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 البرامج االكاديمية: 

 تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية  .1
 أواًل: خمرجات التعلم املقصودة:

مررن  قررع  يررق يتو سرروبية( حتق مررات احلا مررة املعلو نررامج )أنظ بررات بر مررن متطل ئرره  عررد انتها لررب ب الطا

 :طرجات التعلم التالية

 املعرفة والفهم:

 يتحقق هذا املستوى من خالل اإلملام واالستيعاب جملموعة من املفاهيم أهمها:

 التطورات الراهنة واملستقبلية يف جمال أنظمة املعلومات احلاسوبية احلدي ة. .1

 .ن أنظمة املعلومات احلاسوبية و قواعد البياناتام .2

 أساسيات لغات الربجمة ومفاهيم بناء األنظمة وهندسة الربجميات .3

 هياكل البيانات واخلوارزميات واسرتجاع املعلومات .4

 حتليل وتصميم نظم املعلومات .5

 املهارات الذهنية )اإلدراكية(:

يررد  .1 شررركات وحتد سررات وال جررات املؤس يررل احتيا سررتخدام حتل منررذجتها با ثررم  مررن  هررا و متطلبات

 النماذج املختلفة اليت تستخدم يف وصف االحتياجات واملتطلبات الربجمية.

 .فرز املعلومات وحتديد ما يلزم منها يف ضوء صحتها وصلتها باملوضوع .2

 التمييز بني البدائل يف احللول التقنية الختيار األنسب. .3

 املهارات البح ية والتفكري الناقد. .4

 هارات العملية أو املهنيةامل

سرراليب  .1 غررات وأ سررتخدام ل هررا با فررة وبنائ غررراض املختل صررة لإل يررة طص قررات برجم صررميم تطبي ت

 الربجمة احلدي ة.

يررة  .2 طرررا منهجيررة علم سرروبية ب مررات احلا مررة املعلو طرروير أنظ شرراريع ت إدارة املشرراريع الربجميررة وم

 تستند إىل مواصفات معتمدة ومعايري عاملية.

مرررررة املع .3 سررررروبيةإدارة أنظ مرررررات احلا سرررررات   لو يرررررات يف املؤس سررررربة العمل لرررررى حو مرررررل ع لررررريت تع ا

 والشركات مبختلف أنواعها وتصنيفاتها.
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 إدارة قواعد البيانات وتسخريها من أجل خدمة أنظمة املعلومات احلاسوبية. .4

 تصميم الشبكات احلاسوبية وتركيبها وإدارتها. .5

 املهارات املنقولة/ العامة:

 شكلة املستهدفة، أو اختاذ القرار الالزم.توظيف املعلومات حلل امل .1

التفكري اإلبداعي والفعال من خالل املشاريع واحلاالت العملية املستنبطة من واقع العمل يف  .2

 املؤسسات والشركات.

 استخدام الربجميات للتطوير يف جماالت احلياة العامة. .3

 وحتدي ها، واحملافظة عليها واسرتجاعها.معاجلة البيانات مبا يف ذلك ختزينها وصيانتها،  .4

 

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات:

 التعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املختلفة كالتعليم املدمج والتعلم االلكرتوني. .1

 االتصال والتواصل الفاعل والعمل برول الفريق الواحد. .2

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 أخالقيات املهنة، واحرتام احملددات األخالقية يف أنظمة املعلومات احلاسوبية.مراعاة  .1

 .اإلميان بالعمل واحلس القوي باملسؤولية   .2

 ثانيًا: سوق العمل:

سرروا  حررديات يف  يررة ومواجهررة الت يؤهل القسم اخلرجيني ليكونوا مستقلني ويتسمون بالفاعل

 العمل والذي يكون يف احد اجملاالت التالية:

 كات القطاع اخلاص والقطاع العام واملعتمدة على األنظمة احملوسبة شر .1

 املعاهد والكليات واجلامعات احلكومية واخلاصة  .2

 التدريس يف وزارة الرتبية والتعليم يف املدارس احلكومية واخلاصة. .3

 ثالثًا: متطلبات ختصص أنظمة املعلومات احلاسوبية/املنفرد:

سرروبية/املنفرد، للحصول علررى درجررة  مررات احلا البكررالوريوس يف ختصررص أنظمررة املعلو

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:129على الطالب ان يتم بنجال )
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 . المقررات التخصصية / التخصص المنفرد:1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:81تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 63. مقررات تخصصية إجبارية: وتتكون من ) 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1100 - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 1200

 0102 1 2 3 الوسائط املتعددة 1265

 1187 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

 - - 3 3 جرب خطي 1276

 1100 - 2 2 الرياضيات املنفصلة 1280

 0102، 1280 1 2 3 تصميم منطق احلاسوب 1290

 1187 2 2 4 (1برجمة ) 1291

 1291 2 2 4 (2برجمة ) 1295

1296 
تركيب  البيانات و تصميم 

 اخلوارزميات
4 2 2 1291 

 1187 1 2 3 شبكات احلاسوب 1307

 11505303 ,  1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1380

1381 
هيكلية احلاسوب ولغة 

 امسبلي
3 2 1 1290 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 81 - 18 63 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1380 1 2 3 وإدارتهاقاعدة البيانات  1383

 1381 1 2 3 أنظمة التشغيل 1385

 PHP 3 2 1 1383برجمة الويب بلغة  1393

1484 
الذكاء االصطناعي واألنظمة 

 اخلبرية
3 2 1 1380 

 1383 1 2 3 ضبط أنظمة املعلومات وأمنها 1485

 1380 1 2 3 هندسة الربجميات 1494

 1276 ، 1291 1 2 3 الرسم باحلاسوب 1495

 3 1 4 مشروع التخرج  1499
ساعة،  85انهاء 

1383 

  22 41 63 اجملموع

( ساعة معتمدة يختارها الطالب من 18.  مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )2.1

 المقررات اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 0103 1 2 3 احصاء تطبيقي 1204

1210 
اللغة اإلجنليزية 

 للتكنولوجيا
3 2 1 0113  ،1187 

 1187،  1100 1 2 3 مبادئ التحليل العددي 1281

 1276 1 2 3 حبوث العمليات 1284

 1187 1 2 3 الربجمة املرئية 1377

 1295 1 2 3 احملاكاة 1378

 0102 2 1 3برجميات احلاسوب  1382



 
 

124 

 
 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 الشخصي

 0102 1 2 3 أمتتة املكاتب 1387

 1383 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1383 1 2 3 نظم اسرتجاع املعلومات 1452

 1266 1 2 3 التجارة االلكرتونية 1477

 1385 1 2 3 االنظمة املوزعة 1479

 1383 1 2 3 انظمة املعلومات االدارية 1481

 - - 3 3 (1مبادئ احملاسبة ) 4131

4447 
أنظمة املعلومات 

 احملاسبية
3 2 1 4337 

 . المقررات الحرة:2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا عررة / 6ي صررات اجلام مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت  )

يررة  ملررادة التعليم ضررمون ا كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  صرره، كم سررية لتخص طررة الدرا خررارج اخل

 مكررا  يف مقررات أخرى كما  و/أو كيفا  وأن ال تكون ممنوعة من التخصص.
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 فرع:: -لومات احلاسوبية/رئيس: رابعًا: متطلبات ختصص أنظمة املع
 

سرري  مررات احلاسوبية/رئي -للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصررص أنظمررة املعلو

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:135فرعي، على الطالب ان يتم بنجال )

 . المقررات التخصصية / التخصص الرئيسي :1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:66تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 60) . مقررات تخصصية إجبارية: وتتكون من  1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1100 - 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 1200

 0102 1 2 3 الوسائط املتعددة 1265

 1187 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

 - - 3 3 جرب خطي 1276

 1100 - 2 2 الرياضيات املنفصلة 1280

 0102، 1280 1 2 3 تصميم منطق احلاسوب 1290

 1187 2 2 4 (1برجمة ) 1291

 1291 2 2 4 (2برجمة ) 1295

 1291 2 2 4 تركيب البيانات وتصميم اخلوارزميات 1296

 1187 1 2 3 شبكات احلاسوب  1307

 11505303 , 1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1380

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 الكليةمتطلبات 

 66 - 6 60 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص لكل ختصص فرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1290 1 2 3 هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي 1381

 1380 1 2 3 قاعدة البيانات وإدارتها 1383

 1381 1 2 3 انظمة التشغيل 1385

 1380 1 2 3 الذكاء االصطناعي واالنظمة اخلبرية 1484

 1383 1 2 3 ضبط انظمة املعلومات وامنها 1485

 1380 1 2 3 هندسة الربجميات 1494

 1291،  1276 1 2 3 الرسم باحلاسوب 1495

 3 1 4 مشروع التخرج  1499
ساعة ،  85انهاء 

1383 

  21 39 60 اجملموع

 

( ساعة معتمدة يختارها الطالب من  6.  مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )2.1

 المقررات اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1187، 0113 1 2 3 اللغة اإلجنليزية للتكنولوجيا 1210

 1187 1 2 3 الربجمة املرئية 1377

 0102 2 1 3 برجميات احلاسوب الشخصي 1382

 1383 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1383 1 2 3 نظم اسرتجاع املعلومات 1452

 1266 1 2 3 التجارة االلكرتونية 1477

 1383 1 2 3 انظمة املعلومات االدارية 1481
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 . مقررات التخصص الفرعي:2

مررن ) حررد27تتكون  مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت لرريت تطرحهررا  (  التخصصررات الفرعيررة ا

 الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي:

 

 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 اللغة االجنليزية وآدابها احملاسبة

 اإلدارة الصحية االقتصاد تقنيات الويب

 التسويق الرقمي العلوم املالية واملصرفية الرياضيات

 الرتبية إدارة االعمال العلوم

 اللغة الفرنسية أمن املعلومات
املكتبات وتقنية 

 املعلومات

 اإلدارة والسياسات العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 


