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 تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 2
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 

( تكنولوجيةةا املعلومةةات واالتصةةاالت)يتوقةةع مةةن الطالةةب بعةةد انتهائةةه مةةن متطلبةةات برنةةامج 

 :حتقيق طرجات التعلم التالية

 :املعرفة والفهم

 :ومنها ما يلي, يتحقق هذا املستوى من خالل استيعاب جمموعة من املفاهيم 

املفةةةةاهيم املرتبطةةةةة بةةةةالتطورات الراهنةةةةة واملسةةةةتقبلية يف جمةةةةال تكنولوجيةةةةا املعلومةةةةات        .1

 .واالتصاالت

أسةةس قواعةةد البيانةةات املتقدمةةة، وعلةةوم الشةةبكات واالتصةةاالت، وأمةةن املعلومةةات، وعلةةوم   .2

 .واملرتابطةالويب والبيانات الضخمة 

أساسيات االتصاالت السلكية والالسلكية واستخداماتها املتعددة يف خدمة وتسهيل عمةل   .3

 .تصنيفاتها وأحجامها  أنظمة املعلومات يف املؤسسات باختالف

 .دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير جماالت احلياة العامة .4

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

 .ات اخلاصة بتقديم حلول للمشاكل التكنولوجيةحتليل اإلجراء .1

 .املشاكل التكنولوجية التفكري الناقد وحتليل .2

 .املهارات البحثية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .3

 .الختيار األنسبالتمييز بني البدائل يف احللول التقنية  .4

 .ت التكنولوجيةاستخالص النتائج والتوصيات من الدراسة اليت جيريها يف اجملاال .9

  :املهنية العملية أو املهارات

تطةوير  أو يف اختاذ القرارات حتليل املشةاكل،   واالتصاالت املعلومات تكنولوجيااستخدام  .1

 .للمشاكل التقنية يف املؤسسات والشركات احللول

 .وإدارتها والشركات تصميم وتركيب الشبكات للمؤسسات .2

حلمايةةة البيانةةات والشةةبكات يف الشةةركات    اسةةتخدام أحةةدث التقنيةةات يف جمةةال األمةةن      .3

 .واملؤسسات

 التعامل مع أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية .4
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  :العامة/ نقولةاملهارات امل

 استخدام مهارات العمل اجلماعي الفعال .1

 .إجراء البحوث العلمية بشكل فردي أو من خالل فريق عمل .2

 .ممارسة مهارات التفكري اإلبداعي الختاذ القرارات .3

 .توظيف التقنيات احلديثة يف جماالت احلياة العامة .4

 : مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .االتصال والتواصل الفعال والعمل برول الفريق الواحد .1

 .شرائح اجملتمعوكتابيَا مع كافة  شفويًاالتواصل بفعالية  .2

 .االلكرتونيالتعامل مع أمنا  التعليم والتعلم املختلفة كالتعليم املدمج والتعلم  .3

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

أنظمةةةة  احلةةةدود واحملةةةددات األخالقيةةةة يف اسةةةتخدام    واحةةةرتام  مراعةةةاة أخالقيةةةات املهنةةةة   .1

 .تكنولوجيا املعلومات

 .األمانة واإلخالص يف العمل .2

 التحلي باملسؤولية املهنية والضوابط األخالقية .3

 :الد لسوق : ث نيً 

املعةارف واملهةارات الكافيةة     ميتلةك لكي يتخرج أنسةانا مسةتقال   يؤهل هذا القسم الطالب 

لالسةةتمرار يف الةةتعلم معتمةةدا علةةى نفسةةه ويتسةةم بةةرول املبةةادرة والفاعليةةة والتنظةةيم واإلشةةراف         

 :والقدرة على مواجهة التحديات والعمل يف احد اجملاالت اآلتية

 .شركات االتصاالت السلكية واخللوية .1

 .اص العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتشركات القطاع العام واخل .2

 .اجلامعات والكليات واملعاهد احلكومية واخلاصة .3

 .مدرس ملادة التكنولوجيا يف املدارس احلكومية واخلاصة يف وةارة الرتبية والتعليم .4
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 املردر /ختصص تكرولوجي  املدلوم ت  االتص التمتطلب ت : ث لثً 
 

تكنولوجيةةةةةةةا املعلومةةةةةةةات  ختصةةةةةةةص البكةةةةةةةالوريوس يفللحصةةةةةةةول علةةةةةةةى درجةةةةةةةة 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 126)الطالب ان يتم بنجال  ، علىاملنفرد/واالتصاالت

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 1

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

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 69)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 تطلب السابقالم

 عملي نظري

 1111 1 2 3 اساسيات الدارات الكهربائية 1161

 1111 1 2 3 مقدمة يف االلكرتونيات 1163

 1111 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  1211

1262 
حتليل الدارات الكهربائية 

 وااللكرتونية
3 2 1 1161 ،1163  

 1262 1 2 3 (1)اتصاالت  1264

 1111 - 2 2 صلةالرياضيات املنف 1221

 1112، 1221 1 2 3 تصميم منطق احلاسوب 1291

 1127 2 2 4 (1)برجمة  1291

 1291 2 2 4 (2)برجمة  1299

 1264 1 2 3 (2)اتصاالت  1371

 1264 1 2 3 الشبكات احمللية واالنرتانت 1373

 1371 1 2 3 شبكات االتصال الرقمية 1379

 9313 1150 , 1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1321

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 21 - 19 69 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 126 اجملموع
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 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 تطلب السابقالم

 عملي نظري

1321 
هيكلية احلاسوب ولغة 

 امسبلي
3 2 1 1291 

 1321 1 2 3 قاعدة البيانات وإدارتها 1323

 1321 1 2 3 أنظمة التشغيل 1329

 ساعة 29انهاء  2 - 2 تدريب ميداني 1411

 1371 1 2 3 تراسل املعطيات 1471

 1373،  1299 2 2 4 برجمة الشبكات 1473

 1373 1 2 3 االتصال وأمنها ادارة شبكات 1479

 1 1 2 (1)مشروع التخرج  1497
ساعة  91انهاء 

 1323معتمدة ، 

 1497 2 - 2 ( 2)مشروع التخرج  1492

  29 41 69 اجملموع

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 19)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
لساعات ا

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1112 1 2 3 الوسائط املتعددة 1269

 1127 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

- -  3 3 جرب خطي 1276

 1276 1 2 3 حبوث العمليات 1224

 1211-  3 3 االحتماالت 1312

 1323 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1329 1 2 3 ألنظمة املوةعةا 1479

1424 
الذكاء االصطناعي واالنظمة 

 اخلبرية
3 2 1 1321 

 :المقررات الحرة. 2
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/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 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 و مقررات مكررًا يف

 :فرا –رئيس  /مقررات ختصص تكرولوجي  املدلوم ت  االتص الت: رابدً 
 

تكنولوجيةةةةةةةا املعلومةةةةةةةات  ختصةةةةةةةص للحصةةةةةةةول علةةةةةةةى درجةةةةةةةة البكةةةةةةةالوريوس يف

 :يأتيساعة معتمدة موةعة كما ( 132)، على الطالب ان يتم بنجال رئيسي فرعي/واالتصاالت

 :التخصص الرئيسي/  المقررات التخصصية. 1

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

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

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1111 1 2 3 اساسيات الدارات الكهربائية 1161

 1111 1 2 3 مقدمة يف االلكرتونيات 1163

 1111 - 3 3 (2)تفاضل وتكامل  1211

1262 
حتليل الدارات الكهربائية 

 وااللكرتونية
3 2 1 1161 ،1163 

 1262 1 2 3 (1)اتصاالت  1264

 1111 - 2 2 الرياضيات املنفصلة 1221

 1112، 1221 1 2 3 تصميم منطق احلاسوب 1291

 1127 2 2 4 (1)برجمة  1291

 1291 2 2 4 (2)برجمة  1299

 1264 1 2 3 (2)اتصاالت  1371

 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  متطلبات التخصص الفرعي

 132 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1264 1 2 3 الشبكات احمللية واالنرتانت 1373

 1371 1 2 3 شبكات االتصال الرقمية 1379

 11509313 , 1 2 3 حتليل األنظمة وتصميمها 1321

1321 
هيكلية احلاسوب ولغة 

 امسبلي
3 2 1 1291 

 1321 1 2 3 ات وإدارتهاقاعدة البيان 1323

 ساعة 29انهاء  2 - 2 تدريب ميداني 1411

 1371 1 2 3 تراسل املعطيات 1471

 1373،  1299 2 2 4 برجمة الشبكات 1473

 1 1 2 (1)مشروع التخرج  1497
ساعة  91إنهاء 

 1323معتمدة ، 

 1497 2 - 2 ( 2)مشروع التخرج  1492

  23 36 99 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 6)وتتكون من : ت تخصصية اختياريةمقررا  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1112 1 2 3 الوسائط املتعددة 1269

 1269 1 2 3 تقنية تصميم صفحات الويب 1266

- -  3 3 يجرب خط 1276

 1276 1 2 3 حبوث العمليات 1224

 1211-  3 3 االحتماالت 1312

 1321 1 2 3 انظمة التشغيل 1329

 1323 1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1373 1 2 3 ادارة شبكات االتصال وامنها 1479
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رقم 

 المقرر
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1329 1 2 3 األنظمة املوةعة  1479

 :مقررات التخصص الفرعي. 2

دة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا         ساعة معتمة ( 27)تتكون من 

 :الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي

 

 الفرعي المسموح التخصص الرئيسي

تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

 تقنيات الويب

 التسويق

 ادارة األعمال

 ىاسبة

 اللغة االجنليزية

 أمن املعلومات

 رنسيةاللغة الف

 
 
 




