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 :البرامج االكاديمية

 تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية .1
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

حتقيةق  ( أنظمةة املعلومةات احلاسةوبية   )يتوقع من الطالةب بعةد انتهائةه مةن متطلبةات برنةامج       

 :طرجات التعلم التالية

 :املعرفة والفهم

 :موعة من املفاهيم أهمهايتحقق هذا املستوى من خالل اإلملام واالستيعاب جمل

 .احلديثة املعلومات احلاسوبية ةنظمالتطورات الراهنة واملستقبلية يف جمال أ .1

 .احلاسوبية و قواعد البيانات املعلومات أنظمة امن .2

 أساسيات لغات الربجمة ومفاهيم بناء األنظمة وهندسة الربجميات .3

 هياكل البيانات واخلوارةميات واسرتجاع املعلومات .4

 وتصميم نظم املعلومات حتليل .9

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

وحتديةةد متطلباتهةةا ومةةن ثةةم منةةذجتها باسةةتخدام   والشةةركات حتليةةل احتياجةةات املؤسسةةات .1

 .النماذج املختلفة اليت تستخدم يف وصف االحتياجات واملتطلبات الربجمية

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

 .التمييز بني البدائل يف احللول التقنية الختيار األنسب .3

 .املهارات البحثية والتفكري الناقد .4

 املهنية العملية أو املهارات

باسةةتخدام لغةةات وأسةةاليب  طصصةةة لإلغةةرا  املختلفةةة وبنائهةةا تطبيقةةات برجميةةة تصةةميم .1

 .الربجمة احلديثة

بطةرا منهجيةة علميةة    احلاسةوبية  علومةات  امل ةنظمة أإدارة املشاريع الربجمية ومشةاريع تطةوير    .2

 .ومعايري عاملية معتمدة تستند إىل مواصفات

ملؤسسةةةةات ا يفالةةةةيت تعمةةةةل علةةةةى حوسةةةةبة العمليةةةةات   املعلومةةةةات احلاسةةةةوبية ةنظمةةةةأإدارة  .3

 .والشركات مبختلف أنواعها وتصنيفاتها

 .احلاسوبيةاملعلومات  ةنظمأإدارة قواعد البيانات وتسخريها من أجل خدمة  .4

 .صميم الشبكات احلاسوبية وتركيبها وإدارتهات .9
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 :العامة/ نقولةاملهارات امل

 .توظيف املعلومات حلل املشكلة املستهدفة، أو اختاذ القرار الالةم .1

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

 .املؤسسات والشركات

 .يف جماالت احلياة العامة لتطويراستخدام الربجميات ل .3

 .، وحتديثها، واحملافظة عليها واسرتجاعهامعاجلة البيانات مبا يف ذلك ختزينها وصيانتها .4

 :مهارات االتصال، وتقنية املعلومات

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

 .ل برول الفريق الواحداالتصال والتواصل الفاعل والعم .2

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

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

 .اإلميان بالعمل واحلس القوي باملسؤولية   .2

 :الد ل سوق: ث نيً 

جهةة التحةديات يف سةوا    يؤهل القسم اخلرجيني ليكونوا مستقلني ويتسمون بالفاعلية وموا

 :العمل والذي يكون يف احد اجملاالت التالية

 شركات القطاع اخلاص والقطاع العام واملعتمدة على األنظمة احملوسبة  .1

 اخلاصة واملعاهد والكليات واجلامعات احلكومية  .2

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

 

 

 

 :املردر /صص أنظ   املدلوم ت احل سوبي ختمتطلب ت : ث لثً 

 ،املنفةرد /احلاسةوبية للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصةص أنظمةة املعلومةات    

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 126)الطالب ان يتم بنجال  على
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 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 62)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 نوان المقررع
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1111 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  1211

 1112 1 2 3 الوسائط املتعددة 1269

 1127 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

 - - 3 3 جرب خطي 1276

 1111 - 2 2 الرياضيات املنفصلة 1221

 1112، 1221 1 2 3 منطق احلاسوبتصميم  1291

 1127 2 2 4 (1)برجمة  1291

 1291 2 2 4 (2)برجمة  1299

1296 
تركيب  البيانات و تصميم 

 اخلوارةميات
3 2 1 1291 

 11509313 ,  1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1321

1321 
هيكلية احلاسوب ولغة 

 امسبلي
3 2 1 1291 

 1321 1 2 3 اقاعدة البيانات وإدارته 1323

 1321 1 2 3 أنظمة التشغيل 1329

 1266 1 2 3 التجارة االلكرتونية 1477

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 21 - 12 62 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 126 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 نوان المقررع
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

1424 
الذكاء االصطناعي واألنظمة 

 اخلبرية
3 2 1 1321 

 1323 1 2 3 ضبط أنظمة املعلومات وأمنها 1429

 1291 1 2 3 تراسل البيانات بالشبكات 1426

 1321 1 2 3 هندسة الربجميات 1494

 1291،  1276 1 2 3 الرسم باحلاسوب 1499

 3 1 4  مشروع التخرج 1499
، ساعة 91انهاء 

1323 

  21 41 62 اجملموع

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 12)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 ب السابقالمتطل

 عملي نظري

 1113 1 2 3 احصاء تطبيقي 1214

 1127،  1111 1 2 3 مبادئ التحليل العددي 1281

 1276 1 2 3 حبوث العمليات 1224

 1127 1 2 3 الربجمة املرئية 1377

 1299 1 2 3 احملاكاة 1378

1382 
برجميات احلاسوب 

 الشخصي
3 1 2 1112 

 1112 1 2 3 أمتتة املكاتب 1387

 1323 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1329 1 2 3 االنظمة املوةعة 1479

 1323 1 2 3 انظمة املعلومات االدارية 1421
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رقم 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 ب السابقالمتطل

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)مبادئ احملاسبة  4131

4447 
أنظمة املعلومات 

 احملاسبية
3 2 1 1383 ،4131 

 :المقررات الحرة. 2

/  صةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 

 

 :فرا  –رئيس  /أنظ   املدلوم ت احل سوبي ختصص متطلب ت : رابدً 
 

رئيسةي  /احلاسةوبية أنظمةة املعلومةات    ختصةص  الوريوس يفللحصول علةى درجةة البكة   

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 132)، على الطالب ان يتم بنجال فرعي-

 

 

 

 

 

 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 69 - 6 99 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  تخصص الفرعيمتطلبات ال

 132 اجملموع
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 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 69)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 99)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 رعنوان المقر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1111 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  1211

 1112 1 2 3 الوسائط املتعددة 1269

 1127 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

 - - 3 3 جرب خطي 1276

 1111 - 2 2 الرياضيات املنفصلة 1221

 1112، 1221 1 2 3 وبتصميم منطق احلاس 1291

 1127 2 2 4 (1)برجمة  1291

 1291 2 2 4 (2)برجمة  1299

 1291 1 2 3 تركيب البيانات وتصميم اخلوارةميات 1296

 11509313 , 1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1321

 1291 1 2 3 هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي 1321

 1321 1 2 3 قاعدة البيانات وإدارتها 1323

 1321 1 2 3 انظمة التشغيل 1329

 1321 1 2 3 الذكاء االصطناعي واالنظمة اخلبرية 1424

 1323 1 2 3 ضبط انظمة املعلومات وامنها 1429

 1291 1 2 3 تراسل البيانات بالشبكات 1426

 1321 1 2 3 هندسة الربجميات 1494

 1291،  1276 1 2 3 الرسم باحلاسوب 1499

 3 1 4 ج مشروع التخر 1499
، ساعة  91انهاء 

1323 

  21 39 99 اجملموع
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 6)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 1127 1 2 3 الربجمة املرئية 1377

 1112 2 1 3 برجميات احلاسوب الشخصي 1322

 1323 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1266 1 2 3 التجارة االلكرتونية 1477

 1323 1 2 3 انظمة املعلومات االدارية 1421

 

 :مقررات التخصص الفرعي. 2

رحهةا  ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تط        ( 27)تتكون من 

 :الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي

 

 

 الفرعي المسموح التخصص الرئيسي

 أنظمة املعلومات احلاسوبية

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
 اللغة االجنليزية احملاسبة

 اإلدارة الصحية االقتصاد تقنيات الويب

 التسويق العلوم املالية واملصرفية الرياضيات

 الرتبية إدارة االعمال ومالعل

  اللغة الفرنسية أمن املعلومات

 

 




