .3

تييييوفير بيئيييية مناسييييبة للطييييَلب وبمييييا يمكيييينهم ميييين تطبيييييق معييييارفهم ومهيييياراتهم املكتسييييبة فييييي التعييييرف علييييى احتياجييييات  .4

 ومشكَلت املجتمع ذات العَلقة بالحوسبة وتقنية املعلومات.

 ريس والطَلب على املساهمة الفعالة في خدمة املجتمع وحل مشكَلته.تشجيع اعضاء هيئة التد .5

   التطوير الدائم واملتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة واملتَلحقة في كل امليادين .6
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 مكتب التسجيل

 مدي  املكتب الفيد :محمد الصت ا

 -:بما يلي  التسجيل مكتبو خت  

وإعييييييداد السييييييجَلت  تسييييييجيل الطييييييَلب املنسييييييبين للكلييييييية ، -1

 والكشوف املتضمنة لكافة املعلومات عنهم .

إعيييييييييداد الحصيييييييييائيات والبيانيييييييييات التفصييييييييييلية عييييييييين عيييييييييدد  -2

الطيييييييَلب املقييييييييدين بالكليييييييية حسيييييييب جنسيييييييهم وجنسييييييييتهم 

 وسنواتهم الدراسية وشعب تخصصاتهم ومحل إقامتهم .

إعييييداد اإلحصييييائيات عيييين الطييييَلب املتخييييرجين ميييين الكلييييية  -3

 بشكل مفصل .

عاييية شييؤون تسييجيل الطييَلب الوافييدون ومتابعتهييا تييولى ور  -4

، وإعيييييداد اإلحصيييييائيات املفصييييييلة عييييينهم وتقيييييديم التقييييييارير 

 الَلزمة عنهم .

 

 قفم الدراسة و اتمتحانات

 محمود الجداو ي أل:الفيد رئ س القفم

  يخت  قفم الدراسة واتمتحانات باتتي

وضع الجداول  التنسيق بين القسام العلمية فى .1

الدراسية وتغطية املواد املشتركة بأعضاء هيئة 

 التدريس

تنظيم الجداول الدراسية وجداول القاعات  .2

 والمتحانات

توزيع املراقبات فى المتحانات بالتنسيق مع القسام  .3

 العلمية

 ابَلغ الجهات املختصة بنتائج المتحانات .4

والمتحانات اعداد تقارير عن سير العملية التعلمية  .5

 وعرضها على مجلس الكلية

 

 واملالية املدار ة الشؤون  مكتب

 ابوركبة عادل:  الفيد املكتب مدي 

 -و خت  املكتب  بما يلي :

 القيام بكافة اْلعمال املتعلقة بشؤون العاملين، -1

 إعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية

فتح وحفظ السجَلت وامللفات الشخصية  -2

 للعاملين.

مباشرة أعمال البريد الوارد والصادر ، وتنظيم  -3

 توثيقه وتوزيعه وحفظ سجَلته .

القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير والبريد  -4

 املصور .

تحديد الحتياجات من الدوات واملعدات املكتبية  -5

 إجراءات توفيرها . واتخاذوالقرطاسية ، 

املشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات  -6

 قة بنشا  املكتب .العَل

 واتعتماد الجودة ضمان مكتب

 سالم اب اهيمل أ :الفيد  القفم منفق

 :باآلتييهتم مكتب منفق الجودة 

نشيييير وتعزيييييز ثقافيييية الجييييودة فيمييييا يخييييتص بييييالجودة  .1

علييييى مسيييييتوى الكلييييية وكيييييذلك التوجيهييييات الصيييييادرة 

 .من مكتب ضمان الجودة والعتماد بالجامعة

 اعداد رؤية ورسالة واهداف الكلية املساهمة فى .2

تقيييمم واقييع الداء وتحديييد نقييا  القييوة والضييع   .3

عيييييييين طريييييييييق اجييييييييراء الدراسييييييييات الذاتييييييييية ومقارنتهيييييييييا 

باملعيييييييييييييايير التيييييييييييييى وضيييييييييييييعها مركيييييييييييييز ضيييييييييييييمان الجييييييييييييييودة 

 والعتماد مؤسسات التعليم العالى.
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 اقفا  الكلية
 

اقسييام علمييية علييى  11ة لحاجيية سييوق العمييل، فقييد تييم اقتييراح تلبييي فييي تخصييص تكنولوجيييا املعلومييات و التطييوراتملواكبيية 

 النحو التالي 

 Departments األقفا  ت

 General Direction العا  اتت اه  ل1

 Computer Science علو  الحاسو   ل2

 Computer Engineering هندسة الحاسو   ل3

 Software Engineering هندسة البام يات  ل4

 Information Systems نظم املعلومات  ل5

  Networks  الشبكات  ل6

 Smarts Applications التطبيقات ال كية  ل7

 Mobile Computing الحوسبة املتنقلة  ل8

 Multimedia الوسائط املتعددة  ل9

 Internet Systems & Security نظم األنتان  والحماية  ل10

 Database and Programming والبام ة البيانات قواعد إدارة  ل11
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 الباام  األكاديمية

 الجازة املتخصصة )البكالوريوس ( في تقنية املعلومات. درجةلومات تمنح كلية تقنية املع

إضافة درجات علمية أو شهادات أخرى إلى هذه اليدرجات بنياًء عليى اقتيراح مجليس الكليية وموافقية مجليس الجامعية  ويجوز 

 واعتماد وزارة التعليم العالي.

 -املؤهالت املتاحة حاليا هي :

 عدد الوحدات األكاديمية املؤهالت                                    

 

 140 علو  الحاسب  ي تخص  تقنية املعلوماتبكالور وس 

 140 هندسة البام يات   ي تخص  تقنية املعلومات بكالور وس

 150 هندسة الحاسب  ي تخص  تقنية املعلوماتبكالور وس 

 140 نظم املعلومات  ي تخص  تقنية املعلوماتبكالور وس 

 

   هي الكلية بها تبدا ان املقترحة العلمية والقسام

 الحاسو  علو  قفم 

  الحاسو  هندسة قفم 

  البام يات هندسة قفم 

 املعلومات نظم قفم 

 :عل  م احل كالتالي  األخ ى تخصصات البانام  مصمم بحيث يمكؤ اضافة 

 كاتبالتطبيقات ال كية والشافتتاح قسمي :  2018-2017العا  الدراس ت 

 والحماية األنتان  ونظم الوسائط املتعددةقسمي  افتتاح :2019 -2018 الدراس ت العا 

 والبام ة البيانات قواعد إدارة و  املتنقلة الحوسبةقسمي  افتتاح :2020-2019الدراس ت  العا 
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 اعضاء هيئة التدريس بكلية تقنية املعلومات
 

 

 ( )مكلف بعمادة الكلية 

 عم  عبد الت ت  ش بة_ ليبت

دكتوراه:    العلمي املؤهل  

استاذ مشارك:     العلمية الدرجة  

  اتصطناعي ال كاء : التخص 

(  )مكلف بالشؤون العلمية بالكلية

ي_ ليبيةالتال عبدهللا فاطمة  

دكتوراه:    العلمي املؤهل  

استاذ مشارك:     العلمية الدرجة  

 ب م يات هندسة:  التخص 

 البيانات تنقيبنظم الخب اة  :  البحثية اتهتمامات

 Dean@fit. sebhau.edu.ly:  اتيميل
 ب ن التفاعل   البام يات هندسة:  البحثية اتهتمامات

 .اتلكتاوني التعليم   والحاسب اتنفان

 V.Dean@fit. sebhau.edu.ly:  اتيميل

 

 ليبت -الش  ف املهدي محمد املهدي

 دكتوراهاملؤهل العلمي   : 

 الدرجة العلمية    : محاض 

 اتصطناعي التخص  : ال كاء

 

 ليبت  -  حفؤ صال  الق ا ي

 دكتوراهاملؤهل العلمي : 

 محاض  الدرجة العلمية: 

 التخص        : الشبكات

  تحف ن البيانات تنقيب:  العلمية اتهتمامات 

 اتلة تعلم املعلومات  نظم   الخوارزميات

 Alm.alshareef@sebhau.edu.ly:  اتيميل

 اتهتمامات العلمية : الشبكات 

 gmail.com@ hasan.alkhadafe  :اتيميل

 

 

 ليبت - احميدة اب اهيم سالم

 ماجفت ااملؤهل العلمي   : 

 محاض مفاعد الدرجة العلمية    : 

 نظم معلوماتالتخص  : 

 

 ليبت  -محمود صال  الجداوي  

 ماجفت ااملؤهل العلمي : 

 الدرجة العلمية: مفاعد محاض 

 أمنية الشبكات التخص        :

 نظم   الخوارزميات تحف ن:  العلمية اتهتمامات 

  املعلومات 

 sebhau.edu.ly@:  اتيميل

 البام ة  اتهتمامات العلمية : الشبكات الالسلكية

 الشيئيةل

  aljdawi@hotmail.comاتيميل : 
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 الخطة الدراسية

 (البكالوريوس)ببرنامج  الدراسة نظام

(سنوات  4على القل  ،  موزعة على ) 1دراسيةة وحد (140)يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس انهاء الطالب لعدد 

اسبوع في كل فصل  16( فصلين دراسيين )فصل خري  وفصل ربيع( بمعدل 2دراسية كل سنة دراسية مكونة من )

 ما يلي  البكالوريوس على الطالب ان يجتاز دراس ي .وللحصول على درجة 

  متطلبات الجامعة 

وحدة دراسية( وهي الوحدات الدراسية املطلوبة من جميع طلبة جامعة س ها في مختل   12 متطلبات الجامعة)

 الكليات .

 متطلبات الكلية 

 وحدة دراسية ( وهي الوحدات الدراسية املطلوبة من جميع طلبة الكلية في مختل  القسام. 69 متطلبات الكلية )

 -على النحو التالي  زعة مو

هيدفها اعيداد الطاليب اعيدادا جييدا فيي املقيررات الساسيية ، مثيل الرياضييات  وحيدة دراسيية (18) ةاملقيررات املسياند .1

 والفيزياء والحصاء

في قسم من  لتخص لمتطلبات ك  مقررات اساسيةوهي  وحدة دراسية ( 42)) التجاه العام ( تحضيرية مقررات .2

ويجييييب علييييى  يييييتم فيهييييا دراسيييية املييييواد الجبارييييية العاميييية لكييييل القسييييام الدراسييييية القسييييام العلمييييية املييييذكورة سييييابقا،

  بأي قسم من القسام وحدة دراسية في قسم التجاه العام قبل التخصص 42الطالب إنهاء 

جميييييييع الطييييييَلب خييييييَلل مرحليييييية التخصييييييص وتييييييوزع علييييييى الفصييييييول  هايدرسييييييوحييييييدة دراسييييييية (  9)  اجبارييييييية مقييييييررات  .3

 الدراسية حسب الخطة الدراسية لكل قسم 

 متطلبات القفم 

متضمنة وحدات دراسية مخصصة ملشروع التخرج ينجزه على القل وحدة دراسية (  57متطلبات القسم ) 

 -على النحو التالي  زعة الطالب تحت اشراف احد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، مو

 يلزم الطالب بدراستها . عل  اتقل وحدة دراسية ( (45) اإلجبارية املقررات .1

 وحدة اساسية( يقوم الطالب باختيارها من مجموعة مقررات دراسية  يطرحها القسم . 12الختيارية) املقررات .2

  املناهج طبيعة

  للقسم الدراسية  املقررات اختيار تم لقد
ً
 املناهج هذه وتهدف ، املتقدمة بالكليات املعتمدة التربوية الطرق  ْلحدث وفقا

 مع املختبرات في والعملية النظرية الخبرة بين التعشيق خَلل من الحاسوب علوم مجال في الطلبة مهارات تنمية الى

 العلمي الجانب على التركيز

                                                           
1
 وحدة دراسية تعادل ساعة زمنية - 
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 املق رات الدراسية

دراسية، الربع فصول دراسية الولى ) التجاه العام ( يتم فيها دراسة املواد املقررات الدراسية موزعة على ثمانية فصول 

الجبارية العامة لكل القسام الدراسية ، والربع الفصول الخرى يتم فيها دراسة املواد التخصصية لكل قسم وهى 

يجب اول شرح كلية املختلفة بال لتوضيح متطلبات درجة البكالوريوس للبرامج.تنقسم الى مواد اجبارية ومواد اختيارية

 الدراسية الشكل التالي يوضح ذلك كيفية ترميز املقررات وتوزيعها على الفصول الدراسية وقراءة الكود الخاص باملقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها: وال موز املفتخدمة للمق رات  الجدول التالي يوض 

 GS CS CE SE IS ال مز

   املع
 نظم املعلومات هندسة البام يات هندسة الحاسب علو  الحاسو  اتت اه العا 

General Direction Computer Science Computer Engineering Software Engineering Information Systems 

 

 NW SA MC MM IN ال مز

 املع  
 نظم األنتان  والحماية الوسائط املتعددة الحوسبة املتنقلة التطبيقات ال كية شبكات

Networks Smarts Applications Mobile Computing Multimedia Internet Systems & Security 

 

 AR EN ISLC MA ST PH ال مز

 املع  
 الف  ياء اتحصاء ال  اضيات ثقافة اسالمية لتة ان ل  ية لتة ع بية

Arabic Language English Language Islamic Culture Mathematics statistics Physics 

 

قفمرمز ال  

 نوع املق ر  الفصل الدراس ت

              = الزامي نظ ي  0

       الزامي عملي   =1

           ختياري ا = 2

 رقم تفلفل املق رات  ي الفصل

CS 1 0 1 
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 متطلبات الجامعة

 متمثلة في املقررات التالية   وحدة دراسية(12متطلبات الجامعة)

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر  رمز املق ر 

AR101  لتة ع بيةI Arabic Language  I - 2 

AR201  لتة ع بيةII Arabic Language  II AR101 2 

EN101  لتة ان ل  يةI English Language I - 2 

EN201  لتة ان ل  يةII English Language II EN101 2 

ISLC101 ثقافة اسالمية Islamic Culture - 2 

HD301 لاصتنمية بش  ة ومهارات اتت Human Development - 2 

 12 م موع الوحدات

 متطلبات الكلية

  وحدة دراسية ( متمثلة في املقررات التالية   18) املساندة  متطلبات الكلية 

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر   مز ال

MA101  ر اضةI Mathematics I - 3 

MA201  ر اضةII Mathematics II MA101 3 

MA301 ال  اضيات املتقطعة Discrete Structures MA201 ST101 3 

PH101  الكتاونية (ف  ياء )كه بية و Physics (Electronic and Magnetic)) - 3 

ST101 مبادى اتحصاء واتحتماتت Fundamentals of statistics & probability MA101 3 

MA401 الط ق العددية Numerical Methods MA201 3 

 18 م موع الوحدات

  وحدة دراسية ( متمثلة في املقررات التالية   9) متطلبات الكلية الساسية 

 عدد الوحدات اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر  رمز املق ر 

GS500 امؤ الحواس ب Computer Security 3 

GS600 ط ق بحث Research Methods 3 

GS700  ادارة مشاري Project Management 3 

 9 م موع الوحدات
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 مش وع التخ ج

مجييييييال يحققيييييه الطالييييييب ميييييين العمليييييية التعليمييييييية واكتسييييياب مهاراتييييييه  وخبرتيييييه فييييييي  يمثيييييل بحييييييث التخيييييرج )مشييييييروع ( قمييييية مييييييا

، يتولى إنجازه وفق جدول النفراد تخصصه، ويعتبر  بحث التخرج عمل مستقل يقوم به كل طالب على وجه الستقَلل و

التخصيص الرئيسيية  عات زمني مدته من  فصل دراس ي واحد الى فصلين يقوم خَلليه بإعيداد بحثيه فيي موضيوع مين موضيو 

املختصييين فييي املوضييوع ومميين لييدلهم خبييرة علمييية فييي هييذا املجييال  التييي يتييولى دراسييتها فييي القسييم ، وذلييك تحييت إشييراف أحييد

 وتقديمها لغرض املناقشة والتقييم .

 مواصفات مشروع التخرج
 

 أول  يجب أن تحتوي صفحة الغَلف اْلولى على البيانات التالية حسب الترتيب التالي 

 اسم الجامعة ،اسم الكلية ،اسم القسم. - أ

 عنوان البحث. - ب

 اسم الطالب - ت

 اْلستاذ املشرف.اسم  - ث

 العام الجامعي. - ج

 ( من نسخ البحت مجلدة موزعة كالتالي  3ثانيا  على الطالب تسليم عدد )

 ( نسخة مطبوعة وأخرى الكترونية للقسم العلمي.2عدد ) . أ

 ( نسخة مطبوعة وأخرى الكترونية ملكتبة الكلية إلدراج البحث في منظومة املكتبة.1عدد ) . ب

دليل الكلية الرشادي لطباعة البحوث بصفة عامة والدليل الرشادي لطباعة البحوث وعلى الطلبة واملشرف اتباع 

 باْلقسام العلمية بصورة خاصة كَل حسب تخصصه.

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 قفم اتت اه العا 

General Direction (Science)(GS) 

كافة املقررات التمهيدية  والتي قسم التجاه العام أهم ركائز كلية تقنية املعلومات حيث يشرف القسم على تدريس يعد 

 لكافة القسام. تعد من متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية

تدعى املرحلة العامية  يخضع الطلبة الجدد بالكلية ملرحلة تمهيدية كما جرت عليه العادة في أغلب الجامعات محليا ودوليا

 مييين الطاليييب تحضيييير ييييتم املرحلييييية هيييذه فييييام  الكليييية ، ) التجيياه العيييام ( يتأهيييل الطاليييب مييين خَللهيييا للمتابعييية فيييي أحيييد اقسييي

 عليييى للحصيييول  القسيييم متطلبيييات ضيييمن ولكنهيييا للطاليييب اْلساسييي ي التخصيييص ضيييمن تيييدخل ل التيييي املقيييييررات دراسييية خيييَلل

 العلمية الدرجة

 النشأة

 مع نشأة كلية تقنية املعلومات2017 / 2016انش ئ القسم عام 

 قفم و رسالة ال ر  ة

 التميز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية والستشارية في تقنية املعلومات 

 اهداف البانام  التعليمي بالقفم

تزويد الطالب بأساسيات املعرفة في املجالت الساسية تقنية املعلومات وبما يؤهله من دخول  التخصص الذي  .1

 يرغب به

 التحليلي والبداعي .تحسين قدرات الطالب املهنية في اتجاه التفكير  .2

 اعداد الطالب اعداد مناسبا للدراسات والبحث العلمي  .3

 توطين املعارف والتقنية في مجالت تقنية املعلومات .4

 .التطوير الدائم واملتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة واملتَلحقة في كل امليادين .5

 القفم الخطة الدراسية ب 

 مقسمة كالتالي   وحدة دراسية كمواد تحضيرية للتخصص(  72)يدرس الطالب 

 ( وحدة دراسية ) 12متطلبات جامعية 

 ( 18متطلبات  مساندة ) وحدة دراسية 

 (  42متطلبات القسم الجبارية ) وحدة دراسية 

 على النحو التالي    ( فصول دراسية4موزعة على )
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 ل  اتول  الدراس ت الفصل - اتول  عا ال

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  اسم املق ر   مز   ال

GS101 اساسيات ب م ة Programming foundations -  (3) 

GS102 معلومات مقدمة    تقنية Introduction to Information Technology - (3) 

MA101  ر اضةI Mathematics I - (3) 

PH101  الكتاونية(و ف  ياء )كه بية Physics (Electronic & Magnetic) - (3) 

AR101  لتة ع بيةI Arabic Language I - 2)) 

EN101  لتة ان ل  يةI English Language I - 2)) 

ISLC101 ثقافة اسالمية ISLAMIC CULTURE  - 2)) 

 18 م موع الوحدات 

 

 

 

 لالثانيالدراس ت الفصل - اتول  عا ال

 الوحدة اتسبقية اسم املق ر باملن ل  ية اسم املق ر  رمز   املق ر 

GS201  البام ة بلتةC++ Introduction to Programming C++ GS(101-102)  MA101 (3) 

- GS211البام ة بلتة  عمليC++ Programming C++(LAB) GS(101-102)  MA101 (1) 

GS203  هياكل البياناتI Data Structures I GS(101-102)  MA101 (3) 

GS204  قواعد البياناتI Database  I GS(101-102)  MA101 (3) 

MA201  ر اضةII Mathematics II MA101 (3) 

ST201 احصاء واتحتماتت statistics & probability MA101 (3) 

EN201  لتة ان ل  يةII English Language II EN101 (2) 

 18 م موع الوحدات 
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   الثالثالفصل الدراس ت  - الثاني عا لا

باملن ل  يةاسم املق ر  اسم املق ر   مز   ال  الوحدة اتسبقية 

GS301  البام ة الشيئيةI)جافا ( O.O Programming I ( Java ) GS(201-211)GS(204) (3) 

GS311  البام ة الشيئيةI )عملي( O.O Programming I ( LAB ) GS(201-211)GS(204) (1) 

GS302 اساسيات نظم املعلومات Foundations of  

Information Systems 

GS(201-211) (3) 

GS303 الدوائ  ال قمية Digital Circuits MA201-PH101 (3) 

GS306  تحليل وتصميم اتنظمةI System Analysis &Design I GS(201-211) GS(202-204) (3) 

MA301 ال  اضيات املتقطعة Discrete Structures MA201&ST201 (3) 

AR201  لتة ع بيةII Arabic Language II لتة ع بيةال I  (2) 

 18 م موع الوحدات 

 

 الفصل الدراس ت ال اب  -الثاني عا ال

 الوحدة اتسبقية      باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم  مزال

GS401  ب م ة اتنتان Internet Programming GS(301-311) (3) 

GS411  عملي _ب م ة اتنتان Internet Programming(LAB) GS(301-311) (1) 

GS402  بام ياتالهندسة(I) Software Engineering(I) GS(301-311)GS306 (3) 

GS403 الت مي  ةعمارة الحاسبات ولت Computer Architecture & 

Assembly language 

GS(303) (3) 

GS405 الشبكات(I) Network(I) GS(301-311)MA201 (3) 

MA401 الط ق العددية Numerical Methods MA201 (3) 

HD (2) -  مهارات التواصل البش  ة تنمية 

 18 م موع الوحدات 
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 املق رات بقفم اتت اه العا  ص و

                 GS101  (3)             اساسيات ب م ة 

 وصف محتوى املق ر 

يقاااااااااو  هااااااااا ا املقااااااااا ر باااااااااالتع  ف بأساسااااااااايات البام اااااااااة 

أسااااااااليب حااااااال املفاااااااائل وتصاااااااميم وتع  اااااااف  الطالاااااااب 

انااااااواع البيانااااااات اتساسااااااية  التع  ااااااف  -الخوارزميااااااات

بمع اااااااا  البانااااااااام  والبام ااااااااة املخططااااااااات اتنفاااااااايابية   

الشاااااااااااا طية عباااااااااااارات اتدخااااااااااااال واتخااااااااااا اج  العبااااااااااااارات 

واتستثنائية  التك ار الدوال املع فة واتجا اءات فكا ة 

امل اااااااااال وتع  اااااااااف املتت ااااااااااات  والعناصااااااااا   اساااااااااتخدا  

 املصفوفات

 

GS102    (3)                 معلومات مقدمة    تقنية 

 وصف محتوى املق ر 

يقاااااااااااو  هااااااااااا ا املقااااااااااا ر باااااااااااالتع  ف بأساسااااااااااايات تقنياااااااااااة 

املعلومااااات والحاسااااو  ومكوناتاااا  ووظااااائف كاااال م هااااا و 

أجياااال  -يوضااا  التطاااور التاااار تي ملنظوماااات الحاساااو 

 -املكوناااااات املادياااااة ل حاساااااو  -الحاساااااو  وتصااااانيفاتها

تمثياال البياناات داخال وحاادة -دورة اآللاة -نظام املعاداد

مبااااااااد  شااااااابكات -تطبيقاااااااات الجباااااااا الباااااااولي ت -الااااااا اك ة

عناصااااااااااااااا  شااااااااااااااابكات  -أناااااااااااااااواع الشااااااااااااااابكات -الحاساااااااااااااااو 

مقدمااااااااااااة أماااااااااااؤ املعلومااااااااااااات والحاسااااااااااااو   -الحاساااااااااااو 

نبااااادة عاااااؤ نظااااام اتتصااااااتت  -الف اوساااااات -والشااااابكات

 وأنواعهال النتان  والشبكة العنكبوتية

 

     GS201 ب م ة I  -  البام ة بلتةC++                    (3) 

 GS(101-102)-  MA101متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يتطااااااااااااااااي مقدمااااااااااااااااة  ااااااااااااااااي البام ااااااااااااااااة باسااااااااااااااااتخدا  لتااااااااااااااااة  

C++  لتااااااة  وتع  ااااااف  الطالااااااب اساسااااااباتC++-  فيمااااااا

  اساساايات الاادخل والخااا ج يتعلااق بالبام ااة املج ائياااة

 ااااي ملفااااات  امثلااااة وتطبيقااااات  املصاااافوفات   القااااوائم 

 املتصاااالة  الاااانجج الباماااااي اعااااالن املتت اااااات التعليقااااات

والتفمية انواع البيانات اتساسية   التقار   والادوال 

الجاااهزة   اساابقية العمليااات عبااارة اتسااناد   عبااارات 

اتدخاااال واتخااا اج  العباااارات الشااا طية واتسااااتثنائية  

التكاااااااا ار الاااااااادوال املع فااااااااة واتجاااااااا اءات فكاااااااا ة امل ااااااااال 

وتع  ااف املتت ااااات  والعناصاا   اساااتخدا  املصااافوفات 

 لفاتاملؤش ات  امل

 

      GS211ب م ة I   البام ة بلتةC++- (1)       عملي 

 MA101 - GS 101متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 عملاي GS201  يصااحب املواضاي  املا كورة  اي املقا ر 

لكاال مااا تاام ذكاا ه  بواقاا  ساااعت ن اساابوعيا  ++C بلتااة 

ليااااااااتمكؤ الطالااااااااب مااااااااؤ إ هاااااااااء العماااااااال املطلااااااااو  أثناااااااااء 

  املحاض ةل

 

GS203              هياكل بياناتI                      (3) 

 GS(101-102)-  MA101متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

املقاااا ر الاااا  تمكاااا ن الطالااااب مااااؤ الفهاااام املتعمااااق  يهاااادف 

للبياناااااااات اتولياااااااة و هياكلهاااااااا و كيفياااااااة تطبيقهاااااااا لحااااااال 

مفاااااائل علمياااااة ت   اااااد اناااااواع البياناااااات   املصااااافوفات 

والقوائم املتصلة  املكدس الطواب ا اتشجار الجاداول 

كما يهدف  ط ق حل مفائل البحث و التات ب والدم  

ثيلها  ي ال اك ة و التعامل كيفية تم  إل  تعليم الطالب

 معها ب م يال وتحليل صعوبة حل املفائلل

 

GS204              قواعد بيانات I                     (3) 

 GS(101-102)  MA101متطلب سابق :   

ي ماااااي هاااا ا املقااااا ر الاااا  فهااااام و :  وصااااف محتاااااوى املقاااا ر 

مبااااااد  تصاااااميم قواعاااااد البياناااااات  اساااااتيعا  مفهاااااو 

وادارتها  وك ل  التع ف الا  نم جاة البياناات و كيفياة 

  ونماذجها اترتباطية  
ً
 تمثيلها عالئقيا
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      GS301   البام ة الشيئيةII –  (3)     لتة جافا 

 GS201- GS211متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر   

البام اة   مفهاو ي ماي ها ا املقا ر الا  فهام و اساتيعا  

الشايئية   صاافات البام اة الشاايئية الكائناات اتحتااواء 

التور اااث تعااادد اتشاااكال  التصاااانيف  املااادى  امل اااال  

 والدوال لو ذل  باستخدا  لتة جافا ل

 

        GS311  ب م ةII –(1)                  عملي جافا 

 GS201- GS211متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

بلتااة    GS301يصاااحب املواضااي  املاا كورة  ااي املقاا ر 

عملااي لكال مااا تام ذكاا ه  بواقا  ساااعت ن اساابوعيا جافاا 

ليااااااااتمكؤ الطالااااااااب مااااااااؤ إ هاااااااااء العماااااااال املطلااااااااو  أثناااااااااء 

  املحاض ةل

 

GS302        (3)             اساسيات نظم املعلومات 

 GS(201-211)- GS204متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

تصميم نظم املعلومات   واساتخدامها   مكوناات نطام 

املعلومات   نظ  ة الق ار   عملية صان  القا ار  اهمياة 

 بناء قاعدة البيانات واستخدامهال

 

 GS306  تحليل وتصميم اتنظمةI                 (3) 

 GS(201-211 - GS(202-204)متطلب سابق :  ) 

 وصف محتوى املق ر 

الااا  توضااايح مفااااهيم  اتولياااة للااانظم ي ماااي هااا ا املقااا ر 

وتحليلهااا وتوضااايح املخططاااات التااات يمكاااؤ اساااتخدامها 

 ي نم جة الانظم  تحدياد املتطلباات   تحليال البياناات 

 التصميم الخارجي للنظا  تصميم البناء العا 

 

GS303             (3)  الدوائ  ال قمية 

 MA201-PH101متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

ي مي ه ا املق ر ال  التع ف عل  الدوائ  املنطقية التت 

تاااااادخل  ااااااي ت كيااااااب الحاسااااااب  باملضااااااافة الاااااا  تصااااااميم 

بعااال الااادوائ  املنطقياااة التااات تقاااو  بعملياااات الخااازن و 

اجااااا اء العملياااااات ال  اضاااااية  الجباااااا الباااااولي  املعاااااادتت 

املنطقيااااة وتبفاااايطها   املسااااجالت  العاااادادات تصااااميم 

 كاملة واختبارهالوتنفي  دوائ  رقمية مت

 

      GS401  (3)       ب م ة اتنتان 

    GS(301-311)متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يهااااااادف هااااااا ا املقااااااا ر الااااااا  تع  اااااااف الطالاااااااب بالتقنياااااااات 

املفااااااااتخدمة  ااااااااي ب م ااااااااة اتنتاناااااااا  خصوصااااااااا املواقاااااااا  

اتلكتاونيااة  و تمكيناا  مااؤ تطااو   البام يااات الخاصااة 

 و تقنية الو ب باتنتان 

 

            GS411   (1)          عملي -ب م ة اتنتان 

 GS301-GS311متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

عملاي    GS601يصااحب املواضاي  املا كورة  اي املقا ر 

لكاااال مااااا تاااام ذكاااا ه  بواقاااا  ساااااعت ن اساااابوعيا ليااااتمكؤ 

 الطالب مؤ إ هاء العمل املطلو  أثناء املحاض ةل

 

 

GS402  (3) مقدمة    هندسة ب م يات 

 GS(301-311)- GS306متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يهاااااااااادف هاااااااااا ا املقاااااااااا ر إلاااااااااا  تعلاااااااااايم الطالااااااااااب املفاااااااااااهيم 

اتساسااااااااية واملهااااااااارات الالزمااااااااة لهندسااااااااة البام يااااااااات   

ويتطاااااااااي املفااااااااااهيم واملهاااااااااارات لبنااااااااااء التطبيقاااااااااات ماااااااااؤ 

هندساااة متطلباااات والتصااااميم والتحليااال وطااا ق تطااااو   

البام ياااااات و  كاااااز املقااااا ر بصااااافة خاصاااااة علااااا  العمااااال 

الواقااااا   الجمااااااعي  اااااي بنااااااء البام ياااااات واملفاااااتمدة ماااااؤ
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 التطبيقي ومهارات العمل ك زء مؤ ف  ق التطو  

 

GS405            (3)  مقدمة    الشبكات 

  GS(301-311 - MA201)متطلب سابق :  

 وصف محتوى املق ر 

يهدف ه ا املق ر الا  التعا ف علا  مفهاو  شابكات 

الحاسااو  و مكوناتهاااا و أهمي هاااا  فهااام و اساااتيعا  

كيفية عمال شابكات الحاساو  وم ااتت تطبيقهاا 

  دراساااااااااااااااااة  املواضاااااااااااااااااي  ذات الصااااااااااااااااالة بشااااااااااااااااابكات 

الحاسااااو  مثاااال الباوتوكااااوتت و أنظمااااة املحمااااول 

الشااااااابكات املحلياااااااة ونقااااااااط التوصااااااايل والشااااااابكات 

 نية الشبكاتل الالسلكية و أم

 

GS403       (3)        عمارة الحاسبات ولتات الت مي 

 GS(303)متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

تمثيااااال وتنظااااايم البياناااااات والتعليماااااات ) علااااا  مفاااااتوى 

اتدخاااال  الاا اك ة   وانظمااة الاا اك ة الظاه  ااة وانطنااة

واتحااااااااااا اج تصاااااااااااميم واداء اتلاااااااااااة واملنطاااااااااااق ال  ا ااااااااااا ت 

 التاكيب اتساس ت ل حاسب

ت كياااااب املعاااااالج وحااااادات الحاساااااب واملنطاااااق   اشاااااكال 

وم موعااااااااات اتواماااااااا   البام ااااااااة بلتااااااااة الت مياااااااا   دور 

 تصميم امل م   مقارنة ب ن انواع املعالجات 

 

PH101    (3)       (  الكتاونية و كه بية) ف  ياء 

 يوجد ت:    سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

 القوان ن بعل تستيعا  املق ر  هدا يهدف

 الحاسو  بعلو  الصلة ذات الف  يائية والنظ  ات

 واستع ا ل  الكه بائية والشبكات الدارات ودراسة

 ت كيب لفهم والض ور ة األساسية املعلومات بعل

 بعل ب ن ال بط امللكتاونية العناص  وخواص

 .الحاسو  علو  و الف  يائية املفاهيم

 

 

    MA301       (3)                ال  اضيات املنفصلة 

 MA201&ST201 متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

مقاااا ر ر اضاااايات الحاسااااب ) والاااا ي يطلااااق علياااا   مااااي ي

التااكياااب  فهااام ماهياااةأحياناااا ال  اضااايات املنفصااالة ( 

ملواضاااااي  أساساااااية  اااااي ماااااؤ خااااالل مقدماااااة  املنفصاااالة

 ال  اضيات املنفصلة وعالق ها بالحاسب اتلي

 

    MA401  (3)                     العددية الط ق 

 MA201&ST201 متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 خوارزمياااااات تطااااو   علاااا  املقاااا ر  هااااا ا  ااااي التأكيااااد يااااتم

 العلااااااااو   ااااااااي املشااااااااتاكة املفااااااااائل بعاااااااال لحاااااااال عدديااااااااة

 األنظماااة: دراساا ها ياااتم التاات املواضاااي  مااؤل   والهندسااة

   الخطيااااااااة غ اااااااا املعاااااااادتت حاااااااال واألخطااااااااء  العددياااااااة

ل  التق  ااااابل خطياااااة معاااااادتت م موعاااااة حااااال   القطااااا 

 املعاااادتت وحااال العاااددي التكامااال   العاااددي التفاضااال

  التفاضلية

 

    ISLC101  (2)                     ثقافة اسالمية 

 ت يوجدمتطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 مااااااؤ بالعديااااااد الطالااااااب تزو ااااااد إلاااااا  املقاااااا ر  هاااااا ا يهاااااادف

 حيااااااث   املسااااااالمية بالثقافااااااة العالقااااااة ذات املواضااااااي 

 مصادرها   أهدافها   املسالمية الثقافة بمفهو  يع ف 

 ذات املواضاي  ماؤ العدياد إلا  باملضافة   خصائصها  

 الحضااااااااااااارة   املسااااااااااااالمية العقياااااااااااادة وم هااااااااااااا   العالقااااااااااااة

 وكيفياااااااااااااة لإلساااااااااااااال  املعادياااااااااااااة التياااااااااااااارات   املساااااااااااااالمية

 الفاااالم  ااااي والدوليااااة اتجتماعيااااة العالقااااات   مواجه هااااا

 ظااااااااااال  اااااااااااي املساااااااااااالمية الهو اااااااااااة تحصااااااااااا ن و   والحااااااااااا  

 ل املعاص ة التحديات
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 قفم علو  الحاسب

Computer Science Department ( CS) 
 النشأة 

 كلية تقنية املعلومات مع نشأة 2016انش ئ القسم عام 

 قفم الر  ة 

 التميز في تقديم البرامج الدراسية والبحثية والستشارية في علوم الحاسب 

 رسالة القفم 

اعداد كوادر علمية وفنية متينة ومتميزة وذوي كفاءات عالية تؤهلهم للعمل واملنافسة في مجال علوم الحاسوب ومواصلة 

إجييراء البحييوث والدراسييات العلمييية ونقييل املعرفيية وتييوطين التقنييية لخدميية وتطييوير املجتمييع ، دراسيياتهم العليييا ، والريييادة فييي 

 وذلك باستخدام احدث الساليب الدارية والتقنية واملعلوماتية .

 اهداف البانام  التعليمي بالقفم

 ل  املجال امل ي.تزويد الطالب بأساسيات املعرفة في املجالت الساسية لعلوم الحاسوب وبما يؤهله من دخو  .1

 تحسين قدرات الطالب املهنية في اتجاه التفكير التحليلي والبداعي . .2

 اعداد الطالب اعداد مناسبا للدراسات والبحث العلمي في علوم الحاسوب  .3

تهيئة املناخ املناسب للطَلب وبما يمكنهم في تطبيق معارفهم ومهاراتهم  املكتسبة في التعرف على احتياجات  .4

 املجتمع ذات العَلقة بالحاسب . ومشكَلت

 تشجيع اعضاء هيئة التدريس والطَلب على البحث العلمي في خدمة املجتمع  وحل مشكَلته . .5

 توطين املعارف والتقنية في مجالت الحاسب . .6

 .التطوير الدائم واملتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة واملتَلحقة في كل امليادين .7

 

 متطلبات القبول  ي القفم

 وحدة دراسية  ي قفم اتت اه العا  72إ هاء  علو  الحاسبيشتاط لتخص  الطالب  ي قفم 

 لقفم باالخطة الدراسية 

،  يمنح بعدها درجة البكالوريوس في تقنية املعلومات تخصص علوم حاسب (وحدة تدريسية 68)الطالب إنهاء يجب على 

اجبارية ملتطلبات  (وحدة  دراسية 56) منها  .في قسم علوم الحاسب  للتخصص مجموعة من املقررات يدرس الطالب 

كما  ( فصول دراسية 4موزعة على ) وحدة دراسية  اختيارية  12ووحدات دراسية  متطلبات كلية (  9متضمنة ) القسم 

 يلي 
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 الفصل الدراس ت الخامس  -العا  الثالث

باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم  ال مز    الوحدة اتسبقية 

CS501 جافا ب م ة II JAVA Programming II GS(401-411) (3) 

CS511 جافاب م ة  II- عملي JAVA Programming II ( LAB ) GS(401-411) (1) 

CS502 اخالقبات الحاسب Computer Ethic GS402 (3) 

CS503  ناتاهياكل بي& خوارزميات Data structure and algorithms GS203 (4) 

CS504  قواعد بياناتII Database  II GS204 (4) 

CS506  شيئالتحليل وتصميمII O.O System Analysis &Design II GS306 (3) 

 18 م موع الوحدات 

 الفادسالدراس ت الفصل  -العا  الثالث

باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم  ال مز    الوحدة اتسبقية 

CS601 رسو  الحاسب Computer Graphics CS(501-511) (4) 

CS602  تصميم واجهات اتستخدا User Interface Design CS402 (3) 

GS600  البحث ط ق Research  Methodology CS402 (3) 

CS604 نظم التشتيل Operating Systems CS503- GS403 (3)  

GS500 امؤ الحواس ب Computer Security GS(401- 402- 405) (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 19 م موع الوحدات 

   الفاب الدراس ت الفصل  - اب العا  ال

باملن ل  يةاسم املق ر  اسم املق ر  ال مز  الوحدة اتسبقية 

CS701 بناء املتاجمات Compiler CS(501-511) (4)  

CS702 التفاعل ب ن اتنفان 

 والحاسب

Human Computer Interaction CS602 (3) 

CS703 بحث التخ ج(I) BSc Project(I) GS600 (2) 

CS704 كاء اصطناعيذ  Artificial intelligence CS503 (3)  

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 15 م موع الوحدات 
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 الثامؤالدراس ت الفصل  - اب العا  ال

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم  ال مز  

GS700  ادارة املشاري Project Management GS600 (3) 

CS803 بحث التخ ج(II) BSc Project(II) CS703 (4) 

CS804 تنقيب البيانات Data Mining CS704 (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 16 م موع الوحدات 

 

 

 وص  املقررات بقسم علوم الحاسب

          CS501 (3)                ب م ة متقدمة 

 GS401-GS411متطلب سابق :   

طاااااا   مواضااااااي  متقدمااااااة  ااااااي :  وصااااااف محتااااااوى املقاااااا ر 

 البام ة باستخدا  لتة جافا

 

     CS511  (1)         عملي جافا-ب م ة متقدمة 

 CS401- C4211متطلب سابق :   

يصاحب املواضي  املا كورة  اي :  وصف محتوى املق ر 

عملاااي لكااال ماااا تااام ذكااا ه بلتاااة جافاااا    CS501املقااا ر 

 بواقاااا  ساااااعت ن اساااابوعيا ليااااتمكؤ الطالااااب مااااؤ إ هاااااء 

  العمل املطلو  أثناء املحاض ةل

 

CS504    قواعد بياناتII (3) 

 GS204:   متطلب سابق 

 :  وصف محتوى املق ر 

التعااااا ف علااااا  النمااااااذج اترتباطياااااة   الجباااااا والحفاااااا  

اترتباااطي وتصاااميم فواعااد البياناااات وتحليلهااا   تطبيااا  

قواعااد البيانااات وتحليلهااا   تخااز ؤ البيانااات   ونماااذج 

 الفه سة   اتداء   لتة اتستعال  الهيكليةل 

 

 

CS503     &  (3)   هياكل بيانات خوارزميات 

 GS203متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يهاااااادف املقاااااا ر الاااااا  تع  ااااااف الطالااااااب تعميااااااق املفاااااااهيم 

لطلباااة التخصااا  غاااؤ ط  اااق دراساااة بعااال التااكيااااب 

البنائياااااة املتقدماااااة  مثااااال الماااااج ة املتواز اااااة ومواضاااااي  

 متعلقة بالخوارزميات مثل درجة التعقيدل

 

      CS506شيئالوتصميم  تحليل النظم II     (3) 

 GS306متطلب سابق :   

ع   املفااهيم اتساساية التا  :  وصف محتوى املق ر 

تقااااااااااو  علةهااااااااااا النظ  ااااااااااة الشاااااااااايئيةل وكيقيااااااااااة التحلياااااااااال 

والتصاااااااميم وفقاااااااا للط  قاااااااة الشااااااايئية وكيفياااااااة وصاااااااف 

 . UMLالنظم الشيئية باستخدا  لتة 
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CS601                    4                     (رسو  الحاسب) 

  GS(501-511)متطلب سابق :   

يشاااااااااااا   املقاااااااااااا ر تقنيااااااااااااات :  وصااااااااااااف محتااااااااااااوى املقاااااااااااا ر 

 وخوارزميات ال سم بالحاسب وكيفية تطبيقها 

 

   CS602     (3)         واجهات اتستخدا تصميم 

 CS402متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

املقاااااااااا ر إلاااااااااا  التع  ااااااااااف باملفاااااااااااهيم األساسااااااااااية  يهاااااااااادف

لتصاااااااميم واجهااااااااات املفاااااااتخد  والعواماااااااال املاااااااؤث ة  ااااااااي 

التفاعااااااااال بااااااااا ن الحاساااااااااب واآللاااااااااة والقياااااااااا  بدراساااااااااات 

للمفاااااااتفيديؤ عناااااااد تصاااااااميم الواجهااااااااتل كماااااااا يهااااااادف 

املقاا ر إلاا  تطبيااق عاادد مااؤ املعاااي ا املتبعااة عنااد تقااو م 

 واجهاااااااات مفاااااااتخدم ن أخااااااا ى  باملضاااااااافة إلااااااا  القياااااااا 

 بتطبيقات عل  تصميم واجهات مفتخدم ن

 

  GS600 (3)                 ط ق البحث 

 GS402تطلب سابق :   م

 وصف محتوى املق ر 

يهدف املق ر ال  تعميق املع فة وتعز ز اتستيعا  

لفهم و ادراك مفهو  البحث وط ق   ال  جانب تهيئة 

الطالب لتصميم البحث وع ض  و كتابت   بالط ق 

 املختلفة وفق اسس و منججية علمية  واضحة

 

CS604            (3) التشتيل           نظم 

 CS503- GS403متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

تنظاااااايم ادارة العمليااااااات ومعالجااااااة الحوساااااابة املت امنااااااة 

وقضااايا التاا امؤ والجدولااة ونظاام اتمااؤ وعالق هااا باانظم 

الجدولاااااااااااة نظاااااااااااام التشاااااااااااتيل  الااااااااااا اك ة اتفتااضاااااااااااية   

العمليااااااااااااات املتواز ااااااااااااة والعمليااااااااااااات امل تبطااااااااااااة بااااااااااااالزمؤ 

 الحقيقي  مقاومة النظم لال هيارل

 

CS701         (4)         املتاجمات بناء 

 GS501-GS511متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

تحلياال التاكيااب البنااائي واللتااوي وفهاام م احاال املتاااجم 

وبنااء  جادول ال ماوز وادارة  بفايط تطاو   محلال لتاوي 

 مح كات اتع ا 

 

CS702        (3)      التفاعل ب ن اتنفان والحاسو 

 CS602متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

أساسااااااايات التفاعااااااال ماااااااا بااااااا ن الحاساااااااو  واتنفاااااااان   

مااااااااااا  وتفاغلااااااااااا   وتعاونااااااااااا  تفاااااااااااهم  العنصااااااااااا  البشااااااااااا ي 

 الواجهات ل

 

CS703          التخ ج بحث(I)          (1) 

 GS600متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 التخ ج مش وع ملقتا  وع   وتق    مقتا  تقديم

 

CS704           (3)  ذكاء اصطناعي 

 CS503متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يهاادف هاا ا املقاا ر الاا  تع  ااف الطالااب باملواضااي  ذات 

اتنظمااة  العالقااة بالاا كاء اتصااطناعي كمااا يتعاا   الاا 

التااااااااات تظهااااااااا  نوعاااااااااا ماااااااااؤ التصااااااااا فات ال كياااااااااة كال   اااااااااا 

 واتستنباط وتعلم لتة ب م ية ذات عالقةل

 

       GS700    (3)            ادارة املشاري 

 CS603متطلب سابق :   

نظ  ااااااة هندسااااااة البام يااااااات :  وصااااااف محتااااااوى املقاااااا ر 

 ادارة مشاااااااااا وع ب ماااااااااااي   تحديااااااااااد املخاااااااااااط   حفااااااااااا  

 تقدي ات الكلفة  و الزمؤ تأكيد الجودة  
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CS803          التخ ج بحث(II)          (4) 

 CS703متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

و لاااااااز  علااااااا   CS 703تنفيااااااا  مااااااااتم اقتااحااااااا   اااااااي مقااااااا ر 

 الطالب بناء مش وع التخ ج وتقديم تق    وع   ل ل

 

 CS804 (3)       تنقيب البيانات 

 CS704متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

ي ماااااااااي هااااااااا ا املقااااااااا ر الااااااااا  فهااااااااام و اساااااااااتيعا  مفهاااااااااو  و 

اساساااايات و اهميااااة تنقيااااب البيانااااات  و التعاااا ف علاااا  

نااوع البيانااات التاات يمكااؤ التنقيااب ع هااا  و دراسااة دماا  

و تحاول و تقلااي  البيانااتل كمااا يفاا  هاا ا املقا ر الاا  

دراسااة مفااتودع البيانااات و التبااايؤ ب ناا  و باا ن انظمااة 

قواعااااااااااااد البياناااااااااااااتل ويشاااااااااااامل املقاااااااااااا ر التعاااااااااااا ف علاااااااااااا  

التصاااااانيف و التنباااااااؤ و التحليااااااال العنقاااااااودي املتبااااااا   اااااااي 

 تنقيب البياناتل
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 هندسة البام ياتقفم 

Software Engineering Department  ( SE) 
 

 النشأة

 م  نشأة كلية تقنية املعلومات 20172016/ انش ئ القفم عا 

 ورسالة القفم ر  ة 

التكنولوجياا وز اادة مجام  يفا  القفم ملعداد كوادر علمية وفنياة مت ناة ومتم ا ة وذوي كفااءات عالياة تواكاب تطاور 

البام يات التت تتطلب ان از مشاري  ب م ية كب اة وف ق عمل كب اة تعمل ملن از مش وع ب مااي محادد حياث يتطلاب 

 العمل الجماعي  ي م ال البام يات قدرات هندسية خاصة تخت  بتطو   البام يات

 اهداف البانام  التعليمي بالقفم

وبما يؤهل  مؤ دخول  امل ال  لهندسة البام ياتة  ي امل اتت اتساسية تزو د الطالب بأساسيات املع ف ل1

 املنهتل

 تحف ن قدرات الطالب املهنية  ي ات اه التفك ا التحليلي واتبداعي ل ل2

 هندسة البام ياتالطالب اعداد مناسبا للدراسات والبحث العلمي  ي  داعدا ل3

اعداد الكوادر القادرة عل  ان از  املشاري  البام ية بالط ق الهندسية املعمول بها  ي ه ا امل ال مثل   ل4

 التحليل وتحديد املتطلبات والتصميم وادارة املشاري  وتاكيد الجودة

اجات تهيئة املناخ املناسب للطال  وبما يمك هم  ي تطبيق معارفهم ومهاراتهم  املكتفبة  ي التع ف عل  احتي ل5

 ومشكالت امل تم  ذات العالقة بالحاسب ل

 .التطو   الدائم واملت دد ل خطة الدراسية بما يضمؤ مواكبة التت اات الف يعة واملتالحقة  ي كل املياديؤ .6

 متطلبات القبول  ي القفم

ي تاااز مقاا ر  و  وحاادة دراسااية  ااي قفاام اتت اااه العااا  72إ هاااء يشااتاط لتخصاا  الطالااب  ااي قفاام هندسااة البام يااات 

 ل%65مقدمة  ي هندسة البام يات بنفبة 

 الخطة الدراسية ملتطلبات القفم 

ملتطلبات الجامعة    ة دراسية وحد 12وحدة دراسية معتمدة  عل  اتقل قبل التخ ج م ها  140عل  الطالب إ هاء 

وحدة دراسية  ي قفم اتت اه العا  قبل  42وحدة متطلبات كلية  إضافة إل  ذل  في ب عل  الطالب إ هاء  18

اجبار ة دراسية  وحدة  56م ها وحدة تدريفية   68حيث عل  الطالب إ هاء  هندسة البام ياتالتخص  بقفم 

يمنح بعدها درجة البكالور وس  ي ( فصول دراسية 4زعة عل  )دراسية  اختيار ة مو  وحدة 12ملتطلبات القفم و

 هندسة البام ياتتقنية املعلومات تخص  
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 الفصل الدراس ت الخامس -العا  الثالث

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

SE501 لتةجافامتقدمة ب م ة JAVA Programming II GS(401-411) (3) 

SE511  عملي -ب م ة متقدمة JAVA Programming II ( LAB ) GS(401-411) (1) 

SE502 هندسة البام يات الشيئية O.O  Software Engineering GS402 (3) 

SE503  ناتاهياكل بي& خوارزمياتii Data structure and algorithms GS203 (4) 

SE504  قواعد بياناتII Database  II GS204 (3) 

SE505 هندسة متطلبات Software Requirements Engineering GS402 (3) 

 17 م موع الوحدات

 الدراس ت الفادسالفصل  -العا  الثالث

 الوحدة اتسبقية  املق ر  اسم 

SE602  األخالقيات واملمارسة املهنية  ي

 هندسة البام يات

Software Engineering  Ethics GS402  (3) 

GS600  البحث ط ق Research  Methodology SE502 (3) 

SE605 بتية وتصميم ب م يات Software Design  & Architecture SE505 (3) 

GS500 امؤ الحواس ب Computer Security GS (401- 402- 405) (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 15 م موع الوحدات

 الفاب الدراس ت الفصل  - اب العا  ال

باملن ل  يةاسم املق ر  اسم املقرر  الرمز  الوحدة السبقية 

SE703 بحث التخ ج(I) BSc Project GS600 (2) 

SE704  تصميم واجهات اتستخدا User Interface Design SE605 (3)  

SE705  اسس اختبار البام يات Software Testing SE605 (3) 

SE706 اعادة استخدا  البام يات Software Reuse SE605 (3) 

SE707 هندسة البام يات املوزعة Distributed Systems SE505-GS 405 (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 17 
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 الثامؤالدراس ت الفصل  - اب العا  ال

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS700  ادارة املشاري IT Project Management GS600 (3) 

SE803 بحث التخ ج(II) BSc Project SE703 (4) 

SE804  التفاعل ب ن اتنفان والحاسو Human and Computer Interaction SE704 (3) 

SE805 صيانة وتطو   البام يات Software Maintenance & Evolution SE705 (3) 

SE806 تنقيب البيانات Data Mining SET06 (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 19 م موع الوحدات

 

 ق رات اختيار ة امل
 

 الوحدة باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم

 Software Documentation (3) توثيق البام يات

 Software Quality Assurance (3) ضمان جودة  البام يات

 Software Metrics (3) البام ياتقياس 

 Modeling & Simulation (3) ومحاكةمدجة ن

 Multimedia (3) وسائط متعددة

 Selective Topic in Software Engineering (3) البام يات هندسة  ي مختارة موضوعات

 WEB Software Engineering (3) العنكبوتية الشبكة تطبيقات هندسة

 Complex System Engineering (3) املعقدة النظم هندسة
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 قفم هندسة البام يات توصيف املق رات

SE501     (3)            متقدمةلتةجافا ب م ة 

 GS(401-411 ):   سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

 لتة باستخدا  البام ة  ي متقدمة مواضي  ط  

 جافا

 

     SE511  (1)         عملي جافا-ب م ة متقدمة 

 CS401- C4211متطلب سابق :   

يصاحب املواضي  املا كورة  اي :  وصف محتوى املق ر 

عملاااي لكااال ماااا تااام ذكااا ه بلتاااة جافاااا    CS501املقااا ر 

 بواقاااا  ساااااعت ن اساااابوعيا ليااااتمكؤ الطالااااب مااااؤ إ هاااااء 

  العمل املطلو  أثناء املحاض ةل

 

SE502        (3)    الشيئية البام يات هندسة   

 GS402:   سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

 النم جة تفاصيل   الشيئية مفاهيم م اجعة

   الهيكل نم جة: املوحدة النم جة لتة باستخدا 

 تصميم   النظا  معمار ة تصميم -الفلوك نم جة

 تصميم   الكائنات تواجد تصميم   املفتخد  واجهة

 الطال  يشاركل الكائنات اختبار   والعمليات الصنف

 البام يات هندسة  ي مش وع لعمل م موعات  ي

 لالشيئية

 

  SE503  بيانات هياكل&  خوارزميات                    ii   (3) 

 CS401- C4211متطلب سابق :   

 :  وصف محتوى املق ر 

 املفاااااااهيم تعميااااااق الطالااااااب تع  ااااااف الاااااا  املقاااااا ر  يهاااااادف

 التااكيااااب بعااال دراساااة ط  اااق غاااؤ التخصااا  لطلباااة

 ومواضاااااي  املتواز اااااة الماااااج ة مثااااال  املتقدماااااة البنائياااااة

 لالتعقيد درجة مثل بالخوارزميات متعلقة

 

     SE504        قواعد بياناتII         (3) 

 GS204متطلب سابق :   

 :  وصف محتوى املق ر 

 والحفا  الجبا   اترتباطية النماذج عل  التع ف

 تطبي    وتحليلها البيانات فواعد وتصميم اترتباطي

 ونماذج   البيانات تخز ؤ   وتحليلها البيانات قواعد

 الهيكلية اتستعال  لتة   اتداء   الفه سة

 

SE505        (3)        متطلبات هندسة 

 GS402متطلب سابق :   

   املتطلبااااااااااااات جماااااااااااا    البام يااااااااااااات هندسااااااااااااة عمليااااااااااااة

 وقيااود خاادمات   الوظيفيااة وغ ااا الوظيفيااة املتطلبااات

 متابعاااااااااااااة مصااااااااااااافوفة - املتطلباااااااااااااات جاااااااااااااودة   النظاااااااااااااا 

 شاا   - الوظيفيااة غ ااا املتطلبااات قياسااات   املتطلبااات

 ومخططاااات التأط اياااة املخططاااات   اتساااتخدا  حالاااة

   البام يااااااات متطلباااااات توصااااايف - اتساااااتخدا  حالاااااة

   الفاا يعة التطااو   طاا ق   ااي املتطلبااات - IEEEمعيار ااة

 أنظمة املضمنة  األنظمة: - مختلفة ألنظمة املتطلبات

ل املتطلباااااااااااات إدارة و األعمااااااااااال إدارة أنظمااااااااااة   الو ااااااااااب

 البام يااااات لتحلياااال األخالقااااي الفاااالوك مناقشااااة ساااا تم

 يشاااااااركل املعنيااااااة الجهااااااات ماااااا  املتطلبااااااات جماااااا  عنااااااد

 متطلباااااااات هندساااااااة  اااااااي جمااااااااعي مشااااااا وع  اااااااي الطاااااااال 

 البام يات

 

SE602         (3)          األخالقيات واملمارسة املهنية 

      ي هندسة البام يات

 GS402متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 
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 أن ي اااب الااا ي واملنهااات األخالقاااي الفااالوك الباناااام  يتطاااي

 واجباااتهم أداء أجاال مااؤ وذلاا  البام يااات مهندساا ت يلتاا  

 هندساة أخالقياات العماق  اي وتتطيل مهم هم  ي والن ا 

 للمصاااااااااااا حة اتحتاااااااااااااا  ماااااااااااا  IEEE-CS/ACM البام يااااااااااااات

   والحكاااام   واملناااات    العمااال وصاااااحب والعمااااالء العاماااة

 الجواناب وكا ل ل والانفس   والازمالء   واملهنة   واملدارة

 البام ياااااات لهندسااااة املهنيااااة باملمارسااااة املتصاااالة األخاااا ى 

 والتفاعاااال الجماااااعي والعماااال الجماعااااة ديناميكيااااات مثااال

 ومهاااااااارات الفعاااااااال واتتصاااااااال   املصااااااا حة أصاااااااحا  مااااااا 

 والجمعياااااات   للبام ياااااات اتقتصاااااادي واألثااااا    العااااا  

   والقانونياااة اتجتماعياااة والقضاااايا   والتااااخي  املهنياااة

 لذل  إل  وما

 

GS600        (3)                 البحث ط ق 

 SE502متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 اتسااااتيعا  وتعز ااااز املع فااااة تعميااااق الاااا  املقاااا ر  يهاااادف

 تهيئااة جاناب الاا  وط قا   البحااث مفهاو  ادراك و لفهام

 بااااالط ق   كتابتاااا  و وع ضاااا  البحااااث لتصااااميم الطالااااب

 واضحة  علمية منججية و اسس وفق املختلفة

 

SE605                   (3) بتية وتصميم ب م يات 

 SE505متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 تطاااااااااااور    البام ياااااااااااات وتصاااااااااااميم عماااااااااااارة  اااااااااااي مقدماااااااااااة

 - التصاااااااااميم أنمااااااااااط مااااااااادخل - م ون هاااااااااا و البام ياااااااااات

 و املتعاااااددة والطبقاااااات والعميااااال الخااااااد  نظااااام نمااااااذج

 األناب ااااااب نماااااااذج   الاااااا لل  الااااااتحكم-الواجهااااااة-النمااااااوذج

 و الااااااتحكم نماااااااذج - والوظيفيااااااة الشاااااايئية للبام يااااااات

 وإعاادة البام يات تصميم  والحديثة امل كز ة النماذج

 التطبيقاااااات ألجاااازاء املتعاااادد اتسااااتخدا    اتسااااتخدا 

 البام ياااااااات عماااااااارة - التطبيقاااااااات إطاااااااارات البام ياااااااة 

 هيكل  ي مقدمة وك ل ل  COM, .NET مثل الوسطية

 الطال  قيا  عل  املق ر  يشمل كما الشيئية الخدمات

 لالبام يات وعمارة تصميم  ي جماعية بمش وعات

 

GS500           (3)                الحواس ب امؤ 

 GS (401- 402- 405)متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 للتحاديات الحديثاة املفااهيم توصيف إل  املق ر  يهدف

 أي  اي اآللاي الحاسب تأم ن عند املعنيون  يواجهها التت

  ويهدفل معلوماتية ب ئة
ً
 الطالاب تمكا ن إل  املق رايضا

 ونوعهااااااااااا املخاااااااااااط  تحديااااااااااد  ااااااااااي مهاراتاااااااااا  تطااااااااااو   مااااااااااؤ

 اآللاي الحاسب عمل تهدد التت وال هديدات واتختااقات

 العماااال  مكااااان مثاااال مختلفااااة معلوماتيااااة ب ئااااات داخاااال

 يوضااا  كماااال الساااحابية والحوسااابة والشااابكات  الو اااب

 كافااة ماا  للتعاماال والفعالااة الحديثااة الدفاعيااة الطاا ق 

 املختلفة وال هديدات املختااقات

 

SE703          التخ ج بحث(I)                 (2) 

 SE603متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 لتقديم مقتا  وتق    وع   ملقتا  مش وع التخ ج

 

SE704          (3)   اتستخدا   واجهات تصميم 

 SE605متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 األساسااااااااااية باملفاااااااااااهيم التع  ااااااااااف إلاااااااااا  املقاااااااااا ر  يهاااااااااادف

  ااااي املااااؤث ة والعوامااااال املفااااتخد  واجهااااات لتصااااميم

 بدراساااااااااات والقياااااااااا  واآللاااااااااة الحاساااااااااب بااااااااا ن التفاعااااااااال

 يهااااااادف كماااااااال الواجهاااااااات تصاااااااميم عناااااااد للمفاااااااتفيديؤ

 تقااو م عناد املتبعاة املعاااي ا ماؤ عادد تطبيااق إلا  املقا ر 

 القياااااااا  إلااااااا  باملضاااااااافة أخااااااا ى  مفاااااااتخدم ن واجهاااااااات

 لمفتخدم ن واجهات تصميم عل  بتطبيقات

 

SE705          (3)      البام يات  اختبار اسس 
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 SE605متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

  ااي والتحقيااق التأكااد   البام يااات اختبااار عااؤ مقدمااة

 خطااااااااط تطااااااااو  : اتختبااااااااار عمليااااااااة إدارة   البام يااااااااات

 تقااااااااار   اتختبااااااااار  حاااااااااتت اتختبااااااااار  ناااااااا  اتختبااااااااار 

 الوظيفاة اختباار و البام ية الوحدة اختبار - اتختبار

 األسااااااااااااااود الصااااااااااااااندوق  اختبااااااااااااااار - القبااااااااااااااول  اختبااااااااااااااار و

 -املفار اختبار   املكا ئ التقفيم   األبيل والصندوق 

 اختباااااااار -التكامااااااال اختباااااااار   الفااااااايكلوماتيكى التعقياااااااد

 اتختباااار -املجهااااد اختباااار - الواجهاااة اختباااار   املعاااادة

 راتختباااا -وب تاااا ألفاااا اختباااار الكاااائؤ  اختباااار -الت ايااادي

 أدوات -اتختباااااااارات أتمتااااااا  - سااااااا يعة تطاااااااو   ب ئاااااااة  اااااااي

 م موعاااااااات  اااااااي الطاااااااال  يشاااااااتاكل البام ياااااااات اختباااااااار

 للالبام يات اختبار  ي مش وع لعمل

 

SE706 (3)           البام يات استخدا  اعادة 

 SE605متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 إعاادة علا  تمج  التت الباام  اھیمملف متعمقة دراسة

 تااااااااااأث ا دراسااااااااااة تاااااااااامل البام يااااااااااات مكونااااااااااات اسااااااااااتخدا 

 وإعااادة البام يااات تصااميم علاا  الشاایئیة التكنولوجيااا

   امل ااااااال نم جااااااة أساااااااليب دراسااااااة بااااااتمل اسااااااتخدامها

 ب م يااااة كعائلااااة التطبيااااق م ااااال بنم جااااة تقااااو  والتاااات

 أيضاااااااا املقااااااا ر  یشااااااامل ول للتھیئاااااااة القابلاااااااة للبام ياااااااات

 ذلاا   ااي بمااا اتسااتخدا  ملعااادة القابلااة الباااام  أنماااط

   البااام  ومكوناات   التصاميم وأنماط العمارة أنماط

 لالشیئیة اتطارات

 

SE707         (4)املوزعة  البام يات هندسة 

 SE505-GS 405متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 البام یااااااااااات لھندسااااااااااة ب م ااااااااااة وواجھااااااااااات التقنیااااااااااات 

 بنااااءل طبقاااات عااادة  اااي الشااابكات ب وتوكاااوتتل املوزعاااة

 خاااااااادمات باسااااااااتخدا  واملت امنااااااااة املوزعااااااااة البام یااااااااات

 عل  والبام یات املنتان  تطبیقاتل الباوتوكول  شبكة

 املنتان  شبكة

 

 GS700             (3)                          املشاري   ادارة 

 GS600متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 تحلياااااال تقنيااااااات تكاااااااليف  تقاااااادي  املشاااااا وع  تخطاااااايط

ل املشااااااااااااري  إدارة أدواتل املكتفااااااااااابة القيماااااااااااة وجدولاااااااااااة

ل والن اااااااااا  املنتاجياااااااااة معااااااااادل علااااااااا  املاااااااااؤث ة العوامااااااااال

 إدارة   الخياااااارات تحليااااال   املنتاجياااااة معااااادل مقاااااي س

ل املشاااااااا وع ملخطااااااااط الااااااااديناميكي والتعااااااااديل املخاااااااااط ة

 املصااادارات إدارةل التوقعاااات إدارةل للتتي اااا   التخطااايط

ل معاي اهاااااا   وتطبياااااق العملياااااة البااااااام  معااااااي ال وال هيئاااااة

 مثااااااال املشااااااا وع إدارة  اااااااي الدولياااااااة املعااااااااي ا اساااااااتخدا 

 12207وأيااااااااااااازو ( املشاااااااااااااري  إدارة جااااااااااااودة) 10006أياااااااااااازو 

 نمااااوذج مااا  م هااااا يفااات د وماااا( الباااااام  تطاااو   عملياااة)

CMM طاااااااا ق ل الفك  ااااااااة وامللكيااااااااة البام يااااااااة العقااااااااودل 

 مشاااار   إدارةل املااادى الطو لاااة البااااام  وتطاااو   صااايانة

 واألسااالیب الاانظم ھندسااة ب نااام ل البام یااات ھندسااة

 الجھد ؛ املھا  وتحدید العمل م احل ھیكل   املنظمة

 وتحلیال   وم اقباة رصادل والتخطيط الجدولة ؛ ومدت 

ل والتوقعاااات   التتی ااا و   املخاااط  وإدارة   الخيااارات

   األداء تحلياااال و   العمليااااات و املنت ااااات ومقااااای س

 ل ونضجها العملية وتحف ن

 

CS803          التخ ج بحث(II)          (4) 

 CS703متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

و لاااااااز  علااااااا   CS 703تنفيااااااا  مااااااااتم اقتااحااااااا   اااااااي مقااااااا ر 

 الطالب بناء مش وع التخ ج وتقديم تق    وع   ل ل

 

SE804 (3)  والحاسو  اتنفان ب ن التفاعل 
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 SE704   متطلب سابق :

 وصف محتوى املق ر 

 وأنظماااة والحاساااب املنفاااان بااا ن تفاعلياااة إلااا  املقدماااة

 واجهااااااااااااااااات تصااااااااااااااااميم مباااااااااااااااااد    الحفااااااااااااااااية املنفااااااااااااااااان

 التصااميم اعتبااارات   وب م  هاا   تطو  هااا: اتساتخدا 

   البصاااااا ي  التصاااااميم   املفااااااعدة نصاااااوص تصاااااميم  

   والحاسااااااب املنفااااااان باااااا ن الحااااااوار إدارة إلاااااا  مقدمااااااة

 الخطاااااااااااوط تصاااااااااااميم   القلمياااااااااااة ل حاسااااااااااابات مقدماااااااااااة

 الحاساابات  ااي النطااق اسااتخدا  إلاا  مقدمااة   وال مااوز 

 يشااااااااااركل املخاااااااا اج/املدخااااااااال ماااااااااؤ األخاااااااا ى  والوسااااااااائل

 باا ن التفاعليااة موضااوع  ااي جماااعي مشاا وع  ااي الطااال 

 لوالحاسب املنفان

 

SE805 البام يات وتطو   صيانة 

 SE705متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

:  الصاااااااااااايانة مااااااااااااؤ أنااااااااااااواع أربعااااااااااااة علاااااااااااا  املقاااااااااااا ر  ي كااااااااااااز

 والصاااااااااااااايانة التكميليااااااااااااااة   التكيفيااااااااااااااة - التصااااااااااااااحيحية

 املدار اة املفاائلل للصيانة اتقتصادية اآلثارل الوقائية

 لوحادة التنظيمي الهيكل مثل النظا  بصيانة املتعلقة

 املتعلقااااااة العمليااااااات إدارة   الجااااااودة قياااااااسل الصاااااايانة

 يشاامل كمااال للاانظم املتعااددة والنساا  الصاايانة بطلبااات

 ؛ CASE أدوات دور ل املواقااااااااااااا  صااااااااااااايانة: علااااااااااااا  املقااااااااااااا ر 

 ول والبام ااااااااة التصااااااااميم وإعااااااااادة العكفااااااااية الهندسااااااااة

 نمااااااااااذج الطاااااااااال  ياااااااااتعلم ساااااااااوفل املطاوعاااااااااة مقااااااااااي س

   اوزبااااااورن ؛ بااااااوهم:  مثاااااال الصاااااايانة لعمليااااااة مختلفااااااة

 اساااااااااااااااتخدا  إعاااااااااااااااادة ونظااااااااااااااام   التكااااااااااااااا اري  التحفااااااااااااااا ن

 لعماااااااال م موعااااااااات  ااااااااي الطااااااااال  يشااااااااتاكل البام يااااااااات

 لالبام يات وتطور  صيانة  ي مش وع

 

SE806                  (3)                  البيانات تنقيب 

 SE706متطلب سابق :   

 املق ر  محتوى  وصف

 و مفهااااااااو  اسااااااااتيعا  و فهاااااااام الاااااااا  املقاااااااا ر  هاااااااا ا ي مااااااااي

 علاااا  التعاااا ف و البيانااااات  تنقيااااب اهميااااة و اساساااايات

 دماا  دراسااة و ع هااا  التنقيااب يمكااؤ التاات البيانااات نااوع

 الا  املقا ر  ها ا يفاا  كمال البيانات تقلي  و تحول  و

 انظمااة باا ن و ب ناا  التبااايؤ و البيانااات مفااتودع دراسااة

 علاااااااااااا  التعاااااااااااا ف املقاااااااااااا ر  ويشااااااااااااملل البيانااااااااااااات قواعااااااااااااد

  ااااااي املتبااااا  العنقاااااودي التحلياااااال و التنباااااؤ و التصااااانيف

 للالبيانات تنقيب

 

SE000        (3)     ومحكاة تمدجة 

 مق ر اختياري متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 املحاكااااة خصاااائ  اساااتخدا  علااا  املقااا ر  ھااا ا ی كاااز

 التاااات ال ئ فااااية املواضااااي ل القاااا ار صاااان   اااا  للمفاااااعدة

 التحلياال مباااد  - املكافحااة نماااذج:  ھااي تتطي هااا ی ااب

 خوارزميااااااااااات - املكافحاااااااااة نماااااااااااذج باساااااااااتخدا  الجیاااااااااد

 الف  یائیاااة النمااااذج:  الدقاااة عالياااة لنمااااذج اتساااتف اف

 امل معااة للنماااذج اتسااتف اف خوارزميااات - لالسااتف اف

 مل اقبااااااة   ملحااااااة:  الهاااااادف عااااااؤ الكشااااااف خوارزميااااااات-

 ساااااااحة ب ئااااااة تمثياااااال -- املحصاااااالة النماااااااذج   مفااااااتم ة

 أخاا ى  وظااائف نم جاة -- والفاايط ة القيااادة  - املع كاة

   ناااااااار دعااااااام   القاااااااوة تمثيااااااال:  املع كاااااااة سااااااااحة داخااااااال

 -- واملمااداد   الجااوي  القتااال ونماااذج   الجااوي  الاادفاع

   الشااااي ت البنااااء تصاااميم:  النماااااذج مكافحاااة مفاااتقبل

 الهندساااااااااة -- املوزعاااااااااة املكافحاااااااااة محاكاااااااااة   والتاااااااااوازي 

 عماااااارة حااااااتت دراساااااة – املفاااااتوى  ال فیعاااااة املعمار اااااة

 لال فی  املفتوى 

 

000SE     (3)                  وسائط متعددة 

 SE706متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 التكنولوجياات تمكا ن و املتعاددة الوساائط  اي مقدماة

 أساساااااااااااااااااایة ومفاااااااااااااااااااھیم   والتطبیقااااااااااااااااااات والخاااااااااااااااااادمات
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 الوساائط وتكنولوجیاا وضاتط   املنتان  وب وتوكوتت

 املتعاااااااددة والوساااااااائط   الشاااااابكات نظاااااااا   اااااااي املتعااااااددة

 وإدارة  ( الخادمات جاودة) الخدماة وجودة   واملنتان 

 وأدوات املاااؤتم ات وعقاااد   والتااا امؤ والجدولاااة املاااوارد

 لواألمؤ التعاون 

000SE (3)             البام يات جودة ضمان 

 اختياري  مق ر متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 إدارة   البام ياااااااات جااااااودة ضااااااامان   الجااااااودة مفاااااااهيم

 جااااااااااااااودة وم اقبااااااااااااااة التخطاااااااااااااايط   البام يااااااااااااااات جااااااااااااااودة

 العملياااااااااااااات معااااااااااااااي ا   الجاااااااااااااودة دليااااااااااااال   البام ياااااااااااااات

 والداخليااااااااة الخارجيااااااااة الجااااااااودة صاااااااافات - واملنت ااااااااات

   وفحصااااها وتتبعهااااا البام يااااات م اجعااااة   للبام يااااات

 توصااايف إدارة   املحصاااائية البام ياااات جاااودة ضااامان

 جااااااااودة نماااااااااذج   البام يااااااااات اعتماديااااااااة - البام يااااااااات

 9000أيااازو  مثااال ل جاااودة الدولياااة املعااااي ا   البام ياااات

 عمليااااااااااااة تحفاااااااااااا ن - وغ اهااااااااااااا 3-9000وأياااااااااااازو  ل جااااااااااااودة

 الكا وت  ( CMM) القادرة نضوج نموذج - البام يات

 األخالقياااااااااة املفاااااااااؤوليات مناقشاااااااااة املتوازناااااااااةل وسااااااااا تم

  ي الطال  عاليةل يشارك جودة ذات ب م يات لتطو  

 لالبام يات جودة ضمان  ي جماعي مش وع

 

 000SE  (3)البام يات هندسة  ي مختارة موضوعات 

 اختياري  مق ر متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 اهتمااا  مواضاي  دراساة ماؤ الطاال  املقا ر  ها ا يمكاؤ

 موضااوعات مااؤ بحاا ص اختيارهااا يااتم مختلفااة خاصااة

 باسااااااتخدا  التوصاااااايف: مثاااااال البام يااااااات هندسااااااة  ااااااي

 التصااااااااميم  أنماااااااااط  Z لتااااااااة مثاااااااال ال ساااااااامية اللتااااااااات

 و قاااااو ل  إلااااا  البام ياااااة  األجااااازاء علااااا  املب ااااات التطاااااو  

 أن ي ااااب الاااا ي املقاااا ر  محتااااوى  بتحديااااد املقاااا ر  أسااااتاذ

 املقااا ر  يشااامل قاااد  ل القفااام م لاااس ماااؤ اعتمااااده ياااتم

 باسااااااتخدا  رساااااامية مواصاااااافات: التاليااااااة املوضااااااوعات

 وتطاو   تصاميم وأنمااط  ( الا    Z   B) رسامية لتاات

 والهندساااااة   املتط فاااااة البام اااااة   البام ياااااات عناصااااا 

 يشاااااااركل الاااااا  الشاااااايئية  الخاااااادمات وهيكلااااااة املعمار ااااااة

 املوضااااااوعات إحاااااادى  ااااااي جماااااااعي مشاااااا وع  ااااااي الطااااااال 

 للالفابقة

 

000SE (3)    املعقدة النظم هندسة 

 مق ر اختياري متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 قياد حالياا وأدوات وأسااليب املعقادة الانظم  ي مقدمة

 نظ  ة ووض  النظم له ه أفضل فهم أجل مؤ البحث

 مثااااال موضاااااوعات وتشاااااملل املعقااااادة الهندساااااية الاااانظم

   والتكياف والاتعلم   ال اتي التنظيم   املفاهيم ظهور 

 التاااااااات والحفااااااااابية الكميااااااااة الاااااااا كاء تقنيااااااااات ومختلااااااااف

 ياااااتمل الاااانظم هااااا ه وتقياااايم وتحليااااال لنم جااااة تفااااتخد 

 يشاااركل وتطبيقاتهااا األنظمااة منظومااة مفهااو  مناقشااة

 لااااااابعل الصااااااالة ذات امل موعاااااااة مشااااااااري   اااااااي الطاااااااال 

 لاملعقدة األنظمة جوانب

 

000SE (3) العنكبوتية الشبكة تطبيقات هندسة 

  اختياري  مق ر متطلب سابق :  

 وصف محتوى املق ر 

 تعكااااس والتاااات املواقاااا  وتصااااميم تطااااو   املقاااا ر  يتطااااي ل

ل  املواقااا  اساااتخدامات  ااا  متعاااددة م ااااتت اهتماماااات

 البام يااات هندسااة باا ن اتخاتالف ماادى املقاا ر  وبوضا 

 الفاا يعة األوليااة النمااذج اسااتخدا  خاالل مااؤ والو اب

ل التطاااااااو   زماااااااؤ تختصاااااااار الفااااااا يعة التطاااااااو   وطااااااا ق 

 والحاسااااااااااب املنفاااااااااان باااااااااا ن التفاعلياااااااااة علاااااااااا  التأكياااااااااد

 ويشاااااااملل اتساااااااتخدا  وواجهاااااااات املتعاااااااددة والوساااااااائل

   العنكبوتيااااااة للتطبيقاااااات الاااااانظم تطاااااو   علاااااا  املقااااا ر 

 التطبيقااااااااااات عمااااااااااارة   املتطلبااااااااااات وهندسااااااااااة نم جااااااااااة

 وتشااااااتيل   اختبااااااار   التق اااااات التصااااااميم   العنكبوتيااااااة

 مشاااااااا وعات إدارة علااااااا  التاك ااااااا ل التطبيقاااااااات وصااااااايانة
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   التطاااااااو   عملياااااااة   العنكبوتياااااااة التطبيقاااااااات تطاااااااو  

ل العنكبوتيااااااااة التطبيقااااااااات وأمااااااااؤ واألداء اتسااااااااتعمالية

 هندساااااااااة  اااااااااي جمااااااااااعي مشااااااااا وع  اااااااااي الطاااااااااال  يشاااااااااارك

 املتطورة العنكبوتية التطبيقات
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 قفم هندسة الحاسو 

Computer Engineering Department(CE) 
 

 آليية حاسيبات أنظمية اسيتحداث خيَلل مين املعلوميات تكنولوجييا مجيال فيي مذهلية تطيورات اْلخييرة الحقبية في العالم شهد

  متطييورة
ً
  املجييالت أسييرع ميين الحاسييوب هندسيية تخصييص جعييل الييذي اْلميير املجييالت، شييتى فييي اسييتخدامها تييم جييدا

ً
 تطييورا

 
ً
، و كمييا

ً
 قسييم اقتييراح تييم فقييد اآللييي الحاسييب هندسيية مجييال فييي املتخصصييين إلييى املجتمييع احتياجييات تلبييية أجييل ميين و كيفييا

 فييييى  البكييييالوريوس برنييييامج ولهييييدف. املعلومييييات تقنييييية كلييييية بهييييا سييييتبدأ التييييي القسييييام ضييييمن ميييين ليكييييون  الحاسييييوب هندسيييية

 إعيداد تم. العملية الحياة في النجاح من تمكنهم وكفاءات بمهارات ومتميزة متخصصة كوادر تخريج إلى الحاسوب هندسة

 الحاسيييوب وهندسييية اللكترونييييات محييياور  عليييى وتركيييز العميييل سيييوق  متطلبيييات ميييع تتواكيييب ومتطيييورة شييياملة دراسيييية خطييية

 .الرقمية الصور  معالجة تطبيقات الى باإلضافة الحقيقي الزمن وانظمة املضمنة النظمة وتطبيقات

 النشأة

 املعلومات تقنية كلية نشأة مع 20172016/ عام القسم انش ئ

  ال   ة

 بيئيية تييوفير خييَلل ميين املنطقيية جامعييات فييى العَلقيية ذات القسييام بييين متميييزة مكانيية لتحقيييق بالسييعي القسييم رؤييية تتمثييل 

 املهنيية وتطييوير املعرفيية تقييدم إلييى املييؤدي العلمييي البحييث علييى تركييز متميييزة وبييرامج تعليييم تييوفير إلييى تهييدف إيجابييية أكاديمييية

 .العَلقة ذات املؤسسات مع الشراكة خَلل من املجتمع وخدمة

 ال سالة

 والبحثييية، واإلدارييية والتقنييية املهنييية وقييدراتهم بمهيياراتهم املجتمييع خدميية ميين يمكيينهم للطييَلب الجييودة عييالي تعليمييا نييوفر أن

 مييين وطَلبهيييا وباحثوهيييا أسييياتذتها ييييتمكن بحييييث املسيييتوى  عاليييية بحثيييية وبيئييية متمييييزة تعليميييية بيئييية تيييوفير خيييَلل مييين وذليييك

 واملنطقييية املجتميييع يخيييدم بميييا والجدييييدة املتيييوافرة املعرفييية وتطبييييق ونشييير الحاسيييوب هندسييية مجيييالت فيييي بيييالبحوث قييييامهم

 .العالم مع ويتفاعل

  الهدف

 وتهييييدف الحاسييييبات، وهندسيييية املعلومييييات تقنييييية مجييييال فييييى واملتخصصيييية العاميييية باملعييييارف الطلبيييية تزويييييد الييييى القسييييم لهييييدف

 البرمجيييات ونظيم الحاسيبات هندسية مجيال فيى للطيَلب والتطبيقيية اْلساسيية املهيارات تنميية اليى بالقسيم الدراسيية الخطية

 بيييين تجميييع والتطبيقيييية اْلساسيييية والحاسيييبات املعلوميييات تقنيييية نظيييم فيييي متنوعييية دراسيييية مقيييررات طيييرح خيييَلل مييين وذليييك

 دراسييياتهم مواصيييلة مييين الخيييريجين تمكيييين إليييى القسيييم مييين ج لهيييدف كميييا. املجتميييع لحتياجيييات والسيييتجابة والحداثييية التمييييز

 البحثيي التعياون  وتعزييز  املجتميع وباحتياجيات بالتيدريس وربطيه العلميي البحيث بمسيتوى  الرتقياء إليى القسيم ويسيعى. العليا

 .  والدولية واإلقليمية املحلية املؤسسات مع

 

 



 

34 
 

 الدراسية القفم متطلبات

يجتياز مقيرر مقدمية  وحيدة دراسيية فيي قسيم التجياه العيام و  72إنهياء يشتر  لتخصص الطالب فيي قسيم هندسية الحاسيب 

 .%65بنسبة  (I)في عمارة الحاسب 

 الخطة الدراسية ملتطلبات القفم 

وحيييدة  18وحيييدات ملتطلبيييات الجامعييية ،  12وحيييدة دراسيييية معتميييدة  عليييى القيييل قبيييل التخيييرج منهيييا  150إنهييياء عليييى الطاليييب 

وحيدة دراسيية فيي قسيم التجياه العيام قبيل التخصيص بقسيم  42متطلبات كلية  إضافة إلى ذلك فيجب على الطاليب إنهياء 

وحدة  12وحدة  دراسية اجبارية ملتطلبات القسم و 67وحدة تدريسية منها   79حيث على الطالب إنهاء  حاسبهندسة ال

هندسيية ( فصييول دراسييية يميينح بعييدها درجيية البكييالوريوس فييي تقنييية املعلومييات تخصييص 4دراسييية  اختيارييية موزعيية علييى )

 الحاسب

 الفصل الدراس ت الخامس -العا  الثالث

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS500 امؤ الحواس ب Computer Security GS (401- 402- 405) (3) 

CE501  الكتاوناتI Electronics I PH101 (3) 

CE511  معمل الكتاوناتI Electronics I( LAB )  PH101 (1) 

CE502 دوائ  كه بائية Electric Circuits PH101& MA201 (3) 

CE512 معمل دوائ  كه بائية Electric Circuits (LAB) PH101& MA201 (1) 

CE503  البام ة بلتة املاتال Programming in Matlab GS(201&211) (3) 

CE504 تصميم النظم ال قمية Digital System Design GS203 (3) 

CE506  ناعيطصات ال كاء Artificial intelligence ST201 (3) 

 20 م موع الوحدات

 الفصل الدراس ت الفادس -الثالث عا ال

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS600 ط ق بحث Research Methods GS402 (3) 

CE601 الكتاونات قدرة Power Electronics CE(501&511) (3) 

CE611 معمل الكتاونات قدرة Power Electronics( LAB) CE(501&511) (1) 

CE602  اتنظمة املضمنةI Embedded System I CE504 (3) 

CE612  معمل اتنظمة املضمنةI Embedded System I( LAB) CE504 (1) 

CE603 اتشارات والنظم Signals and systems CE503 (3) 

CE604 ورشة الكتاونية Electronics Workshop CE(501-511)& CE502 (2) 

CE605 انظمة قياس Measuring Systems CE(501-511)& CE502 (3) 

 19 م موع الوحدات
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 الفصل الدراس ت الفاب  -العا  ال اب 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS700  ادارة مشاري Project Management GS600 (3) 

CE701 معالجة الصور ال قمية Image processing CE503& CE604 (3) 

CE711  معمل معالجة  الصور ال قمية Image processing Lab CE503& CE604 (1) 

CE702  اتنظمة املضمنةII Embedded System II CE602&CE612 (3) 

CE712  معمل اتنظمة املضمنةII Embedded System II Lab CE602&CE612 (1) 

CE704  ال وبوتي Robotics CE(602&612& 600) (3) 

CE705  جماعيمش وع Group Project CE(602&612& 606) (3) 

 (3) وفقا للمق ر   Elective  اختياري  ق ر م 

 20 م موع الوحدات

 

 

 الثامؤ الدراس ت الفصل -ال اب  العا 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

CE801   معمار ة الحاسوII Computer Architecture II CE602&GS403 (3) 

CE802 اتصاتت البيانات Data Communications CE604 (3) 

CE803 مش وع تخ ج BSc. Project CE705 (4) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 19 الوحدات م موع

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 توصيف مق رات  قفم هندسة الحاسب

GS500          (                 3امؤ الحواس ب) 

 GS (401- 402- 405)متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 للتحاديات الحديثاة املفااهيم توصيف إل  املق ر  يهدف

 أي  اي اآللاي الحاسب تأم ن عند املعنيون  يواجهها التت

  ويهدفل معلوماتية ب ئة
ً
 الطالاب تمكا ن إل  املق رايضا

 ونوعهااااااااااا املخاااااااااااط  تحديااااااااااد  ااااااااااي مهاراتاااااااااا  تطااااااااااو   مااااااااااؤ

 اآللاي الحاسب عمل تهدد التت وال هديدات واتختااقات

 العماااال  مكااااان مثاااال مختلفااااة معلوماتيااااة ب ئااااات داخاااال

 يوضااا  كماااال الساااحابية والحوسااابة والشااابكات  الو اااب

 كافااة ماا  للتعاماال والفعالااة الحديثااة الدفاعيااة الطاا ق 

 املختلفة وال هديدات املختااقات

 

CE503 البام ة بلتة املاتال  (3)           املاتَلب بلغة البرمجة 

 GS(201&211)متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

ل MATLAB باااااا البام اااااة اساسااااايات  يقاااااد  املقااااا ر  هااااا ا

  الطاال  لت و اد MATLAB ب ئة مؤ اتستفادة وط  قة

 القاائم املشاكالت حال لطا ق  والعملياة العلمية املع فة

  والهندساااااااااية  باااااااااالعلو  الصااااااااالة ذات الحاساااااااااو  علااااااااا 

 toolboxes) املكتبااااااااااااات اسااااااااااااتخدا  ط  قااااااااااااة وكاااااااااااا ل 

 وعا   ال قماي التحليال وتقنيات البام ة  ي الجاهزة(

 لالبيانات

 

CE602     املضمنة اتنظمة I     (3) 

 CE504متطلب سابق 

 محتوى املق ر  وصف

 ودراساااااااة لفهااااااام الالزماااااااة املبااااااااد  يعااااااا   املقااااااا ر  هااااااا ا

 تنفيااااااااا – تصاااااااااميم علاااااااااي اساااااااااتنادا املضااااااااامنة األنظماااااااااة

 اختياااااااااااار الااااااااااا ي PIC16F84 ناااااااااااوع ماااااااااااتحكم واتختياااااااااااار

 املقااااااااا ر  هااااااااا ه وتشاااااااااملل  حكماااااااااات لدراساااااااااة كنماااااااااودج

 األنظماااااة   ااااي مقدمااااة  املقدمااااة:   التاليااااة املوضااااوعات

 البام ااااة  حكمااااات وم اااا ات تااااار   عااااؤ نباااا ة  املضاااامنة

 تقنيااااااااة دراسااااااااة  الت مياااااااا  لتااااااااة بأسااااااااتخدات حكمااااااااات

 اتدخااااااااااال منافاااااااااا  حكمااااااااااات البام ااااااااااة  ااااااااااي املقطعااااااااااات

 واتخ اج

 

CE612 املضمنة اتنظمة معمل I (1) 

 CE504متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 باملفااااااااهيم الطاااااااال  لت و اااااااد املقااااااا ر  هااااااا ا تصاااااااميم تااااااام

 التااادر بات علاا  ي كاااز وهااول حكماااات للنظااا  األساسااية

 وحااااااادات وتصاااااااميم حكماااااااات  البام اااااااة علااااااا  العملياااااااة

 PIC16F84 نااااااااااوع الحاااااااااااكم اختيااااااااااار تاااااااااام لقاااااااااادل تحكاااااااااام

 لMPSIM محاكاة  MPLAB والبام يات

 

CE605    (3)       (امل فات) القياس نظم 

 CE(501-511)& CE502متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 املبااااااااااد  فهااااااااام  علاااااااااي للطاااااااااال   يفااااااااااعد املقااااااااا ر  هااااااااا ا

 املختلفااة( امل فاات) اتستشاعار ثفنيااات  اي األساساية

 م فااات وأجهازة الح كااة  م فاات أجهاازة ذلا   ااي بماا

 وأجهاااااازة املواقاااااا   لتحديااااااد م فااااااات وأجهاااااازة ساااااا عة 

 ام فااااااااااااات وأجهاااااااااااازة   والضااااااااااااوء الصااااااااااااوتية م فااااااااااااات

 تكنولوجيااااا تتطااااي  سااااوف ذلاااا ؛ علاااا  عااااالوةل النطاااااق

 الانظم و الكه بائياة ماايك و  الانظم الصاناعية واألجهزة

 أجهاااااازة علاااااا  خاااااااص بشااااااكل التاك اااااا  ماااااا    امليكانيكيااااااة

 لوالتطبيقاتها ال كية اتستشعار

 

CE701         (3)    ال قمية الصورة معالجة 

 CE503& CE604متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 العلميااااااة املااااااادة للطااااااال  يقااااااد  الدراساااااا ت املقاااااا ر  هاااااا ا

 ماا  ال قميااة  الصااور  معالجااة أساساايات لفهاام الالزمااة

 معالجاة بتقنياات املتعلقاة املفااهيم دراسة عل  التاك  
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 الصااور  معالجااة الصااالت علا  الضااوء ويفاالطل الصاور 

 ومااااااااااؤل األخاااااااااا ى  والهندسااااااااااية العلميااااااااااة امل اااااااااااتت ماااااااااا 

 صااااورة العينااااات أخاااا :  تناولهااااا يااااتم التاااات املوضااااوعات

 تنفاااااايقات التااااااادد؛ امل ااااااال تحلياااااالل اللااااااون  أو وتكماااااايم

 الصااورة؛ نم جااة الصااورة؛ تحفاا ن الصااورة؛ وضااتط

 مؤ املاده لتطبيق الطال  تعلم و تمل  تصنيفل ت زئة

 الصااااور  معالجااااة خوارزميااااات والتحقيااااق تنفياااا  خااااالل

 Matlab بأستخدا 

 

CE711         (1)    )عملي(ال قمية الصورة معالجة 

 CE503& CE604متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 تقنياات لتنفيا  الطاال  ملعاداد معمال ه ه تصميم تم

 معالجاة املقا ر  أثناء تعلمها س تم التت الصور  معالجة

  ااااي املختبااااا  ااااي العماااال تنفياااا  وساااا تمل ال قميااااة الصااااور 

 املقدمااة: تتطي هااا تماا  التاات املواضااي ل املاااتال  ب نااام 

 الصاااااااااورة بمعالجاااااااااة الخاصاااااااااة Matlab معااااااااادات عاااااااااؤ

 الصااااااااور  معالجااااااااة تقنيااااااااات  صااااااااورة تمثياااااااال   ال قميااااااااة

 – الصاااااور  تحفااااا ن   تحاااااول  صاااااورة الطااااا ق   األساساااااية

 الصورة تقطي   صورة  استعادة   تصفية

 

CE704       اآللي ال جل (Robot ) (3) 

 CE(602&612& 600)متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 األساساية البام اة الطالاب يتع  اف ساوف املقا ر  ه ا

 حااااااااال اسااااااااتااتي يات عااااااااؤ فضااااااااال   ال وبوتيااااااااة الاااااااانظم

 تصاااااااااميم و وب م اااااااااة وبنااااااااااء تطاااااااااو   كااااااااا ل ل املشاااااااااكلة

 الديناميكيااة الح كااة علاام املواضااي  تشاامل و ال وبااوت

 الاااااادوران  وعااااااز  والعتاااااااد   املح كااااااات   ااااااي الااااااتحكم و

 حلقاااااات والتوقياااا   اتستشاااااعار  وأجهاااازة واتحتكاااااك 

 وأنظماااااة توقيااااا   وتفلفااااال القااااا ار  وصااااان  الباناااااام  

 ل الدف 

 

CE705 (3)جماعي  مش وع 

 CE(602&612& 606)متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 فياااااا  يقفااااام  املشاااااا وع أجااااا اء علاااااي يقااااااو  املقااااا ر  هااااا ا

 هاا ا(ل  مشاا ف) إشاا اف تحاا   م موعااات الااي الطااال 

 املتعلقااااااااااة م اااااااااااتت ضاااااااااامؤ يقااااااااااد  البحثاااااااااات املشاااااااااا وع

 مشااااااااري  مااااااؤ مختااااااارة م موعااااااة  ااااااي بهندسةالحاسااااااب

 ومقاااااا رات املناااااااهج ماااااا  لتتناسااااااب خصيصااااااا مصااااااممة

 علاااا  الطااااال  يااااتعلم سااااوف ااملقاااا ر  هاااا ا و اااايل القفاااام

 العماااااال ذلاااااا   ااااااي بمااااااا املشاااااااري   إدارة مهااااااارات تطااااااو  

 وكتابااااااااة العاااااااا   ومهااااااااارات الوقاااااااا   وإدارة الجماااااااااعي 

 لالفنية التقار  

 

CE801 الحاسو  معمار ة II   (3) 

 CE602&GS403متطلب سابق 

 وصف محتوى املق ر 

 اكتفاااااااا  علااااااا  الطاااااااال  يفااااااااعد ساااااااوف املقااااااا ر  هااااااا ا

 وت كياااب لفهااام الالزماااة واملعلوماااات األساساااية املهاااارات

 وإجا اء وتحفا ن  واستكشاف  وتهيئة وإصال  وتطو  

 الكمبياااااااااااااااوت  أجهاااااااااااااازة لألنظمااااااااااااااة الوقائيااااااااااااااة الصاااااااااااااايانة

 لاألساسية والتشتيل المخصية
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 قفم نظم املعلومات

Information  Systems Department 

 

 اإلداريية العملييات تيدعم املعلوميات نظيم إن. التنظيميية السيتراتيجية من يتجزأ ل جزء هي املعلومات نظم استراتيجية إن

 املشياكل لتحدييد حيويية جيد املعلومات نظم إن. استراتيجية إدارة أو تكتيكية ، تنفيذية كانت سواء املستويات جميع على

 فيييي التصيييالت وتكنولوجييييا املعلوميييات ملعالجييية املنظميييات اسيييتخدام زييييادة إن. املناسيييبة القيييرارات اتخييياذ ثيييم ومييين وتحليلهيييا،

 حييث مين املعلوميات لينظم اْلكياديمي املجيال نميو تبعه التنافسية، والستراتيجية القرار، اتخاذ ودعم التشغيلية العمليات

 والعمق النطاق

 النشأة

 املعلومات تقنية كلية نشأة مع 20172016/ عام القسم انش ئ

 ال   ة

 .وتلبية احتياجات املجتمع بالتحديد في مجال نظم املعلومات التيميز في املجال التعليمي والبحثي لتقنية املعلومات

 الرسالة 

واملهارات  تقديم تعليم متميز من خَلل دمج النظريات العلمية والتطبيقات العملية والخبرات لتهيئة الخريجين  باملعارف

 الضرورية في مجال نظم املعلومات لجعلهم منافسين في سوق العمل و قادرين على البحث العلمي. 

 األهداف:

 تخريج متخصصين في مجال نظم املعلومات بجانبيه النظري والعملي. .1

 املساهمة الفاعلة في البحوث والدراسات في مجال نظم املعلومات. .2

 اإلسهام في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية الَلزمة في مجال نظم املعلومات. .3

 توفير بيئة استشارية في مجال نظم املعلومات. .4

 إقحام الطَلب بعد التخرج في املجتمع لتقديم خدمة فاعلة للمجتمع بعد صقلهم باملهارات الَلزمة لذلك.  .5

 متطلبات القفم:

 ظم املعلومات أن يجتاز الربعة فصول الولى في مرحلة التجاه العام يشتر  لتخصص الطالب في قسم ن

 

 الخطة الدراسية ملتطلبات القفم 

وحيييدة  18وحيييدات ملتطلبيييات الجامعييية ،  12وحيييدة دراسيييية معتميييدة  عليييى القيييل قبيييل التخيييرج منهيييا  140عليييى الطاليييب إنهييياء 

وحيدة دراسيية فيي قسيم التجياه العيام قبيل التخصيص بقسيم  42متطلبات كلية  إضافة إلى ذلك فيجب على الطاليب إنهياء 

وحدة  12وحدة  دراسية اجبارية ملتطلبات القسم و 56وحدة تدريسية منها   68هندسة الحاسب حيث على الطالب إنهاء 

فصييول دراسييية يميينح بعييدها درجيية البكييالوريوس فييي تقنييية املعلومييات تخصييص هندسيية  (4)دراسييية  اختيارييية موزعيية علييى 

 الحاسب
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 الخامس الدراس ت الفصل -الثالث العا 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS500 امؤ الحواس ب Computer Security GS (401- 405) (3) 

IS501  واملعلوماتإدارة البيانات Data & Information  management GS204 (3) 

IS502  النظمتحليل وتصميم(II) I S Analysis & Design (II) GS302 (3) 

IS503 تصميم وتحليل خوارزميات Design & Analysis of Algorithms GS203 (3) 

IS504  قواعد بيانات(II) Advanced Database (II) GS204 (3) 

IS506 نم جة ومحاكاة نظم املعلومات I S  Modeling and Simulation   GS402 (3) 

 18 م موع الوحدات

 

 الفادس الدراس ت الفصل -الثالث العا 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS600 ط ق بحث Research Methods GS402 (3) 

IS601 املعلومات تقنية أخالقيات Information Technology Ethics GS402 (3) 

IS602 نظم التشتيل Operating Systems IS504 (3) 

IS603 املعلومات لتقنية التحتية البنية IT Infrastructure  IS504 (3) 

IS604 نظم دعم الق ار Decision Support Systems IS501 (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 18 م موع الوحدات

 

 الفصل الدراس ت الفاب  -العا  ال اب 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

GS700 إدارة مشاري  تقنية املعلومات IT  Project Management GS600 (3) 

IS701 اتلكتاونية املواق  محتو ات إدارة Content Management IS604 (3) 

IS702 قاعات الدراسيةالحوسبة  ي ال Computing In The Classroom IS604 (3) 

IS703 بحث التخ ج(I) BSc Project GS600 (1) 

IS704 التفاعل ب ن الحاسب واتنفان HCI IS601 (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective مق ر اختياري  

 16 م موع الوحدات
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 الثامؤ الدراس ت الفصل -ال اب  العا 

 الوحدة اتسبقية باملن ل  يةاسم املق ر  املق ر  اسم   مز  ال

IS801 امللكتاونية اتعمال E-Business  (3) 

IS802 النظم التفاعلية Interactive Systems  (3) 

IS803 بحث التخ ج(II) BSc Project SE703 (4) 

IS 804 النظم املؤسفاتية Enterprise Systems  (3) 

 (3) وفقا للمق ر  Elective اختياري  مق ر  

 16 م موع الوحدات
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 توصيف املق رات

GS500             (        3امؤ الحواس ب) 

 GS (401- 402- 405)متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 للتحاديات الحديثاة املفااهيم توصيف إل  املق ر  يهدف

 أي  اي اآللاي الحاسب تأم ن عند املعنيون  يواجهها التت

  ويهدفل معلوماتية ب ئة
ً
 الطالاب تمكا ن إل  املق رايضا

 ونوعهااااااااااا املخاااااااااااط  تحديااااااااااد  ااااااااااي مهاراتاااااااااا  تطااااااااااو   مااااااااااؤ

 اآللاي الحاسب عمل تهدد التت وال هديدات واتختااقات

 العماااال  مكااااان مثاااال مختلفااااة معلوماتيااااة ب ئااااات داخاااال

 يوضااا  كماااال الساااحابية والحوسااابة والشااابكات  الو اااب

 كافااة ماا  للتعاماال والفعالااة الحديثااة الدفاعيااة الطاا ق 

 املختلفة وال هديدات اتختااقات

 

      IS502شيئالوتصميم  تحليل النظم II     (3) 

 GS306متطلب سابق :   

ع   املفااهيم اتساساية التا  :  وصف محتوى املق ر 

التحلياااااااااال  تقااااااااااو  علةهااااااااااا النظ  ااااااااااة الشاااااااااايئيةل وكيقيااااااااااة

والتصاااااااميم وفقاااااااا للط  قاااااااة الشااااااايئية وكيفياااااااة وصاااااااف 

 . UMLالنظم الشيئية باستخدا  لتة 

 

 

IS503     (3)   خوارزميات  & هياكل بيانات 

 GS203متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

يهاااااادف املقاااااا ر الاااااا  تع  ااااااف الطالااااااب تعميااااااق املفاااااااهيم 

لطلباااة التخصااا  غاااؤ ط  اااق دراساااة بعااال التااكيااااب 

البنائياااااة املتقدماااااة  مثااااال الماااااج ة املتواز اااااة ومواضاااااي  

 متعلقة بالخوارزميات مثل درجة التعقيدل

 

IS504    قواعد بياناتII (3) 

 GS204متطلب سابق :   

 :  وصف محتوى املق ر 

التعااااا ف علااااا  النمااااااذج اترتباطياااااة   الجباااااا والحفاااااا  

اترتباااطي وتصاااميم فواعااد البياناااات وتحليلهااا   تطبيااا  

قواعااد البيانااات وتحليلهااا   تخااز ؤ البيانااات   ونماااذج 

 الفه سة   اتداء   لتة اتستعال  الهيكليةل 

 

  IS506  (3املعلومات   ) نظم ومحاكاة نم جة 

  :GS402 سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

 نظم إدارة نم جة أسس املق ر  ه ا يتضمؤ

 نم جة وتقنيات األساسية املفاهيم و قد  املعلومات 

 منججية وإتباع الق ارات اتخاذ لدعم كأداة املحاكاة

 املحاكاة منججيات عل  التاك   وس تمل املشاكل حل

 لالتنفي  وأساليب النماذج وتطو   األحدا  متقطعة

 

  GS600              (3)                    ط ق البحث 

 GS402تطلب سابق :   م

 وصف محتوى املق ر 

يهدف املق ر ال  تعميق املع فة وتعز ز اتستيعا  

لفهم و ادراك مفهو  البحث وط ق   ال  جانب تهيئة 

الطالب لتصميم البحث وع ض  و كتابت   بالط ق 

 اضحةاملختلفة وفق اسس و منججية علمية  و 

 

 IS601   (3) املعلومات تقنية أخالقيات 

  :GS402 سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

 باستخدا   تبطملا األخالقي الفلوك عل  املق ر  ي كز

 املفؤوليات مواضي  املق ر  يشمل ول الحاسبات

 الحاسبات  و املعلومات امؤ واألخالقية  املهنية

 الحاسب ج ائم و  الحوسبة و الخصوصية

IS602            (3) التشتيل           نظم 

 IS 504متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

تنظاااااايم ادارة العمليااااااات ومعالجااااااة الحوساااااابة املت امنااااااة 
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وقضااايا التاا امؤ والجدولااة ونظاام اتمااؤ وعالق هااا باانظم 

التشاااااااااااتيل  الااااااااااا اك ة اتفتااضاااااااااااية   الجدولاااااااااااة نظاااااااااااام 

طااااااااااااة بااااااااااااالزمؤ العمليااااااااااااات املتواز ااااااااااااة والعمليااااااااااااات امل تب

 الحقيقي  مقاومة النظم لال هيارل

 

IS604  (3)     نظم دعم اتخاذ الق ار 

 IS501: سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

عملية اتخاذ الق ار  نظم اتخاذ الق ار ودعم ل 

تصنيف أساليب حل املشكالتل إدارة البياناتل 

التنبؤ  نماذج  مفاهيم مخازن البياناتل نماذج

املحاكاة  نماذج تحليل قواعد الصلةل نظم إدارة 

قواعد النماذج  أساليب بناء نظم دعم اتخاذ الق ارل 

انشاء شج ة الق اراتل نظم املع فة واألنظمة الخب اةل 

معمار ة نظم الخباةل تمثيل املع فةل التفلفل األمامي 

 ي والخلفيل عملية اتستنتاجل تطبيقات نظم الخباة 

 دعم اتخاذ الق ار

 

 

       GS700    (3)            ادارة املشاري 

 CS603متطلب سابق :   

نظ  ااااااة هندسااااااة البام يااااااات :  وصااااااف محتااااااوى املقاااااا ر 

 ادارة مشاااااااااا وع ب ماااااااااااي   تحديااااااااااد املخاااااااااااط   حفااااااااااا  

 تقدي ات الكلفة  و الزمؤ تأكيد الجودة  

 

CS703          التخ ج بحث(I)          (1) 

 GS600متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 التخ ج مش وع ملقتا  وع   وتق    مقتا  تقديم

 

  IS704(3) التفاعل ب ن اتنفان والحاسب األلي 

 : IS 601    سابق متطلب

 املق ر  محتوى  وصف

املق ر هو مقدمة  ي م ال التفاعل ب ن اتنفان 

ملعمار ات ( ك ل  نظ ة عامة HCIوالحاسب األلي )

املفتخد  ال سومية  الباام  املفتخدمة  ي واجهات

الحديثةل يتم تقديم م موعة متنوعة مؤ أساليب 

التحليل والتصميم   التصميم املم كز حول 

املفتخد  وتقنيات التصميم الفياقي(ل ه ا املق ر 

يشمل تنفي  الواجهات البفيطة باملضافة إل  

وال ي مؤ اس ت مش وع مفتم  خالل الفصل الدر 

واجهة مفتخد ل  تنفي  وتقييم لبةصمم الطيخالل  

تشمل موضوعات البام ة امل ئية التعامل م  

 امللفات  هياكل البيانات ذات الصلة  

 

IS803          التخ ج بحث(II)          (4) 

 IS703متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

و لااااااااز  علاااااااا   IS 703تنفياااااااا  ماااااااااتم اقتااحاااااااا   ااااااااي مقاااااااا ر 

 الطالب بناء مش وع التخ ج وتقديم تق    وع   ل ل

 

 

IS804          التخ ج بحث(II)          (4) 

 IS703متطلب سابق :   

 وصف محتوى املق ر 

 املع فاة ماؤ الطاال  تمكا ن هاو املقا ر  ها ا ماؤ الهدف

ل املؤسفاااااات ماااااوارد تخطااااايط حاااااول  والعملياااااة النظ  اااااة

 للشااااااا كة  الت ار اااااااة العملياااااااات علااااااا  الطاااااااال  و اااااااتعلم

 والتوزياااااا  املبيعااااااات) بعضااااااها ماااااا  تتكاماااااال أ هااااااا وكيااااااف

 التور ااااااد  سلفاااااالة وإدارة البشاااااا  ة واملااااااوارد والتمو اااااال

 و فف (ل العمالء عالقات وإدارة امللكتاونية  والت ارة

 النمااذج تعلام أجال ماؤ ت ار ة عملية كل دقيق بشكل

 الطاااااااال  يقاااااااو ل املالئماااااااة واملساااااااتااتي يات والتقنياااااااات

 الحقيقياة املؤسفاات موارد تخطيط نظم عل  بالعمل

 ساا نار وهات خااالل مااؤ للعماال ف صااة علاا  والحصااول 

 ل ال ئ فية األعمال
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 2018-2017 الدراس ت العا 

 ال كية التطبيقات قفم

Smart Application Department 
 

 النشأة

  2018/ 2017 الدراس ي العامفي  نشائهامن املتوقع 

 ال   ة

 .املجتمع احتياجات لتلبية الذكية النظم مجال في بالتحديد املعلومات لتقنية والبحثي التعليمي املجال في التيميز

 ال سالة 

 واملهيارات باملعيارف  الخيريجين لتهيئية والخبيرات العمليية والتطبيقيات العلميية النظرييات دميج خيَلل مين متمييز تعليم تقديم

 هيئية أعضياء ملشياركة محفيزة عميل بيئية وإنشاء. العلمي البحث على قادرين و العمل سوق  في منافسين لجعلهم الضرورية

 املجتمع تخدم التي املبتكرة البحوث في التدريس

 متطلبات القفم الدراسية

وحيييدة  18وحيييدات ملتطلبيييات الجامعييية ،  12وحيييدة دراسيييية معتميييدة  عليييى القيييل قبيييل التخيييرج منهيييا  145عليييى الطاليييب إنهييياء 

وحيدة دراسيية فيي قسيم التجياه العيام قبيل التخصيص بقسيم  42متطلبات كلية  إضافة إلى ذلك فيجب على الطاليب إنهياء 

وحيدة  دراسيية اجباريية ملتطلبيات القسيم  61وحيدة تدريسيية منهيا   73عليى الطاليب إنهياء  بعيدها  حييثالذكيية  التطبيقيات

فصيييييول دراسيييييية يمييييينح بعيييييدها درجيييييية البكيييييالوريوس فيييييي تقنيييييية املعلومييييييات  (4)ة  اختياريييييية موزعييييية علييييييى وحيييييدة دراسيييييي 12و

  الذكاء الصطناعيتخصص 

 

 الفصل الدراس   الخامس -ةلثالث الخامس الدراس تالفصل  -الثالثعا  ال الفنة ا

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر   مز ال

GS500  الحواسيبامن Computer Security GS (401- 405) (3) 

SA501  الذكاءبرمجة لغات AI Programming Language GS(201-211) (3) 

SA511  عمليالذكاء برمجة لغات AI Programming Language(LAB) GS(201-211) (1) 

SA502 والستنتاج ثمتيل املعرفة Knowledge Representation & Reasoning MA301 (3) 

SA503 ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence MA301 (3) 

SA504 البيانات  تنقيب Data Mining MA301 (3) 

 (3) وفقا للمقرر  Elective مقرر اختياري  

 19 م موع الوحدات
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 الفادس تالفصل الدراس  -الثالث العا 

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر   مز ال

GS600 طرق بحث Research  Methodology GS402 (3) 

SA601  المثلية Optimization SA502 (3) 

SA602  النظم الخبيرة Expert systems SA501, SA502,SA503 (3) 

SA603  استرجاع املعلومات

 سطة النظم الذكية  ابو 

Information Retrieval & Web 

Search 

SA502 (3) 

SA604  الطبيعيةمعالجة اللغات  Natural Language Processing SA502 (3) 

 (3) وفقا للمقرر  Elective مقرر اختياري  

 18 م موع الوحدات

 

 الفاب الفصل الدراس    -العا  ال اب  

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر   مز ال

GS700 ادارة مشاريع Project Management G600 (3) 

SA701   النظم العميلة الذكية Intelligent Agent Systems   SA602,SA502 (3) 

SA703 الرويا بالحاسب Computer Vision SA602 (3) 

SA704  الشبكات العصبية  Neural Networks SA602 (3) 

SA705 بحث تخرج(I)  Final Project(I) GS600 (1) 

 (3) للمقرر  وفقا Elective مقرر اختياري  

 18 م موع الوحدات

 

 الثامؤ الدراس ت الفصل -ال اب  العا 

 الوحدات اتسبقية اسم املق ر باتن ل  ية اسم املق ر   مز ال

SA801  مقدمة لتعلم اللة Introduction To Machine Learning SA701 (3) 

SA802  النسان اللي Robotics SA701 (3) 

SA803  قاعدة البيانات ذكية Smart Database SA701 (3) 

SA804  تفاعل النسان والحاسب Human Computer Interaction SA705 (3) 

SA805 بحث تخرج(II)  Final Project(II) SA705 (3) 

 (3) وفقا للمقرر  Elective مقرر اختياري  

 18 م موع الوحدات
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 العالي تخص الطالبتنظيم التعليم مواد من الَلئحة 

 بأنها علما بها دراية على تكون  أن يجب والتي تهمك التي والقوانين اللوائح ببعض علما نحيطكم أن يسرنا الطالب عزيزي 

عليك اللتزام بأداء واجباتك التعليمية على أفضل  و .2010 للعام 501 رقم  القرار العالي التعليم تنظيم لئحة في واردة

وجه والحفاظ على كرامة الكلية والتصرف وفق اللوائح والقوانين والنظم املعمول بها في الكلية ومراعاة اْلصول والتقاليد 

 الجامعية املستقرة. 

 تعليمات عامة 

 :بالتي التقيد الطَلب جميع من يطلب

 وعيدم ومرافقهيا وتجهيزاتهيا ممتلكاتها علي واملحافظة الَلئق باملظهر دائما وإظهارها الجامعة نظافة على الحرص 

 .بمحتوياتها العبث

 جمييع وفيي الجامعية داخيل فيي إليهيا يسي ئ سيلوك أو فعيل بيأي اإلتييان وعيدم الجامعية سيمعة عليى اليدائم الحيرص 

 .لها التابعة املرافق

 النقيا  وحلقيات النظريية اليدروس ومواعييد الدراسي ي الفصيل لبيدء ة املحيدد املواعييد فيي الحضيور  عليى الحيرص 

 .العملية والدروس

 جمييييييع واحتيييييرام الصيييييور  مييييين صيييييورة بيييييأي احتقيييييارهم أو إهيييييانتهم أو لآلخيييييرين اإلسييييياءة عيييييدم عليييييى اليييييدائم الحيييييرص 

 .الطَلب من والزمَلء الجامعة في العاملين

 اْلخَلقيييييية املجتمييييع وقيييييم الرفيعييييية الجامعييييية التقاليييييد واحتيييييرام الجامعيييية داخييييل العيييييام السييييلوك علييييى املحافظيييية 

 .والحضارية والدينية

 واملكتبة واملعامل والمتحان الدرس قاعات داخل النقالة الهوات  استخدام عدم. 

 النظا  الدراس ت بالكلية

  بالكلية الدراسة تكون 
ً
 و الخري  فصل) الجامعي العام في دراسيين فصلين بواقع املفتوح الدراس ي الفصل لنظام وفقا

 الطالب على يجب التى الفصول  عدد يقل أل على، الكلية تحددها التي الضوابط و  الشرو  حسب( الربيع فصل

 بمنح الخاصة الحكام مراعاة مع، فصَل عشر اربعة( 14) على تزيد ل و فصول  سبعة(  7) عن التخرج قبل دراستها

 .قيده بوق  للطالب فيها يسمح التي املدة الفصول  عدد احتساب في تدخل ل و، عليها املنصوص الستثنائية الفرص

  أسبوعا عشر أربعة( 14) دراس ي فصل بكل الدراسة مدة تكون  
ً
 عن العَلن يتم و، والضافة للتسجيل وأسبوعان دراسيا

 لاملختصة الجهات تحدده ملا وفقا الدراس ي العام بداية

 القبول للدراسة بالكلية 

 ي  مايلي بكلية تقنية املعلومات للدراسة الطالب لقبول  يشتر 

  الطالب يكون  أن -1
ً
 .  الثانو ة شهادة عل حاصال

  الطالب يكون  أن -2
ً
  تئقا

ً
  صحيا

ً
 .عمليةوال النظ  ة الدروس متابعة عل  وقادرا

 . المخصية املقابلة امتحان ي تاز أن -3



 

46 
 

  العالي التعليم وزارة وتحدد
ً
 موافقة بعد الليبيين غير الطَلب قبول  ويجوز  ، واملعاهد الكليات في التنسيب ضوابط سنويا

  الطالب كان إذا املختصة الجهات
ً
 . املطلوبة الرسوم باداء وقام اعتيادية إقامة بليبيا مقيما

 نظا  الدراسة واتمتحانات بالكلية

الطالب في بداية كل فصل دراس ي تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك واملتضمن  يتولى

املقررات الدراسية للفصل املقيد به. وإذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في املواعيد التي تعلنها الكلية اعتبر غائبا 

 عن الدراسة بسبب غير مشروع 

 و  ب عل  الطالب اتلت ا  بالتالي:مالم يقدم طلب وق  قيد مبينا فيه السباب التي دعته لذلك 

 (14مادة )       ت ديد القيدالتسجيل و  ل1

تتم إجراءات تسجيل الطَلب الجدد للفصل الدراس ي اْلول وتجديد القيد للطَلب خَلل اْلسبوعان السابقان لبدء  . أ

خمسة عشر يوما من تجديد القيد تفرض غرامات تأخير بالخصوص في  15بعدالدراسة من قبل مكتب التسجيل، و 

 .اْلسبوع الثالث

في جميع اْلحوال ل يجوز قبول الطلبة الجدد بالفصل الدراس ي اْلول وتجديد القيد بعد انتهاء اْلسبوع اْلول من  . ب

 بداية الدراسة، و يتحمل الطالب نتائج  تأخيره عن الدراسة في هذه املدة.

لم يقم الطالب بإجراءات تسجيل املقررات في املواعيد املحددة للتسجيل يعتبر منقطعا عن الدراسة بسبب غير  إذا . ت

 مشروع.

 الح ف واتضافة     ) تئحة داخلية ( ل2

يجوز للطالب إضافة أو إسقا  مقررات دراسية بما ل يتجاوز الحد اْلقص ى أو اْلدنى للوحدات الدراسية املقررة خَلل 

 خمسة عشر يوما من بداية الدراسة في كل فصل دراس ي 15 تتجاوز فترة ل 

 (15ايقاف القيد  مادة ) ل3

يجوز للطالب إيقاف قيده خَلل شهر من بداية الدراسة بحسب اْلحوال لفصلين دراسيين طيلة فترة دراسته، ول تحسب 

لب بصورة استثنائية لفصلين مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة، ويجوز ملجلس الجامعة قبول وق  قيد الطا

 دراسيين أخريين إذا تطلبت ظروفه ذلك ،في مدة ل تزيد عن شهر من بداية التسجيل بالكلية

 (16مادة  )  التيا  ل4

%( من مجموع الساعات 25ل يحق للطالب التقدم لَلمتحان النهائي ْلي مادة تزيد نسبة الغياب فيها بدون عذر على )

ة للمادة، ول يجوز العفاء من هذا الشر  ْلي سبب كان وترصد له درجة صفر في املقرر التي النظرية والعلمية املقرر 

 تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة املشارة إليها

 (21مادة)   اتمتحانات ل5

اصييطحاب أي كتياب أو ورقيية ولييو كانييت خالييية ميين الكتابية عييدا مييا يسييمح بييه أسييتاذ  يحظير علييى الطالييب املتقييدم ل متحييان

املادة أو لجنة اإلمتحانات، كما يحظر عليى الطاليب أثنياء المتحانيات اصيطحاب الهيات  النقيال أو السيماعات أو الكيَلم أو 

 القيام بأي عمل من شأنه الخَلل بنظم المتحانات
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 (22مادة)     درجاتال ل6

 درجات الطالب  ي كل مادة حفب ما نص  علي  تئحة الكلية و حفب كاتتيتقدر 

 التقدي  الدرجة

 ممتاز % فما فوق مؤ م موع الدرجات85مؤ 

 جيد جدا % مؤ م موع الدرجات85% إل  أقل مؤ 75مؤ 

 جيد % مؤ م موع الدرجات75% إل  أقل مؤ 65مؤ 

 مقبول  % مؤ م موع الدرجات65% إل  أقل مؤ 50مؤ 

 ضعيف % مؤ م موع الدرجات50% إل  أقل مؤ 35مؤ 

 ضعيف جدا % مؤ م موع الدرجات35مؤ صف  إل  أقل مؤ 

 %( فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.50ل يعتبر الطالب ناجحا إل إذا تحصل على نسبة )

 (12مادة)   الحد األقص   للوحدات الدراسية  ي الفصل الدراس ت الواحد  ل7

 التقدي  الحد األقص   للوحدات الدراسية 

 ممتاز وحدة 21

 جيد جدا وحدة 18

 جيد وحدة 16

 مقبول  وحدة 14

 وحدة 12 وحدة 12

 وحدات 10 وحدات 10

 حفا  املعدل الفصلي  واملعدل العا  ل8

فيييي عيييدد  دراسييي ي يحسيييب متوسيييط معيييدل التقيييدير العيييام للطاليييب بضيييرب الدرجييية لكيييل مقيييرر ن يييح فييييهفصيييل فيييي نهايييية كيييل 

عليى العيدد الكليي للوحيدات  الوحدات املعتمدة له، وقسمة مجموع حاصيل الضيرب لجمييع املقيررات التيي درسيها الطاليب

عند التخرج يحسب متوسط التقدير  مضروبا بالنهاية العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير إلي اقرب رقمين عشريين.

 لكل مقرر في عدد الوحدات  العام للطالب بضرب الدرجة املتحصل عليها الطالب

املعتمييدة لييه، وقسييمة مجمييوع حاصييل الضييرب لجميييع املقييررات التييي درسييها علييى العييدد الكلييي للوحييدات مضييروبا بالنهاييية 

العظمي، ويقرب معدل متوسط التقدير إلي اقرب رقمين عشريين، يعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الدراس ي أذا 

 .استوفي جميع متطلبات التخرج 
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 (25مادة )    م اجعة مق ر  ل9

  يحق للطالب  التقدم بطلب املراجعة املوضوعية ْلوراق إجابته في مادتين فقط من املواد التي رسب فيها وفق

 الجراءات التالية 

 .أن يقدم طلب املراجعة إلى قسم الدراسة والمتحانات خَلل مدة ل تزيد على أسبوعين من إعَلن النتائج 

  ثَلثييية أعضييياء مييين هيئييية التيييدريس املراجعييية عليييى أن يكيييون مييين بيييينهم أسيييتاذ امليييادة وبحضيييور الطاليييب تتيييولى لجنييية مييين

صاحب طلب املراجعة وعلى اللجنية إعيداد تقريير بالخصيوص وتقديميه للشيؤون العلميية بالكليية خيَلل ثَلثية أييام مين 

 املراجعة.

 كانييت نتيجيية املراجعيية فييي صييالح الطالييب تويياح النتيجيية وفقييا لتقرييير لجنيية املراجعيية وتييودع نسييخة ميين التقرييير فييي  إذا

 مل  الطالب الدراس ي.

 (31مادة )  إعادة التنف ب والفصل مؤ الدراسة ل10

يعاد تنسيب الطالب إلى كلية أو معهد آخر إذا تحصل على تقدير عام ضعي  جدا في نهاية فصلين دراسيين مين الفصيول 

 اْلربعة 

اْلولى أو إذا تحصل على الحد اْلعلى من اإلنذارات ويجوز للطلبة في السنوات النهائية الستمرار بالدراسة في الكلية كما 

عهد عالي معدل القبول به أقل من الكلية التي استنفذ الطالب سنوات الرسوب بها وذلك يجوز إعادة التنسيب لكلية أو م

 ملرة واحدة فقط
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 التأديبية والعقوبات املخالفات

نستكمل معكم الجزء الثاني من لئحة تنظيم التعليم العالي الخاص باملخالفات والعقوبات التأديبية  عز زي الطالب

 لقوانين ولوائح وأنظمة الجامعة ويظل الطالب  . مع(501)رقم 
ً
 مخالفا

ً
العلم بأن الطالب يخضع للتأديب إذا أرتكب فعَل

 ْلحكام التأديب من تاريخ تسجيله وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله وفقا للمادة 
ً
 .(34)خاضعا

 

 التأديبية العقوبة المخالفة م

1 

 

  اتنقطاع عؤ الدراسة ألي سبب كان مدة تز د عل  أسبوع ن  ي

 الفصل الدراس تل

  إذا قل معدل الطالب التااكمي العا  عؤ الحد األدنى  وفقا لالئحة

 الكلية التت تتب  نظا  الفصل الدراس تل

 

 إن ار

2  إذا انقط  عؤ الدراسة لفبب غ ا مش وع مدة فصلي ن دراسي نل 

 انقط  عؤ الدراسة لفبب غ ا مش وع مدة فصلي ن دراسي نل إذا 

 إذا استنف  الحد األقص   ملدة الدراسة املق رةل 

  إذا رسااااااب ساااااانت ن متتاااااااليت ن أيااااااا كااااااان متوسااااااط تقاااااادي ه العااااااا  أو إذا

 تحصل عل  الحد األعل  مؤ املن اراتل

 

 

 فصل

 

 المادة التأديبية العقوبة المخالفة م

اتعتداء بالض   أو املي اء أو الفب عل  هيئة  3

التدريس أو العامل ن أو الطال   و تحقق اتعتداء إذا 

تم بصورة علنية بحضور املعتدي علي  سواء ارتكب 

 الفعل شفهيا أو كتابيا أو باملشارةل

الوقف عؤ الدراسة مدة ت تقل عؤ 

سنت ن دراس ت ن وإذا كان الطالب عائدا 

 ةليفصل مؤ الكلي

40 

اتستيالء عل  أو إتالف معدات الجامعة أو األدوات  4

التابعة لها أو إحدى م افقها مما ي علها غ ا صالحة 

 وتق  املخالفة سواء تم  
ً
 أو جزئيا

ً
لالستعمال كليا

 بصورة متعمدة أو غ ا متعمدةل 

الوقف عؤ الدراسة مدة ت تقل عؤ 

سنة دراسية وتضاعف العقوبة إذا تك ر 

وت ُيعاد الطالب املخالف إل   الفلوك

مواصلة الدراسة إت إذا دف  قيمة 

 األض ار التت أحدثهال

41 
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 المادة التأديبية العقوبة المخالفة م

تزو   املفادات أو الشهادات أو الوثائق ال سمية سواء كان   5

صادرة عؤ الجامعة أو مؤ خارجها إذا كان  ذات صلة 

انتحل شخصية أخ ى لتحقيق بإج اءات الدراسة  أو إذا 

 
ً
منفعة ل  أو لت اه ويعد انتحات للمخصية دخول طالب بدت

عؤ طالب آخ   ي اتمتحان ويعتبا مؤ اتفق مع  أو سهل ل  

 ل  و خض  ل ات العقوبةل
ً
 ذل  ش  كا

عؤ الدراسة مدة ت تقل  الوقف

عؤ سنة دراسية وت تز د عؤ 

سنت ن وإذا كان الطالب عائدا 

 يفصل مؤ الكليةل

42 

إثارة الفو    وع قلة س ا الدراسة واتمتحانات بأية صورة  6

كان  أو التأث ا عل  األسات ة أو العامل ن فيما يخ  س ا 

الدراسة اتمتحانات أو التقييم أو غ اه مما يتعلق بشؤون 

 واتمتحاناتل

ح مان الطالب مؤ دخول 

اتمتحانات كليا أو جزئيا ويعتبا 

امتحان  ملتيا  ي املادة التت 

 ارتكب فةها املخالفةل

42 

 ي اتمتحانات أو الش وع في  بأي صورة مؤ الصور  التش 7

ويعتبا مؤ قبيل الش وع م  د إدخال الطالب لقاعة 

اتمتحانات كل مال  عالقة باملنجج الدراس ت موضوع اتمتحان 

 ب  مؤ قبل لجنة اتمتحاناتل
ً
 ما لم يكؤ م خصا

يعتبا امتحان   ي املادة ملتيا 

و منح درجة صف   ي جمي  

حالة كون الطالب  املواد و ي

 عائدا يفصل مؤ الكليةل

42 

أية مخالفات للوائح والنظم املتعلقة بالتعليم العالي أو  8

اتمتناع عؤ املدتء بالشهادة أما  لجان التحقيق أو م الس 

 التأديب املشكلة وفقا ألحكم ه ه الالئحةل

مؤ حقوق الطالب  الح مان

النظامي أو امليقاف عؤ 

الدراسة مدة ت تز د عؤ سنة 

 دراسية واحدةل

42 

9   وجود قرائن تدعو إلى الشتباه في حيازة الطالب أوراق أو

 أدوات أو أجهزة لها عَلقة باملقرر موضوع المتحان.

 

 

 الطالب لتعليمات لجنة المتحانات أو البدء في  مخالفة

 ارتكاب أعمال الغش.

  يجوز للجنة املراقبة أو

املشرفين على قاعة المتحان 

 تفتيش الطالب.

  إخراج الطالب من قاعة

 المتحان. 

  في الحالتين يعتبر امتحان

 .
ً
 الطالب ملغيا

43 
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 المادة التأديبية العقوبة المخالفة م

10  ارتكب الطالب ج ائم اتعتداء عل الع    إذا

ولو تم  ب ضا الط ف اآلخ  و ي ه ه الحالة يعد 

  ي الفعلل 
ً
 الط ف اآلخ  ش  كا

  تعاطي املخدرات واملفك ات أو التعامل بها  ي أي

 ل أو خدش الحياء العا لصورة

  تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو ع ضها 

 كل ما مؤ شأن  أن يخل بالش ف أو  ممارسة

 
ً
املفاس باآلدا  العامة واألخالق امل عية وفقا

 للتش يعات الناف ةل

  الوقف عؤ الدراسة مدة ت تقل عؤ

سنة وت تز د عؤ سنت ن وإذا كان 

 الطالب عائدا ًيفصلل

 مالحظة:

 إذا شكل الفلوك ج  مة جنائية توجب 

 إبالغ الجهات املختصةل

44 

 

 

 

الظهور بمظه  غ ا تئق أو ارتداء األز اء املنافية  11

ل حشمة أو املبالتة  ي الز نة عل  أن تب ن الالئحة 

 الداخلية للكلية ش وط الزي الجامايل

  استدعاء ولي أم  الطالب ولف  نظ ه

إل  سلوك  وتح ي ه مؤ متبة ه ا 

 الفلوكل

  إذا أص  الطالب عل  مفلك  توجب

لتأديب الواردة اتستم ار  ي إج اءات ا

  ي الفق ة الفابقةل

44 

إذا أرتكب الطالب كل ما مؤ شأن  املساءة إل   12

الجامعة أو ما يتعار  م  اآلدا  واألخالق امل عية 

وكل ما مؤ شأن  املخالل بف ا العملية التعليمية 

 حفب األصول املتعارف علةها  ي الجامعةل

 عؤ الدراسة مدة ت تقل عؤ  الوقف

شه  أو يح   مؤ دخول امتحانات 

أعمال الفصل الدراس ت أو إلتائها إذا 

 كان الطالب قد دخلهال

   يوقف تسجيل 
ً
اذا كان الطالب عائدا

 للفصل ال ي وقع  في  املخالفةل

44 

 

 هامة مالحظات
 45 يحفب كل فصلي ن دراسي ن سن  دراسية ل 

عؤ الدراسة يع ت ح مان الطالب مؤ التقد  إل  اتمتحانات طيلة مدة الوقف وت ي وز  امليقاف

 للطالب اتنتقال إل  كلية أخ ى أثناء مدة س  ان العقوبةل

46 

ٌبعلم الطالب املخالف بموعد التحقيق مع  قبل يو  كامل وت يحتفب اليو  ال ي تم إعالم  في  و  وز 

  ي ح
ً
 اتت الض ورة واتستعجالل أن يتم التحقيق فورا

49 
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الهدف املنشود  ي التع  ف به ه  حقققد  ه ا الدليل  يكون  و ي الختا   نامل ان  

 الكلية وان يكون عونا لكم   ي ط  ق الن ا 

 العنوان التالي:ملز دا مؤ املعلومات ارجو اتتصال عل  و 

 كلية تقنية املعلومات
 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\الهواتف :

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\املوق  اتلكتاوني :

 

 معا نصن  التم   لل والجودة لل والكفاءة لل وال  ادةلل

 وفقكم هللا وسدد خطاكم

 


