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 الفصل األول

 مقدمة

 ( 1مادة ) 

ٌّٛثوذز ثٌضطٛسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌذحغ١ز ٚثٌضطذ١م١ز فٟ ِؾجالس  تمنٌة المعلوماتو تم إنشاء كلٌة علوم الحاسوب

صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٚػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌّخضٍفز، ٚخذِز ٌضطٍؼجس ثٌؾجِؼز ٌٍٛطٛي دجٌّخشؽجس ٚثأل٘ذثف 

البرامج الهامة التً تمدمها الجامعة لتلبٌة احتٌاجات  ىأحد التخصصات العلمٌة فً الكلٌةعتبر اتو .ثٌّٕشٛدر

 السوق المحلً واألللٌمً والدولً.

 :تتكون الكلٌة حالٌاً من أربعة ألسام علمٌة

 لسم علوم الحاسوب .1

 لسم الشبكات .2

 لسم هندسة البرمجٌات .3

 لسم نظم المعلومات .4

 ( 2مادة ) 

الداخلٌة على ما ورد فً الئحة الدراسة فً الئحتها  تمنٌة المعلوماتو كلٌة علوم الحاسوبتسند 

 واالمتحانات لجامعة البحر المتوسط الدولٌة.

 ( 3مادة )

 التخصصات التالٌة:البكالورٌوس فً  ةتمنٌة المعلومات درجو تمنح كلٌة علوم الحاسوب

 درجة البكالورٌوس فً تخصص علوم الحاسوب

 الحاسوب شبكات درجة البكالورٌوس فً تخصص

 البكالورٌوس فً تخصص هندسة البرمجٌاتدرجة 

 درجة البكالورٌوس فً تخصص نظم المعلومات

 

 نقطة 2حسب متطلبات المسم العلمً وبمعدل ال ٌمل عن  ساعة معتمدة 531وذلن بعد إتمام الطالب عدد 

نماط، وفً مدة ثمان فصول دراسٌة. وٌسمح للطالب بالتخرج فً مدة ال تمل عن سبعة  4من مجموع 

فصول دراسٌة أعتٌادٌة أو ستة فصول أعتٌادٌة وفصلٌن صٌفٌٌن، وال تزٌد عن عشرة فصول دراسٌة 

 أعتٌادٌة. 
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 ( 4مادة ) 

 كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلوماترؤية 

ون ذات تمٌز فً مجاالت التعلٌم والبحث العلمً تكأن  الحاسوب وتمنٌة المعلوماتكلٌة علوم سعً ت

بشعبها المختلفة لمواكبة التنافس المحلً والعالمً وتلبٌة وعلوم الحاسوب والمعرفة لتمنٌة المعلومات 

 احتٌاجات السوق بفعالٌة.

 ( 5مادة ) 

 كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلوماترسالة 

أكادٌمٌة متطورة مدعومة بوسائل إٌضاح حدٌثة فً مجال نظم المعلومات وشبكات  تمدٌم برامج

االتصاالت وعلوم الحاسوب الكتساب مهارة التحلٌل واالبتكار والفهم والتطبٌك والدخول إلى سوق 

ً وعالمٌاً، للمساهمة فً رفع كفاءة المؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة وحل المشاك ً وإللٌمٌا ل المنافسة محلٌا

بطرق تمنٌة وتوظٌف التكنولوجٌا توظٌفاً أمثالً من خالل البٌئة التعلٌمٌة والعملٌة بما ٌخدم المجتمع المحلً 

 والدولً.

 ( 6مادة ) 

 كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلوماتأهداف 

توفٌر فرص تعلٌم عالً فً مجال نظم المعلومات وشبكات االتصاالت وعلوم الحاسوب وهندسة  -1

 وفك تطبٌمات نظرٌة وعملٌة حدٌثة ومتطورة. البرمجٌات

إعداد المتخصصٌن فً المجاالت العلمٌة والعملٌة لتمنٌة المعلومات لدعم المجتمع لمواكبة المجتمعات  -2

 المتطورة والتً تعتمد على المعلوماتٌة والتمنٌة التً ٌعتبر الحاسوب عنصرها األول.  

تكار وعلى دراٌة تامة بمعظم علوم الحاسب اآللً تخرٌج طالب متمٌزٌن لادرٌن على البحث واالب -3

ولهم المدرة على إعداد البرامج التطبٌمٌة وتمنٌتها وتحسٌنها والمساهمة فً تطوٌر البرمجٌات 

 الموجودة سلفا وتحدٌثها أذا لزم األمر بصورة علمٌة تخدم المجتمع وتنهض بااللتصاد الوطنً.

جه فً المجتمع عملٌا عن طرٌك إسناد بعض المهام له تعزٌز ثمة الطالب بنفسه وذلن من خالل دم -4

 كمكمالت دراسٌة مثل البحوث وورلات العمل. 
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توظٌف تمنٌة المعلومات واالتصاالت وعلوم الحاسوب توظٌفاً أمثالً لإلستفادة منها فً ترسٌخ مفهوم  -5

 اإلدارة اإللكترونٌة والعمل علً تطبٌمها بما ٌخدم المجتمع.

هم فً ااأللسام االخرى داخل وخارج الجامعة بما ٌسالكلٌات واكات وتعاون مع العمل على بناء شر -6

 اإلستفادة من تطبٌك التكنولوجٌا الحدٌثة فً البحث العلمً وتحلٌل البٌانات.

المشاركة بشكل فعال فً الفعالٌات األكادٌمة والعلمٌة المحلٌة والدولٌة وعمد الندوات والمؤتمرات  -7

 وورش العمل.

تخصصات ة تعلٌمٌة وتدرٌبٌة داعمة لتزوٌد الطالب بالمعرفة النظرٌة والعملٌة حسب التوفٌر بٌئ -8

 تمنٌة المعلومات.و كلٌة علوم الحاسوبالمختلفة داخل 

 

 ( 7مادة ) 

 المهارات والقدرات المتوقعة لخريج علوم الحاسوب وتقنية المعلومات:

 ثٌّٕجعذز ٌٙج.ثٌمذسر ػٍٝ فُٙ ٚصح١ًٍ ثٌّشجوً ثٌؼ١ٍّز ٚإ٠ؾجد ثٌحٍٛي  .1

 ثٌمذسر ػٍٝ ِشجسوز ِؤعغجس ثٌّؾضّغ فٟ صطذ١ك ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز .  .2

 ثٌمذسر ػٍٝ ثإلعضفجدر ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌضىٍٕٛؽ١ز ٚثٌضحذ٠غجس ثٌّضؼٍمز دجعضخذثِجس ثٌحجعٛح.  .3

ٔشش ثٌٛػٟ ٚثٌّؼشفز فٟ ثٌّؾجالس ثٌٕٙذع١ز ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دّج ٠غجُ٘ فٟ حً ثٌّشجوً دجألعج١ٌخ  .4

 ثٌّضطٛسر.

 ثٌمذسر ػٍٝ إعضخذثَ ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ ٚإعضٕضجػ ثٌحٍٛي. .5

 صٛظ١ف صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٛظ١ف ثألِغً فٟ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌٕظش٠جس ثٌٕٙذع١ز. .6

 ثٌّٕجعخ ثٌضٛثصْ خٍك خالي ِٓ ٚثألِٓ ثٌشذىجس ٌّشجوً حٍٛي ػٓ ٚثٌذحظ ٚصح١ًٍ ط٠ٛشثٌمذسر ػٍٝ ص .7

 .ثٌٕظجَ ٚعالِز ٚصٛثفش ٚثٌغش٠ز، ثٌضؾجس٠ز، ثال٘ضّجِجسٚ ثأل١ِٕز، ثالحض١جؽجس د١ٓ

 ٚإدثسر ٚصم١١ُ ٚإٔشجء ثخض١جس فٟ ثالػضذجس دؼ١ٓ ٚأخز٘ج ثٌّغضخذَ ثحض١جؽجس ٚصح١ًٍ صحذ٠ذ ػٍٝ ثٌمذسر .8

 .ثٌحجعٛد١ز ثٌٕظُ

ٚثٌّىٛٔجس ٚثٌذشثِؼ ثٌّٕجعذز ثٌمذسر ػٍٝ صظ١ُّ ٚصٕف١ز ٚصم١١ُ ثٌضم١ٕجس ثٌحجعٛد١ز ٚثٌٕظُ ٚثٌؼ١ٍّجس  .9

 ٌّّٙز ِحذدر، ٚوزٌه صح١ًٍ أعش ثٌٕظُ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌضطذ١مجس ثٌّغضمذ١ٍز ثٌّحضٍّز.
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 ِؼجسف ثوضغجح ػٍٝ ثٌمذسرٚإوضغجح ِٙجسر ثٌضؼٍُ ِٓ صؾجسح ث٢خش٠ٓ ٚثإلعضفجدر ِٕٙج دظٛسر ػ١ٍّز   .11

 ٚثٌضط٠ٛش ثٌّٕٟٙ ثٌّغضّش. ح١جرثٌ ِذٜ ثٌضؼٍُ فٟ ٚثالٔخشثؽ ِؾجي صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس  فٟ ؽذ٠ذر

 ٚفٟ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌحٍٛي صظ١ُّ فٟ ٌٍغٍٛن، ضٕظ١ّ١زثٌ مٛثػذثٌٚ ثألخالل١ز، ثٌّؼج١٠ش دأػٍٝ ثالٌضضثَ .11

 .ث١ٌّٕٙز ثٌّّجسعز

 ( 8مادة ) 

 طرائق وتقنيات التدريس:

ُّحجػشثس ثٌٕظش٠ز وأعجط فٟ صى٠ٛٓ ثألؽش ثٌٕظش٠ز ٚثٌّؼشف١ز ٌٍُطالح دّج ٠ُغُٙ فٟ ص١ّٕز  .1 إعضخذثَ ثٌ

 ِؼجسفُٙ ثٌؼ١ٍّز ثٌضخظظ١ز. 

ثٌذسٚط  ِؼظ٠ُضٍمٝ ثٌطجٌخ ح١ظ  ثٌضؼ١ٍُ ثٌٛثلؼٟ دٛثعطز صطذ١مجس ثٌحجعٛح " ِؼًّ ثٌحجعخ ث٢ٌٝ" .2

ثٌّضخظظز فٟ ِؾجي صم١ٕز ثٌّؾٙض دجحذط أؽٙضر ثٌحجعٛح ٚثٌّحٍّز دجٌذشثِؼ ٌحجعٛح فٟ ِؼًّ ث

 .ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌضٟ ص١ٙب ٌٗ ثٌفشطز ٌٍضذس٠خ ٚصٕف١ز ثٌذشثِؼ ثٌضخظظ١ز فٟ شؼخ صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس

                                        إعضخذثَ ثٌٛعجةً ثإل٠ؼجح١ز ثٌحذ٠غز ِغً ؽٙجص ػشع ثٌذ١جٔجس .3

Overhead Projectors ,  Data-Show  ًفٟ إٌمجء ثٌّحجػشثس ٌٍضغ١ًٙ ٚثٌضٛػ١ح ٚػّجْ صفجػ

ُّحجػش٠ٓ.  ثٌطالح ِغ ثٌ

ثإلػضّجد ػٍٝ ثٌّٕجلشجس ٚثٌحٍمجس ثٌذحغ١ز ٌٍحجالس ثٌذسثع١ز دشىً ٠ؾؼً ثٌطجٌخ ٘ٛ ِشوض ثٌؼ١ٍّز  .4

 ثٌضؼٍُ.( ٚػٕظشثً فجػالً فٟ ثوضغجح ِٙجسثس Student-centered Classesثٌضؼ١ّ١ٍز )

ٕجلشجس ٚثٌضح١ًٍ ٌٍحجالس ثٌذسثع١ز ) .5 ُّ  Individual & Groupإلحجَ ثٌُطالح فٟ ػشع ٔضجةؼ ثٌ

Presentations .غضمٍز ُّ  ( دّج ٠ُف١ذُ٘ فٟ دٕجء ِٙجسثصُٙ ثٌشخظ١ز ٚصى٠ٛٓ شخظ١جصُٙ ثٌؼ١ٍّز ثٌ

 

 ( 9مادة ) 

 

 

 في كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات م الطلبةيتقي األساليب المتبعة في

ً ٌطذ١ؼز  صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجسٚ صضذٕٝ و١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح خضٍفز ٚرٌه ٚفمج ُّ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌطشق ٚثٌٛعجةً ثٌ

ً ٌّج صٕض ػ١ٍٗ  وّج أْثٌذشٔجِؼ ثٌذسثعٟ.  ةحز ثٌذسثعز ٚثالِضحجٔجس ثٌّؼضّذر  ثٌخجطز الثٌضم١١ُ ٠ضُ ٚفمج

 َ .2111( ٌغٕز ١ٌٚ511ز ٚثٌّٕذغمز ِٓ الةحز ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ فٟ ١ٌذ١ج سلُ )دؾجِؼز ثٌذحش ثٌّضٛعؾ ثٌذ
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 : دّخضٍف ألغجَ ثٌى١ٍزذىجٌٛس٠ٛط ثٌأُ٘ أعج١ٌخ ثٌضم١١ُ ثٌّضذؼز فٟ دشٔجِؼ 

 إؽشثء ثإلِضحجٔجس ثٌشف٠ٛز ٚثٌضحش٠ش٠ز )ثألعذٛػ١ز ٚثٌشٙش٠ز ٚثٌؾضة١ز ٚثٌٕٙجة١ز(. .1

 ِٕٚجلشضٙج.صح١ًٍ ثٌحجالس ثٌذسثع١ز ثٌؼ١ٍّز  .2

 وضجدز ثٌٛثؽذجس ثٌّٕض١ٌز ٚصغ١ٍّٙج. .3

 صمذ٠ُ ثٌؼشٚع ثٌفشد٠ز ٚثٌؾّجػ١ز. .4

ِٓ ٚثلغ ثٌؾٙذ ثٌّذزٚي فٟ إػذثد ِششٚع ثٌضخشػ ٚإٌضضثَ ثٌطجٌخ دئصذجع ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز  .5

 ثٌّٕظّز ٌزٌه .

ثٌٍٛثةح  ِغ  صضذج٠ٓ ٔغخ صٛص٠غ ثٌذسؽجس حغخ ؽذ١ؼز ثٌّجدر ِٛػٛع ثٌذسثعز ٚدّج ال ٠ضؼجسع .6

 .ثٌّشجس إ١ٌٙج أػالٖ

 

 الفصل الثاني

واإلمتحانات الدراسة نظام  

( 11مادة )   

هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة. حٌث تمسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن  نظام الدراسة فً الكلٌة

المحددة وعاً بما فٌها الفترات ( ستة عشر أسب16رئٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع، مدة كل فصل )

صٌفً تكون مدتهدراسً ستحداث فصل إ ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعةمتحانات بأنواعها، لال  

التً ٌسمح  ساعات المعتمدةثمانٌة أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد ال 

وعدد الممررات على ثالثة. تسعةللطالب بتسجٌلها على   

 ( 11مادة ) 

الخرٌف فً شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر، وٌبدأ فصل الربٌع فً شهر مارس وٌنتهً ٌبدأ فصل 

عالن عن مواعٌد بدء على أن تموم الجامعة باإل فً شهر ٌولٌه، وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌع.

.            الدراسً وأنتهاء كل فصل دراسً  

 ( 12مادة ) 

  كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات.التدرٌس فً  اإلنجلٌزٌة و اللغة العربٌة هً لغات اللغة
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 ( 13مادة ) 

 شروط القبول

فً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود  كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلوماتفً  البٌكون لبول الط

طالب لعلى ا لكلٌةاوتشترط . الجامعةفً ضوء سٌاسة الكلٌة  لسمرره مجٌطبماً لما و لكلٌةاإمكانات 

ما ٌلً  بها ملتحكال  

أو مما ٌعادلهمما ممن تخصصمٌة الثانوٌمة الأو  المسمم العلممً أن ٌكون حاصالً على الشهادة الثانوٌة العامة .1

 .لٌم فً لٌبٌاشهادات معترف بها من وزارة التع

 الكلٌة بها. مجلس ما ٌمرره وفكالمتمدم لها  بالكلٌة للمبول المعتمدة النسبة أن ٌكون متحصال على .6

 تفرضمها أخمرى شمروط أٌمة أو ، الكلٌمة مجلمس ٌحمددها شخصمٌة ممابلمة أو امتحان أي بنجاح ٌجتاز أن .3

 الدراسة. طبٌعة

  وٌجمموز لبممول طممالب منتملممٌن مممن مؤسسممات تعلٌمٌممة أخممري منمماظرة واٌممر منمماظرة لجامعممة البحممر

 المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:

الطالب بتممدٌم مسمتندات أصملٌة معتممدة تشممل كشمفاً بالمدرجات للمممررات التمً اجتازهما أن ٌلتزم  -

 الطالب ومحتوٌات كل ممرر.

 أن تتوفر فً الطالب الشروط المنصوص علٌها أعاله. -

تتم معادلة المممررات الدراسمٌة التمً درسمها الطالمب وإجتازهما بنجماح وفمماً إلحكمام همذه الالئحمة،  -

 العلمٌة للجامعة.وبما تمرره اللجنة 

% مممن الممممررات المطلوبممة للتخممرج 51ٌجممب علممى الطالممب المنمممول إتمممام بنجمماح بحممد أدنممً  -

 بتخصصه بجامعة البحر المتوسط الدولٌة. 

 ( 14مادة ) 

 إجراءات القبول والتسجيل

 أوالً:

 الوثائك التالٌة مع طلب االلتحاق بالجامعة: حضارٌموم الطالب بإ

 مصدلة األصلٌة التخصصٌة أو المسم العلمً العامة درجات الثانوٌةوكشف  صورة من شهادة 

  التعلٌم. وزارة من ومعتمدة

  حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خارج لٌبٌا. وزارة التعلٌم اللٌبً االعتماد من شهادة 

  كتٌب العائلةصورة من.   
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 ثانٌاً:

بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله فً الجامعة، ٌحضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة  .1

 .4×6( صورة شخصٌة للطالب مماس 4لمسم المبول بالجامعة، مع عدد )

، وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول التً تحددها اإلدارة المبول المطلوبةرسوم ٌموم بدفع  .6

 .فصل ٌسجل به الطالب

3.  ً ً جامعٌا ً للطالب وٌعطى له رلما للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة. وتصرف له  ٌفتح ملفا

 بطالة تعرٌف.

 

 ( 15مادة ) 

 إجراءات التسجيل

 الخطوات التالٌة:تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بأسبوع وفك 

والجدول الزمنً ومكان  ستمارة الموادواالمتحانات على كل طالب إ الدراسةتوزع إدارة  .1

 المحاضرات

ٌموم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها الئحة الرسوم الدراسٌة  .6

 المعتمدة خالل تلن الفترة. 

، بتسجٌل صص له من لبل المسم العلمًاألكادٌمً المخٌموم الطالب، بعد موافمة المرشد  .3

 التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر. بمكتب الممررات

 ساعة. 16الحد األدنى لعدد الساعات المسموح التسجٌل بها  .4

بعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم اجتٌاز متطلبها  .5

 جاح. السابك بن

 

 ( 16مادة ) 

 اإلرشاد األكاديمي

لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وإرشاده عند  ،طالب، ٌكلفه المسم العلمً  ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل

ختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بناًء على الخطة الدراسٌة فً إ

اإلنذار األكادٌمً.تخصصه. كما ٌتابع معه حاالت   
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 ( 17مادة ) 

 نظام التقييم

 ٌمٌم الطالب فً كل ممرر كاآلتً:

% 51تمسم الدرجات على امتحانات جزئٌة ونهائٌة وأنشطة أخرى حسب طبٌعة الممرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التمارٌر 65من الدرجة لالمتحان النهائً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل )

وٌعتبر درجة  111%(. وتكون الدرجة النهائٌة لكل ممرر 65والبحوث واألنشطة الصفٌة األخرى )

من الدرجة النهائٌة فما فوق. 51الطالب ناجحاً إذا تحصل على %  

:وتمسم التمدٌرات على الدرجات والنماط حسب الجدول التالً  

 النماط التمدٌر الدرجة

111إلى  85من   4.1 )أ( 

85ألل من إلى  81من   3.5 )ب+( 

81إلى ألل من  75من   3.1 )ب( 

75إلى ألل من  71من   6.5 )ج+( 

71إلى ألل من  61من   6.1 )ج( 

61إلى ألل من  55من   1.5 )د+( 

55إلى ألل من  51من   1.1 )د( 

51ألل من   1.1 )ر( 

 

بتأجٌل استكمال متطلبات ترصد للطالب درجة اٌر مكمل )غ( فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً  -

الممرر الى الفصل التالً. وإذا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد نهاٌة امتحان الفصل التالً ترصد النتٌجة )ر( 

 دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.

ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز )ل( فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخرج فً الفصل األخٌر،  -

 ٌة التً تتطلب ذلن.بالنسبة لأللسام العلم

ترصد للطالب درجة منسحب )م( فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو أكثر فً المدة المسموح بها  -

 .أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً 4والتً ال تتجاوز  لالنسحاب
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 ( 18مادة ) 

الدراسيإيقاف القيد   

عدم لٌامه بالتسجٌل فً الممررات الدراسٌة فً ذلن ٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط ٌسمح للطالب إ

خالل دراسته بالجامعة. الفصل، وعلى أن ال ٌموم بإٌماف لٌده أكثر من مرتٌن  

 ( 19مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسقاط واإلضافة

نسحاب الجزئً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً خالل ٌسمح للطالب اإل

( أسابٌع لبل بدء االمتحانات النهائٌة، وذلن بعد الحصول على موافمة عمٌد الكلٌة 4تتجاوز )مدة ال 

المختص وترصد له درجة منسحب )م(، وال ٌحك له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسٌة المدفوعة عن 

ٌة الفصل ذلن الفصل. كما ٌسمح للطالب بإسماط أو إضافة ممرر دراسً أو أكثر خالل إسبوعٌن من بدا

أو المضافة  ةالدراسً مع دفع الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة، وبما الٌمل عدد الساعات المسمط

 دنً والحد األعلً المسموح للتسجٌل.عن الحد األ

 ( 21مادة ) 

 المعدل الفصلي والتراكمي

عدد ساعات   ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً

الممرر، ثم ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها الطالب فً الفصل الدراسً، 

وٌحسب المعدل التراكمً للطالب فً الفصول الدراسٌة التً درسها بضرب عدد الساعات الدراسٌة لكل 

الممررات ثم لسمة  ممرر دراسً فً عدد النماط المتحصل علٌها فً ذلن الممرر وجمع نتائج جمٌع

 المجموع على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها الطالب فً جمٌع الفصول.
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 ( 21مادة ) 

 اإلنذار األكاديمي

ً إذا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن   6.11ٌنذر الطالب أكادٌمٌا

  الدراسٌة ساعة فً األسبوع فً الفصول 16بالتسجٌل فً أكثر من . وال ٌسمح له من أربع نماط نمطة

أكثرمن فصل الطالب فً حال حصوله علً ٌجوزنمطة، و 6.11ن ٌرتفع معدله التراكمً إلى التالٌة إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.      أربعة انذارات متتالٌة خال

 ( 22مادة )  

 الحضور والغياب

بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أُستاذ المادة  ٌلتزم الطالب

% من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل 15الحضور والغٌاب بحٌث ٌنذر الطالب كتابٌاً إذا تجاوز اٌابه 

لذي وٌجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهائً فً الممرر االدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة 

 % من عدد الساعات الفعلٌة وذلن بمرار من إدارة الجامعة.65تجاوز اٌابه فٌه 

 ( 23مادة )  

  أو من قسم الى آخر  نتقال من كلية الى أخرىاإل

ى آخر ولمرة واحدة، بعد الحصول عل أو من لسم علمً الى ىٌجوز للطالب اإلنتمال من كلٌة الً أخر

وبشرط أاَل ٌكون الطالب مفصوالً ، إلٌهاعتماد مجلس الكلٌة المنمول موافمة المجلس العلمً بالمسم وا

 المسم المنتمل منه.وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً ألسباب تأدٌبٌة، 

 

 ( 24مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات وتسمى لجنة عمٌد الكلٌة تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من 

 على سٌر االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابةالكامل لإلعداد والتنفٌذ واإلشراف والنظام، تتولً اإلشراف 

ائج إلى فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌأة التدرٌس المائم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النت 

 لسم الدراسة واالمتحانات.
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 ( 25مادة ) 

 إجراءات التأديب

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة، وذلن فً 

:الحاالت التالٌة  

أحد أعضاء هٌئة التدرٌس أو الموظفٌن أو  تداء بالضرب أو الشتم أوالسب، علىاإلع اإلساءة أو -

 الطالب.

 الجامعة.إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخاللٌة تمس بصورة  -

 الجزئٌة أو النهائٌة.الغش أوإنتحال الشخصٌة أثناء االمتحانات  -

ٌتولً مجلس الكلٌة تحدٌد نوع العموبات الواجب تطبٌمها وبما ٌتفك مع األنظمة واللوائح المعتمدة  -

 بالجامعة.

ٌم طلب للطالب حك التظلم أمام المكتب المانونً إذا شعر أحدهم بعدم عدالة العموبة، حٌث ٌحك له تمد -

تظلم إلى رئٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخذ اإلجراءات 

  اإلدارٌة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.     

  

                ( 26مادة )   

 متطلبات التخرج

مسم علمً، وتشمل مجموع عدد الساعات المعتمدة ، بمعدل ستٌفاء كل متطلبات التخرج لللب إعلى الطا

 نماط . 4.11من مجموع  6.11ٌمل عن تراكمً ال 

 ساعة معتمدة  135: تخصص علوم الحاسوب 

  ساعة معتمدة  135: الشبكاتتخصص 

  ساعة معتمدة  135: البرمجٌاتتخصص هندسة 

 ساعة معتمدة  135: تخصص نظم المعلومات 
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 الفصل الثالث

 األقسام العلمية

 ( 72مادة ) 

 قسم علوم الحاسوب -1

لسم علوم الحاسوب من األلسام األساسٌة فً كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات، وٌمنح الطالب درجة 

 ساعة معتمدة. 135البكالورٌوس فً تخصص علوم الحاسوب بعد اكماله بنجاح 

 (  28مادة ) 

 قسم علوم الحاسوبأهداف  

ِٚؤعغجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ دضٛف١ش ثٌفشص ٌٍحظٛي ػٍٝ صؼ١ٍُ ػجٌٟ فٟ صخظض ػٍَٛ دػُ ثٌّؾضّغ  -1

 ثٌحجعٛح ٚثٌزٞ ٠ؼضذش ِٓ ثُ٘ ِمِٛجس ثٌؼٍَٛ ثٌؼظش٠ز .

 .  إػذثد ثٌّضخظظ١ٓ فٟ ػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌّضطٛسر صٍذ١ز الحض١جؽجس ثٌّؾضّغ ثٌؼشٚس٠ز  -2

ثِذثد ثٌمطجػجس ثٌظٕجػ١ز ٚثالٔضجؽ١ز ٚثٌذٚثةش ثٌّج١ٌز ٚثالدثس٠ز ثٌؼجٍِز دأؽٙضر ثٌذٌٚز  دىفجءثس  -3

ثٌمذسر ػٍٝ إػذثد ثٌذشثِؼ ثٌضطذ١م١ز ٌؼٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌحذ٠غز ٚصحغ١ٕٙج ٚثٌّغجّ٘ز ثٌفؼجٌز ِض١ّضر ٌٙج 

ثٌخجسؽٟ  ثٌّؾضّغ ٚوغش ثالحضىجسفٟ صشغ١ٍٙج ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثالِغً دح١ظ صغُٙ فٟ صط٠ٛش 

 ٌٍضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّضطٛسر.

صؼض٠ض عمز ثٌطالح ِٓ خالي ثالٔخشثؽ فٟ ثٌّؾضّغ دشىً ػٍّٟ ٚرٌه دئػذثد ثٌذحٛط ث١ٌّذث١ٔز   -4

 ٌٍّضطٍذجس ثٌذسثع١ز ٚثٌّشجسوز فٟ ثٌّحجفً ٚثالٔشطز ثٌؼ١ٍّز. 

طذ١م١ز  ثٌؼًّ ػٍٝ ثدسثػ ػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌحذ٠غز ػّٓ ثٌفجػ١ٍجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚ صشع١خ ثٌّفج١ُ٘ ثٌض -5

ٚصٛظ١فٙج فٟ صؼض٠ض ِفَٙٛ  عمجفز ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز ٚثٌؼًّ ػٍٟ صطذ١مٙج دّج ٠خذَ ثٌخطؾ 

 ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍّؾضّغ.

صؼ١ّك عمجفز صذجدي ثٌّؼٍِٛجس ٚثالفىجس ِٓ خالي ثعضحذثط ِؾّٛػجس  صؼًّ دّٕٙؾ١ز ثٌفش٠ك ثٌٛثحذ  -6

 ظشر ِٓ خجسػ ثٌؾجِؼز. ٚرٌه ِٓ خالي دٕجء ثٌششثوجس ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثأللغجَ ثٌّٕج

ثالٔخشثؽ دشىً فؼجي فٟ ثالٔشطز ثألوجد١ّ٠ز ٚثٌؼ١ٍّز ثٌّح١ٍز ِٕٙج ٚثٌذ١ٌٚز ٚػمذ ثٌٕذٚثس  -7

 ٚثٌّؤصّشثس ٚٚسػ ثٌؼًّ دّج ٠شفغ لذسر ثالدضىجس ٚثٌضفى١ش دشىً ِٕٙؾٟ ٌٍطالح ٚثٌخش٠ؾ١ٓ. 

ٌذ١تز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضذس٠ذ١ز سفغ ِغضٛٞ ثٌّؾضّغ ِٓ ثٌٕجح١ز ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضظجد٠ز ٚرٌه دضٛف١ش ث -8

ثٌذثػّز ٌذٕجء ثٌمذسثس ثٌؼ١ٍّز ٌٍطالح ٚص٠جدر ثٌضحظ١ً ثٌّؼشفٟ دجٌطشق ثٌٕظش٠ز ٚثٌؼ١ٍّز حغخ 

 ثٌضخظظجس ثٌّخضٍفز دثخً ثٌى١ٍز.
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 ( 29مادة ) 

 المهارات والقدرات لخريجي برنامج قسم علوم الحاسوب
 

 دجعضخذثِجس ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس .ثٌمذسر ػٍٝ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّذجدا ثٌخجطز  .1

صحظ١ً ثالعظ ثٌؼ١ٍّز ثٌّؤٍ٘ز ٌفُٙ ٚصح١ًٍ ثٌّشجوً ثٌّظجحذز العضخذثِجس ثٌحجعٛح ثٌمذسر ػٍٝ  .2

 إ٠ؾجد ثٌحٍٛي ثٌٕجؽحز ٌٙج.

ثٌضّىٓ ِٓ ثٌٛطٛي دّؤعغجس ثٌّؾضّغ فٟ صؼ١ُّ ثعضخذثِجس ثٌحجعٛح ثٌزٞ ٠ؼذ ثحذ ثػّذر دٕجء  .3

 ٌحذ٠غز . ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز ث

ثٌمذسر ػٍٝ ثالعضفجدر ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثٌضحذ٠غجس ثٌّضؼٍمز دجعضخذثِجس ػٍَٛ ثٌحجعٛح  .4

 ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس. 

ٔشش ثٌٛػٟ ٚثٌّؼشفز ٚثالصؾجٖ دمطجػجس ثٌذٌٚز دجعض١ؼجح ػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌّخضٍفز ٚصطذ١مجصٙج   .5

 ألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌّضطٛسر.ثٌٕٙذع١ز ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دّج ٠غجُ٘ فٟ حً ثٌّشجوً دج

ثعضذسثن ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌحذ٠غز فٟ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ ٚثعضٕضجػ ثٌحٍٛي ِٓ خالي صشع١خ  .6

 ثٌحٛعذز ٚػٍِٛٙج ثٌّخضٍفز.

صٛظ١ف صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس  ٚػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌضٛظ١ف ثألِغً فٟ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌٕظش٠جس  .7

 ثٌٕٙذع١ز.

ز ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذحظ ػٓ  حٍٛي ٌغذ ثٌغغشثس ثٌمذسر ػٍٝ صط٠ٛش ٚصح١ًٍ ثٔظّ .8

 ثأل١ِٕز دأٔظّز ثٌحجعٛح ٚ خٍك صٛثصْ د١ٓ ثالحض١جؽجس ثأل١ِٕز ٚثٌضؾجس٠ز  .

ثٌٛطٛي ٌّشثحً ِضمذِز فٟ صحذ٠ذ ٚصح١ًٍ ثحض١جؽجس ثٌغٛق ٚثٌّغضخذ١ِٓ ٚثدسثؽٙج ػّٓ  .9

 ّؼٍِٛجس.ثػضذجسثس ثخض١جس ٚإٔشجء ٚصم١١ُ ٔظُ ثٌحٛعذز ٚ صم١ٕجس ثٌ

ثٌمذسر ػٍٝ صظ١ُّ ٚصٕف١ز ٚصم١١ُ صم١ٕجس ثٌحجعٛح ٚثٌٕظُ ثٌّؼٍِٛجص١ز  ٚصأع١ظ ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌّىٛٔجس  .11

ٚثٌذشثِؼ ثٌّٕجعذز ٌٍّٙجَ ثٌّحذدر، ٚوزٌه صح١ًٍ أعش ثٌٕظُ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌضطذ١مجس ثٌّغضمذ١ٍز 

 ثٌّحضٍّز.

ٚثالعضفجدر ِٕٙج ِٚٛثطٍز ثٌضحظ١ً ثالٔؾزثح ٚثٌضؼٍك دجٌضؼ١ٍُ ِٓ خالي ثعض١ؼجح صؾجسح ث٢خش٠ٓ  .11

ثٌّؼشفٟ فٟ ِغضؾذثس ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚثالٔخشثؽ فٟ دٕجء ثٌخٍف١جس ثٌؼ١ٍّز ِذٜ ثٌح١جر ٚثٌضط٠ٛش 

 ثٌّٕٟٙ ثٌّغضّش.

ثٌضحٍٟ دجٌّؼج١٠ش ثألخالل١ز ٚثالٌضضثَ دجٌغٍٛو١جس ث١ٌّٕٙز ٚثعضغّجس٘ج فٟ صظ١ُّ ثٌحٍٛي ثٌخاللز ٚ  .12

 ثٌّّجسعجس ثٌضطذ١م١ز.
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 طرائق  تقييم برنامج علوم الحاسوب

 
٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍذشثِؼ ٌٍضأوذ ِٓ ؽٛدصٙج ِٚٛثوذضٙج ػٍَٛ ثٌحجعٛح فٟ ذىجٌٛس٠ٛط ثٌدشٔجِؼ 

 ٌٍضطٛسثس ثٌحذ٠غز فٟ ثٌّؾجي ثألوجد٠ّٟ ٚثٌضمٕٟ ، ِٚٓ ػّٓ ثٌّؤششثس ثٌّؼضّذر فٟ ثٌضم١١ُ ِج ٠ٍٟ:

ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌطٍذز ألدثء أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٚالةّز ثٌضم١١ُ ِٓ خالي  .1

 ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز .

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي صح١ًٍ ٔضجةؼ ثعضذ١جْ صم١١ُ ثٌطالح ٌٍّمشسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ صغط١ز  .2

 ِفشدثس ثٌّٕج٘ؼ ثٌّمشسر.

ً صمجَ دّؼشفز أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ دجٌمغجَ ثٌؼ١ٍّز دظٛسر دٚس٠ز ٌضحذ٠ذ ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ٚسػ ػّ .3

 ٔمجؽ ثٌمٛر ٚٔمجؽ ثٌؼؼف فٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚصؼذ٠ٍٙج دّج ٠ضٛثفك ٚ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ.

 ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز إلدثسر ثٌى١ٍز ٚإدثسر ثٌؾجِؼز ٌٍذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز. .4

صمجس٠شثٌٍؾجْ ثٌّخضظز دضم١١ُ ثٌذشثِؼ ثٌؼ١ٍّز ٚإؽشثء ثٌضؼذ٠الس ٚفك ثٌضطٛسثس ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ  .5

 ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضم١ٕز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌّضؼجسف ػ١ٍٙج د١ٌٚج.

 ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ صح١ًٍ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌخش٠ؾ١ٓ. .6

 

 ٍّٟ دجصخجر ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز:ٚدٕجًء ػٍٝ ثٌّؤششثس ثٌّحظٍز ِٓ ثٌٕمجؽ ثٌغجدمز  ، ٠مَٛ ثٌمغُ ثٌؼ

ٚثٌضخظظجس ثالخشٜ  صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ِٓ أعجصزر  و١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚ  .1

حض٠ٛجس ثٌذسثع١ز ثٌّمشسر فٟ ؽجِؼجس ثٌؼجٌُ، ٚصى١١فٙج دّج ٠خذَ  ُّ رثس ثٌؼاللز دجٌذحظ ػٓ أٔغخ ثٌ

 أغشثع ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌذ١تز ث١ٌٍذ١ز.

مضشحز ِٓ أعجصزر  ِضخظظ١ٓ ٚثٌؼًّ صشى١ً ٌؾٕز  .2 ُّ ػ١ٍّز  ألغشثع ثٌضم١١ُ ٚثٌّشثؽؼز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌ

 ػٍٝ ثػضّجد٘ج دؼذ إؽشثء ثٌضؼذ٠الس ثٌالصِز. 

ثإلعضؼجٔز دجٌّغضشجس٠ٓ ٚثٌخذشثء فٟ ِؾجي إػذثد ثٌّٕج٘ؼ ٚأٔظّز ؽٛدر ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌؼّجْ  .3

 عالِز ٚؽٛدر ثٌّخشؽجس ثٌضؼ١ّ١ٍز.

شثؽؼز ثٌّٕج٘ؼ ٚصؼذ٠ٍٙج ٚفمج ٌالحض١جؽجس ثٌٍّحز  وّج ٘ٛ ثٌحجي فٟ ؽجِؼجس ٚػغ خطز ع٠ٕٛز ٌّ .4

 ثٌذٚي ثٌّضمذِز.
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 ( 31مادة ) 

 الشبكاتقسم  -2

من األلسام األساسٌة فً كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات، وٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس  لسم 

 ساعة معتمدة. 135بعد اكماله بنجاح  الشبكاتفً تخصص 

 (  32مادة ) 

 قسم الشبكاتأهداف  

ثصجحز ثٌفشص ٚصّى١ٓ ثٌشذجح ثٌٕجشب ِٓ ثٌحظٛي ػٍٝ صؼ١ٍُ ػجٌٟ فٟ ِؾجي ثٌشذىجس  -1

ٚثالصظجالس ، ح١ظ ٠ؼذ ٘زث ثٌضخظض ِٓ ثُ٘ ثٌّؾجالس ثٌح٠ٛ١ز ثٌضٟ ال صخفٝ ثٔؼىجعجصٙج 

 ثال٠ؾجد١ز فٟ وجفز ِٕجحٟ ثٌح١جر.

ثٌحذ٠غز ٚ ِٕظِٛجس ثالصظجي ثٌّضطٛسر صٍذ١ز ٌالحض١جؽجس إػذثد ثٌّضخظظ١ٓ فٟ ثٔظّز ثٌشذىجس  -2

 ٌذثػّز  ٌضطٛس ثٌّؾضّغ ِٚٛثوذز ثٌّؾضّؼجس ثٌّضطٛسر.  ثٌؼشٚس٠ز ٚصطذ١مجصٙج ثٌؼ١ٍّز ٚثٌؼ١ٍّز  ث

ثٌمذسر ػٍٝ إػذثد ثٌذشثِؼ ثٌضطذ١م١ز ٌّٕظِٛجس ثٌشذىجس ثِذثد ثٌّؾضّغ دىفجءثس ِض١ّضر ٌٙج  -3

ٚثالصظجالس ثٌحذ٠غز ٚصحغ١ٕٙج ٚثٌّغجّ٘ز ثٌفؼجٌز فٟ صشغ١ٍٙج ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثالِغً دح١ظ صغُٙ فٟ 

 ثٌّؾضّغ ٚصم١ٍض ثالػضّجد ػٍٝ ثٌخذشثس ثالؽٕذ١ز.صط٠ٛش 

ثٌّٙجَ وّضطٍذجس صؼض٠ض عمز ثٌطجٌخ ِٓ خالي دِؾٗ فٟ ثٌّؾضّغ ػ١ٍّج ػٓ ؽش٠ك إعٕجد دؼغ  -4

 دسثع١ز ِغً ثٌذحٛط ث١ٌّذث١ٔز ٚٚسلجس ثٌؼًّ فٟ ثٌّحجفً ٚثالٔشطز ثٌؼ١ٍّز. 

ثدسثػ ثٔظّز ثٌشذىجس ثٌّضطٛسر ٚدشثِؼ ثالصظجالس ثٌحذ٠غز ػّٓ ثٌفجػ١ٍجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚ صشع١خ  -5

دّج ٠خذَ ثٌّفج١ُ٘ ثٌضطذ١م١ز  ٚصٛظ١فٙج فٟ صؼض٠ض ِفَٙٛ ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز ٚثٌؼًّ ػٍٟ صطذ١مٙج 

 ثٌّؾضّغ.

صٛف١ش د١تز ثٌؼًّ فٟ ِؾّٛػجس ِضؾجٔغز صؼًّ دؼم١ٍز ثٌفش٠ك ثٌٛثحذ ٚرٌه ِٓ خالي دٕجء ثٌششثوجس  -6

ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثأللغجَ ثالخشٜ ِٓ دثخً ٚخجسػ ثٌى١ٍز ٚثٌؾجِؼز دّج ٠غُٙ فٟ ثالعضفجدر ِٓ صذجدي 

ٍّٟ ثٌخجطز دأٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌخذشثس  فٟ صطذ١ك ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌحذ٠غز فٟ ثٌذحظ ثٌؼ

 ثالصظجالس.

ثٌّشجسوز دشىً ث٠ؾجدٟ فٟ ثٌفؼج١ٌجس ثألوجد١ّ٠ز ثٌّح١ٍز ِٕٙج ٚثٌذ١ٌٚز ٚػمذ ثٌٕذٚثس ٚثٌّؤصّشثس  -7

 ٚٚسػ ثٌؼًّ ِّج ٠ؼ١ف فٟ فضح ثٌّؾجالس ثٌح٠ٛ١ز ٠ٚشفغ ِٓ ثفك ثٌضفى١ش ٌٍطالح ٚثٌخش٠ؾ١ٓ. 

ؼشفز ثٌٕظش٠ز ٚثٌؼ١ٍّز حغخ ثٌضخظظجس صٛف١ش د١تز صؼ١ّ١ٍز ٚصذس٠ذ١ز دثػّز ٌضض٠ٚذ ثٌطالح دجٌّ -8

 ثٌّخضٍفز دثخً ثٌى١ٍز ٚسفغ ِغضٛٞ ثٌّؾضّغ ِٓ ثٌٕجح١ز ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضظجد٠ز .
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 المهارات واالقدرات لخريجي برنامج قسم الشبكات
 

ثٌحجعٛح صؼض٠ض ثٌغمز ث١ٌّٕٙز ِٓ خالي صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّؼج١٠ش ثٌؼ١ٍّز ثٌخجطز دضظ١ُّ شذىجس  .1

 ٚثٔظّز ثالصظجالس دجٌطشق ثٌحذ٠غز .

 صذجديثٌٛلٛف ػٍٝ ثحذط ثٌضم١ٕجس ِٚٛثوذز ِغضؾذثس طٕجػز شذىجس ثٌحجعٛح ِٕٚظِٛجس  .2

 ثٌذ١جٔجس ٚث٠ؼج ثٌمذسر ػٍٝ فُٙ ٚصح١ًٍ ثٌّشجوً ثٌؼ١ٍّز ٚإ٠ؾجد ثٌحٍٛي ثٌّٕجعذز ٌٙج.

الصؾجٖ ٔحٛ صطذ١ك ثإلدثسر ثٌمذسر ػٍٝ ثٌّغجّ٘ز ثال٠ؾجد١ز ٚثٌشلٟ دّؤعغجس ثٌّؾضّغ فٟ ث .3

 ثإلٌىضش١ٔٚز ِٓ خالي ثٌغمز فٟ صأع١ظ ثٌشذىجس رثس ثٌىفجءر ٚثالدثء ثٌّض١ّض. 

ثٌمذسر ػٍٝ ثالعضفجدر ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚصحذ٠غجصٙج ثٌّضؾذدر ِٓ خالي صطذ١ك ثعج١ٌخ  .4

 شذىجس ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضطٛسر. 

ثٌٕٙذع١ز ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دّج ٠غجُ٘ فٟ حً ثٌّشجوً  ٔشش ثٌٛػٟ ٚثٌّؼشفز فٟ ثٌّؾجالس .5

 دجألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌّضطٛسر ٚرٌه ػذش ثػضّجد ػٕجطش ٔظُ ثالصظجالس ٚفك ثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز .

ثٌمذسر ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌحذ٠غز ثٌّؼٛي ػ١ٍٙج فٟ صشع١خ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ  .6

 ٚثعضٕذجؽ ثٌحٍٛي.

ثٌشذىجس ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس  دظٛسر ِغٍٝ صغُٙ ث٠ؾجد١ج فٟ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘  صٛظ١ف ِٕٙؾ١ز ػٍُ .7

 ٚثٌضطذ١مجس ثٌٕٙذع١ز.

ثعض١ؼجح ثٌمذسثس ثٌضٟ صفؼٟ ثٌٝ صط٠ٛش ٚصح١ًٍ شذىجس ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٌٍضغٍخ ػٍٝ  .8

 ِشجوً ثٌشذىجس ٚثألِٓ ِٓ خالي خٍك صٛثصْ ِالةُ د١ٓ ثالحض١جؽجس ثأل١ِٕز ، ٚثال٘ضّجِجس

 ثٌضؾجس٠ز ٚوزٌه ثٌحفجظ ػٍٝ عش٠ز ثٌذ١جٔجس ٚ عالِز ثالٔظّز.

ثٌمذسر ػٍٝ صحذ٠ذ ٚصح١ًٍ ثحض١جؽجس ثٌّغضخذَ ٚأخز٘ج دؼ١ٓ ثالػضذجس فٟ إٔشجء ٚصم١١ُ ٚإدثسر  .9

 شذىجس ثٌّؼٍِٛجس.

ثِضالن ثٌّؤ٘الس ثالوجد١ّ٠ز ٚثٌضم١ٕز ثٌّخٌٛز ٌضظ١ُّ ٚصٕف١ز ٚصم١١ُ صم١ٕجس ثٌشذىجس ٚصأع١ظ ٔظُ  .11

ظجالس ٚثخض١جس ثٌذشثِؼ ثٌّٕجعذز ٌٍّٙجَ ثٌّحذدر، ٚوزٌه صح١ًٍ أعش ثٌٕظُ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌضطذ١مجس ثالص

 ثٌّغضمذ١ٍز ثٌّحضٍّز.

ثالؽالع ػٍٝ صؾجسح ث٢خش٠ٓ ٚثالعضفجدر ِٕٙج دظٛسر ػ١ٍّز ٚثٌمذسر ػٍٝ صحظ١ً ِؼجسف ؽذ٠ذر  .11

س ِذٜ ثٌح١جر ٚثٌضط٠ٛش ثٌّٕٟٙ فٟ  ِؾجي صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالٔخشثؽ فٟ ثٌضؼٍُ ٚصؾذ٠ذ ثٌّؼٍِٛج

 ثٌّغضّش.

ثالٌضضثَ دأػٍٝ ثٌّؼج١٠ش ثألخالل١ز، ٚثحضشثَ ثٌمٛثػذ ثٌضٕظ١ّ١ز ٌٍغٍٛن ثٌّٕٟٙ ٚثػضذجس٘ج ثحذٜ  .12

 سوجةض ثٌّّجسعجس ثٌؼ١ٍّز.
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 ( 34مادة ) 

 

 طرائق  تقييم برنامج بكالوريوس تخصص الشبكات

 
ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍذشثِؼ ٌٍضأوذ ِٓ ؽٛدصٙج ِٚٛثوذضٙج ٌٍضطٛسثس ٠ؼضّذ ػٍٝ  ثٌشذىجسدشٔجِؼ دىجٌٛس٠ٛط 

 ثٌحذ٠غز فٟ ثٌّؾجي ثألوجد٠ّٟ ٚثٌضمٕٟ ، ِٚٓ ػّٓ ثٌّؤششثس ثٌّؼضّذر فٟ ثٌضم١١ُ ِج ٠ٍٟ:

 

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌطٍذز ألدثء أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٚالةّز  .1

 ثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز .ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚ

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي صح١ًٍ ٔضجةؼ ثعضذ١جْ صم١١ُ ثٌطالح ٌٍّمشسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ صغط١ز  .2

 ِفشدثس ثٌّٕج٘ؼ ثٌّمشسر.

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ٚسػ ػًّ صمجَ دّؼشفز أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ دجٌمغجَ ثٌؼ١ٍّز دظٛسر دٚس٠ز ٌضحذ٠ذ  .3

 ذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚصؼذ٠ٍٙج دّج ٠ضٛثفك ٚ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ.ٔمجؽ ثٌمٛر ٚٔمجؽ ثٌؼؼف فٟ ثٌ

 ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز إلدثسر ثٌى١ٍز ٚإدثسر ثٌؾجِؼز ٌٍذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز. .4

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ صمجس٠شثٌٍؾجْ ثٌّخضظز دضم١١ُ ثٌذشثِؼ ثٌؼ١ٍّز ٚإؽشثء ثٌضؼذ٠الس ٚفك ثٌضطٛسثس  .5

 جسف ػ١ٍٙج د١ٌٚج.ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضم١ٕز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌّضؼ

 ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ صح١ًٍ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌخش٠ؾ١ٓ. .6

 

 ٚدٕجًء ػٍٝ ثٌّؤششثس ثٌّحظٍز ِٓ ثٌٕمجؽ ثٌغجدمز  ، ٠مَٛ ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ دجصخجر ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز:

ٚثٌضخظظجس ثالخشٜ  صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ِٓ أعجصزر  و١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚ  .1

حض٠ٛجس ثٌذسثع١ز ثٌّمشسر فٟ ؽجِؼجس ثٌؼجٌُ، ٚصى١١فٙج دّج ٠خذَ  ُّ رثس ثٌؼاللز دجٌذحظ ػٓ أٔغخ ثٌ

 أغشثع ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌذ١تز ث١ٌٍذ١ز.

مضشحز ِٓ أعجصزر  ِضخظظ١ٓ ٚثٌؼًّ  .2 ُّ صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ألغشثع ثٌضم١١ُ ٚثٌّشثؽؼز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌ

 إؽشثء ثٌضؼذ٠الس ثٌالصِز. ػٍٝ ثػضّجد٘ج دؼذ 

ثإلعضؼجٔز دجٌّغضشجس٠ٓ ٚثٌخذشثء فٟ ِؾجي إػذثد ثٌّٕج٘ؼ ٚأٔظّز ؽٛدر ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌؼّجْ  .3

 عالِز ٚؽٛدر ثٌّخشؽجس ثٌضؼ١ّ١ٍز.
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ٚػغ خطز ع٠ٕٛز ٌّشثؽؼز ثٌّٕج٘ؼ ٚصؼذ٠ٍٙج ٚفمج ٌالحض١جؽجس ثٌٍّحز  وّج ٘ٛ ثٌحجي فٟ ؽجِؼجس  .4

 ثٌذٚي ثٌّضمذِز.

 

 ( 35 مادة )

 قسم هندسة البرمجيات -3

من األلسام األساسٌة فً كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات، وٌمنح الطالب هندسة البرمجٌات  لسم 

 ساعة معتمدة. 135بعد اكماله بنجاح  هندسة البرمجٌاتدرجة البكالورٌوس فً تخصص 

 (  36مادة ) 

 قسم هندسة البرمجياتأهداف  

 
خالي صٛف١ش فشص حم١م١ز ٌٍحظٛي ػٍٝ صؼ١ٍُ ػجٌٟ ِٚض١ّض فٟ صخظض ثعضٕٙجع ثٌّؾضّغ ِٓ  -1

ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس  ٚثٌزٞ  ٠حغخ ػّٓ ثٌّؾجالس ثالعجع١ز ثٌضٟ صشصىض ػ١ٍٙج ثٌّؾضّؼجس 

 ثٌّضمذِز.

صخش٠ؼ ثٌّضخظظ١ٓ فٟ ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ٚثِذثد ِخضٍف لطجػجس ثٌذٌٚز دجالحض١جؽجس ثٌٍّحز ٚ  -2

  .لضظجد ثٌّحٍٟ ثٌؼشٚس٠ز ثٌالصِز ٌضغ١١ش ثال

ثٌمجدسر ػٍٝ إػذثد ثٌذشثِؼ ثٌضطذ١م١ز ٌٕٙذعز ثٌّغجّ٘ز دضٛف١ش  ثٌىفجءثس ثٌٕٛػ١ز ثٌّض١ّضر  -3

ثٌّؾضّغ ثٌذشِؾ١جس ثٌحذ٠غز ٚعذً صط٠ٛش٘ج ٚ صشغ١ٍٙج دجٌطشق ثٌّضطٛسر ٚثٌضٟ صضٛثفك ٚصطٍؼجس 

 ٚصم١ٍض ثالسصٙجْ ثالؽٕذٟ.

ّؾضّغ دشىً ػٍّٟ ٚرٌه دئػذثد ثٌذحٛط ثٌح٠ٛ١ز صسع ثٌغمز فٟ ثٌطالح ِٓ خالي ثالٔذِجػ فٟ ثٌ -4

 ثٌّىٍّز  ٌٍّضطٍذجس ثٌذسثع١ز ٚثٌّشجسوز فٟ ٚثالٔشطز ثٌؼ١ٍّز. 

صؼض٠ض ِفَٙٛ  عمجفز ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز ٚثٌؼًّ ػٍٟ صطذ١مٙج دّج ٠خذَ ثٌخطؾ ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍّؾضّغ  -5

 صشع١خ ثٌّفج١ُ٘ ثٌضطذ١م١ز  ٌٙج. ٚرٌه دئدسثػ ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ثٌحذ٠غز ػّٓ ثالٔشطز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚ

ثعضحجط ث١ٌز صذجدي ثٌّؼٍِٛجس ٚثالفىجس ِٓ خالي صطذ١ك فىشر فشق ثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ ٚثٌّؼضّذر فٟ  -6

ثٌؾجِؼجس ثٌّضمذِز ٚثالعضفجدر ِٓ دٕجء ثٌششثوجس ٚثٌضؼجْٚ ِغ ثأللغجَ ثٌّٕجظشر ِٓ دثخً ٚ خجسػ 

 ثٌؾجِؼز. 

ز ثٌّح١ٍز ِٕٙج ٚثٌذ١ٌٚز ٚػمذ ثٌٕذٚثس ٚثٌّؤصّشثس ٚٚسػ صٛف١ش د١تز ثالٔشطز ثألوجد١ّ٠ز ٚثٌؼ١ٍّ -7

 ثٌؼًّ دح١ظ صشصمٟ لذسر ثالدضىجس ٚثٌضفى١ش دشىً ِٕٙؾٟ ٌٍطالح ٚثٌخش٠ؾ١ٓ. 
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سفغ ِغضٛٞ ثٌضفى١ش ثٌغمجفٟ ٌٍّؾضّغ ٚرٌه دضٛف١ش ثٌذ١تز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضذس٠ذ١ز ثٌذثػّز ٌذٕجء ثٌّالوجس  -8

 فز ثٌٕظش٠ز ٚثٌؼ١ٍّز حغخ ثٌضخظظجس ثٌّخضٍفز  ٌٍى١ٍز.ثٌؼ١ٍّز ٌٍطالح ٚصؼض٠ض لذسثصُٙ دجٌّؼش

 
 

 (  37مادة ) 

 المهارات والقدرات لخريج برنامج هندسة الرمجيات
 

 ثٌمذسر ػٍٝ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّذجدا ثٌخجطز دجٌذشِؾز ٚثعضخذثِجس ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس . .1

 ثٌّٕجعذز ٌٙج.ثٌمذسر ػٍٝ فُٙ ٚصح١ًٍ ثٌّشجوً ثٌؼ١ٍّز ٚإ٠ؾجد ثٌحٍٛي  .2

 ثٌمذسر ػٍٝ ِشجسوز ِؤعغجس ثٌّؾضّغ فٟ صطذ١ك ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز .  .3

ثٌمذسر ػٍٝ ثالعضفجدر ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثٌضحذ٠غجس ثٌّضؼٍمز دجعضخذثِجس ػٍَٛ ثٌحجعٛح  .4

 ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس. 

حً ثٌّشجوً دجألعج١ٌخ  ٔشش ثٌٛػٟ ٚثٌّؼشفز فٟ ثٌّؾجالس ثٌٕٙذع١ز ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دّج ٠غجُ٘ فٟ .5

 ثٌؼ١ٍّز ثٌّضطٛسر.

 ثٌمذسر ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌحذ٠غز فٟ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ ٚإعضٕضجػ ثٌحٍٛي. .6

 صٛظ١ف صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس  ٚػٍَٛ ثٌحجعٛح ثٌضٛظ١ف ثألِغً فٟ صطذ١ك ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌٕظش٠جس ثٌٕٙذع١ز. .7

١ز ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذحظ ػٓ حٍٛي ٌّشجوً ثٌشذىجس ثٌمذسر ػٍٝ صط٠ٛش ٚصح١ًٍ ثٔظّز ثٌحجعٛح ٚصمٕ .8

ٚثألِٓ ِٓ خالي خٍك ثٌضٛثصْ ثٌّٕجعخ د١ٓ ثالحض١جؽجس ثأل١ِٕز ، ٚثال٘ضّجِجس ثٌضؾجس٠ز ، ٚعش٠ز 

 ثٌذ١جٔجس، ٚصٛثفش عالِز ثالٔظّز.

ر ثٌمذسر ػٍٝ صحذ٠ذ ٚصح١ًٍ ثحض١جؽجس ثٌّغضخذَ ٚأخز٘ج دؼ١ٓ ثالػضذجس فٟ ثخض١جس ٚإٔشجء ٚصم١١ُ ٚإدثس .9

 ثٌٕظُ ثٌحجعٛد١ز صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

ثٌمذسر ػٍٝ صظ١ُّ ٚصٕف١ز ٚصم١١ُ صم١ٕجس ثٌحجعٛح ٚثٌٕظُ ثٌّؼٍِٛجص١ز  ٚصأع١ظ ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌّىٛٔجس  .11

 ٚثٌذشثِؼ ثٌّٕجعذز ٌٍّٙجَ ثٌّحذدر، ٚوزٌه صح١ًٍ أعش ثٌٕظُ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌضطذ١مجس ثٌّغضمذ١ٍز ثٌّحضٍّز.

عض١ؼجح صؾجسح ث٢خش٠ٓ ٚثالعضفجدر ِٕٙج دظٛسر ػ١ٍّز ٚثٌمذسر ػٍٝ ثوضغجح ِٙجسر ثٌضؼٍُ ِٓ خالي ث  .11

صحظ١ً ِؼجسف ؽذ٠ذر فٟ  ِؾجي صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالٔخشثؽ فٟ ثٌضؼٍُ ٚصؾذ٠ذ ثٌّؼجسف ِذٜ ثٌح١جر 

 ٚثٌضط٠ٛش ثٌّٕٟٙ ثٌّغضّش.

ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚ ثالٌضضثَ دأػٍٝ ثٌّؼج١٠ش ثألخالل١ز، ٚثٌمٛثػذ ثٌضٕظ١ّ١ز ٌٍغٍٛن، فٟ صظ١ُّ ثٌحٍٛي  .12

 ثٌّّجسعز ث١ٌّٕٙز.
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 (  38مادة ) 

 طرائق  تقييم برنامج هندسة البرمجيات

 
٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍذشثِؼ ٌٍضأوذ ِٓ ؽٛدصٙج ِٚٛثوذضٙج  ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جسدشٔجِؼ دىجٌٛس٠ٛط 

 ثٌضم١١ُ ِج ٠ٍٟ:ٌٍضطٛسثس ثٌحذ٠غز فٟ ثٌّؾجي ثألوجد٠ّٟ ٚثٌضمٕٟ ، ِٚٓ ػّٓ ثٌّؤششثس ثٌّؼضّذر فٟ 

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌطٍذز ألدثء أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٚالةّز  .1

 ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز .

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي صح١ًٍ ٔضجةؼ ثعضذ١جْ صم١١ُ ثٌطالح ٌٍّمشسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ صغط١ز  .2

 ثٌّمشسر. ِفشدثس ثٌّٕج٘ؼ

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ٚسػ ػًّ صمجَ دّؼشفز أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ دجٌمغجَ ثٌؼ١ٍّز دظٛسر دٚس٠ز ٌضحذ٠ذ  .3

 ٔمجؽ ثٌمٛر ٚٔمجؽ ثٌؼؼف فٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚصؼذ٠ٍٙج دّج ٠ضٛثفك ٚ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ.

 ١ّ١ز.ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز إلدثسر ثٌى١ٍز ٚإدثسر ثٌؾجِؼز ٌٍذشثِؼ ثٌضؼٍ .4

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ صمجس٠شثٌٍؾجْ ثٌّخضظز دضم١١ُ ثٌذشثِؼ ثٌؼ١ٍّز ٚإؽشثء ثٌضؼذ٠الس ٚفك ثٌضطٛسثس  .5

 ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضم١ٕز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌّضؼجسف ػ١ٍٙج د١ٌٚج.

 ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ صح١ًٍ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌخش٠ؾ١ٓ. .6

 

 جدمز  ، ٠مَٛ ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ دجصخجر ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز:ٚدٕجًء ػٍٝ ثٌّؤششثس ثٌّحظٍز ِٓ ثٌٕمجؽ ثٌغ

ٚثٌضخظظجس ثالخشٜ  صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ِٓ أعجصزر  و١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚ  .1

حض٠ٛجس ثٌذسثع١ز ثٌّمشسر فٟ ؽجِؼجس ثٌؼجٌُ، ٚصى١١فٙج دّج ٠خذَ  ُّ رثس ثٌؼاللز دجٌذحظ ػٓ أٔغخ ثٌ

 ز ث١ٌٍذ١ز.أغشثع ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌذ١ت

مضشحز ِٓ أعجصزر  ِضخظظ١ٓ ٚثٌؼًّ  .2 ُّ صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ألغشثع ثٌضم١١ُ ٚثٌّشثؽؼز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌ

 ػٍٝ ثػضّجد٘ج دؼذ إؽشثء ثٌضؼذ٠الس ثٌالصِز. 

ثإلعضؼجٔز دجٌّغضشجس٠ٓ ٚثٌخذشثء فٟ ِؾجي إػذثد ثٌّٕج٘ؼ ٚأٔظّز ؽٛدر ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌؼّجْ  .3

 ثٌضؼ١ّ١ٍز.عالِز ٚؽٛدر ثٌّخشؽجس 
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ٚػغ خطز ع٠ٕٛز ٌّشثؽؼز ثٌّٕج٘ؼ ٚصؼذ٠ٍٙج ٚفمج ٌالحض١جؽجس ثٌٍّحز  وّج ٘ٛ ثٌحجي فٟ ؽجِؼجس  .4

 ثٌذٚي ثٌّضمذِز.

 

 

 ( 39مادة )

 قسم نظم المعلومات -4

من األلسام األساسٌة فً كلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات، وٌمنح الطالب نظم المعلومات  لسم 

 ساعة معتمدة. 135بعد اكماله بنجاح  نظم المعلوماتدرجة البكالورٌوس فً تخصص 

 (  41مادة ) 

 نظم المعلوماتقسم أهداف  

 ِٚضطٛسر. صٛف١ش فشص صؼ١ٍُ ػجٌٟ فٟ ِؾجي ٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ٚفك صطذ١مجس ٔظش٠ز ٚػ١ٍّز حذ٠غز -1

إػذثد ثٌّضخظظ١ٓ فٟ ثٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌحذ٠غز صٍذ١ز ٌالحض١جؽجس ثٌؼشٚس٠ز ٚصطذ١مجصٙج ثٌؼ١ٍّز  -2

ٌذػُ ثٌّؾضّغ ِٚٛثوذز ثٌّؾضّؼجس ثٌّضطٛسر ٚثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجص١ز ح١ظ ٠ؼضذش ٚثٌؼ١ٍّز 

 ثٌحجعٛح ػٕظش٘ج ثالعجعٟ ثالٚي.  

ػٍٝ دسث٠ز صجِز دّؼظُ ػٍَٛ ثٌحجعخ ٌذحظ ٚثالدضىجس ٚصخش٠ؼ وفجءثس   ِض١ّضر صغضط١غ ثٌخٛع فٟ ث -3

ثٌمذسر ػٍٝ إػذثد ثٌذشثِؼ ثٌضطذ١م١ز ألٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌحذ٠غز ٚصحغ١ٕٙج ٚثٌّغجّ٘ز فٟ  جث٢ٌٟ ٌٚٙ

 ثٌّؾضّغ ٚٔٙؼز ثاللضظجد ثٌٛؽٕٟ.صط٠ٛش 

صؼض٠ض عمز ثٌطجٌخ دٕفغٗ ٚرٌه ِٓ خالي دِؾٗ فٟ ثٌّؾضّغ ػ١ٍّج ػٓ ؽش٠ك إعٕجد دؼغ ثٌّٙجَ  -4

 وّىّالس دسثع١ز ِغً ثٌذحٛط ٚٚسلجس ثٌؼًّ. 

ً أِغالً ٌالعضفجدر ِٕٙج فٟ صشع١خ ِفَٙٛ ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز  -5 صٛظ١ف  ِٕظِٛجس صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس صٛظ١فج

 ٚثٌؼًّ ػٍٟ صطذ١مٙج دّج ٠خذَ ثٌّؾضّغ.

ثٌؼًّ ػٍٝ دٕجء ششثوجس ٚصؼجْٚ ِغ ثأللغجَ ثالخشٜ دثخً ٚخجسػ ثٌى١ٍز ٚثٌؾجِؼز دّج ٠غُٙ فٟ  -6

 ثإلعضفجدر ِٓ صطذ١ك ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌحذ٠غز فٟ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ ٚصح١ًٍ ثٌذ١جٔجس.

ثٌّشجسوز دشىً فؼجي فٟ ثٌفؼج١ٌجس ثألوجد١ّ٠ز ٚثٌؼ١ٍّز ثٌّح١ٍز ٚثٌذ١ٌٚز ٚػمذ ثٌٕذٚثس ٚثٌّؤصّشثس  -7

 ثٌؼًّ. ٚٚسػ
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صٛف١ش د١تز صؼ١ّ١ٍز ٚصذس٠ذ١ز دثػّز ٌضض٠ٚذ ثٌطالح دجٌّؼشفز ثٌٕظش٠ز ٚثٌؼ١ٍّز حغخ ثٌضخظظجس  -8

 ثٌّخضٍفز دثخً ثٌى١ٍز.

 

 

 

 (  41مادة ) 

 المهارات والقدرات لخريجي برنامج قسم نظم المعلومات
 

 ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌمٛثػذ ثٌخجطز دٕظُ ثٌّؼٍِٛجس ٚثعضخذثِجصٙج ثٌضطذ١م١ز . ثعض١ؼجح .1

 ثٌمذسر ػٍٝ فُٙ ٚصح١ًٍ ثٌّشجوً ثٌؼ١ٍّز دّٕظٛس ثٌّؼٍِٛجص١ز ثٌّضطٛسر ٚإ٠ؾجد ثٌحٍٛي ثٌّٕجعذز ٌٙج. .2

ثٌّغجّ٘ز ثٌفؼجٌز فٟ ثٌشلٟ دّؤعغجس ثٌّؾضّغ دّخضٍف صخظظجصٙج فٟ صطذ١ك  ثٔظّز ثٌّؼٍِٛجس  .3

 ثٌحذ٠غز ٚصط٠ٛؼٙج دّج ٠خذَ ِفَٙٛ ثإلدثسر ثإلٌىضش١ٔٚز . 

س ثالٔضجؽ١ز ِٓ ثالعضفجدر ِٓ ثٌضطٛسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثٌضحذ٠غجس ثٌّضؼٍمز صّى١ٓ ثٌّؾضّغ ٚثٌمطجػج .4

 دجعضخذثِجس  ٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼجسف ثٌحذ٠غز ٌؼٍَٛ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس. 

ٔشش ثٌٛػٟ ٚثٌّؼشفز فٟ ثٌّؾجالس ثٌٕٙذع١ز ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس دّج ٠غجُ٘ فٟ حً ثٌّشجوً دجألعج١ٌخ  .5

 ثٌؼ١ٍّز ثٌّضطٛسر.

مذسر ػٍٝ صٛؽ١ٓ ثٌذحظ ثٌؼٍّٟ ٚثعضٕضجػ ثٌحٍٛي ثٌّٕجعذز ٌٍظؼجح ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌششوجس ٚثٌّؤعغجس ثٌ .6

 ثٌٛؽ١ٕز دجٌطشق ٚثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌحذ٠غز .

ثٌمذسر ػٍٝ صٛظ١ف صم١ٕز ثٔظّز ثٌّؼٍِٛجس  ثٌضٛظ١ف ثألِغً فٟ صطذ١ك ِفج١ُ٘ ث١ٌّىٕز ٚثٌضطذ١مجس  .7

 ثٌٕٙذع١ز ثٌٍّحمز دٙج.

ثٌذٕجءر فٟ صط٠ٛش ٚصح١ًٍ ثٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذحظ ػٓ حٍٛي ٌّشجوً ثٌشذىجس ٚثألِٓ ِٓ ثٌّشجسوز  .8

خالي خٍك ثٌضٛثصْ ثٌّٕجعخ د١ٓ ثالحض١جؽجس ثأل١ِٕز ، ٚثال٘ضّجِجس ثٌضؾجس٠ز ، ٚوزٌه عش٠ز 

 ٚخظٛط١ز ثٌذ١جٔجس ٚصٛثفش عالِز ثالٔظّز.

ثالػضذجس فٟ ثخض١جس ٚإٔشجء ٚصم١١ُ ٚإدثسر  ثٌمذسر ػٍٝ صحذ٠ذ ٚصح١ًٍ ثحض١جؽجس ثٌّغضخذَ ٚأخز٘ج دؼ١ٓ .9

 ثٌٕظُ ثٌحجعٛد١ز صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

فضح ثفجق ثٌّٕجفغز ثٌّحفضر ٌالدضىجس فٟ ِؾجالس صظ١ُّ ٚصٕف١ز ٚصم١١ُ ثٌٕظُ ثٌّؼٍِٛجص١ز  ٚصأع١ظ  .11

ذ١مجس ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌّىٛٔجس ٚثٌذشثِؼ ثٌّٕجعذز ٌٍّٙجَ ثٌّحذدر، ٚوزٌه صح١ًٍ أعش ثٌٕظُ ثٌمجةّز ػٍٝ ثٌضط

 ثٌّغضمذ١ٍز ثٌّحضٍّز.
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ثوضغجح ِٙجسر ثٌضؼٍُ ِٓ خالي ثعض١ؼجح صؾجسح ث٢خش٠ٓ ٚثالعضفجدر ِٕٙج دظٛسر ػ١ٍّز ٚثٌمذسر ػٍٝ   .11

صحظ١ً ِؼجسف ؽذ٠ذر فٟ  ِؾجي صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالٔخشثؽ فٟ ثٌضؼٍُ ٚصؾذ٠ذ ثٌّؼجسف ِذٜ ثٌح١جر 

 ٚثٌضط٠ٛش ثٌّٕٟٙ ثٌّغضّش.

خالل١ز ، ٚ ثالٌضضثَ دجٌمٛثػذ ثٌضٕظ١ّ١ز ٌٍغٍٛن ثٌّٕٟٙ  فٟ ثٌح١جر ثٌؼ١ٍّز ثٌضحٍٟ دأػٍٝ ثٌّؼج١٠ش ثأل .12

 ٚثٌؼ١ٍّز ثٌّغضمذ١ٍز .

 

 (  42مادة ) 

 طرائق  تقييم برنامج نظم المعلومات

 
٠ؼضّذ ػٍٝ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍذشثِؼ ٌٍضأوذ ِٓ ؽٛدصٙج ِٚٛثوذضٙج  ٔظُ ثٌّؼٍِٛجسدشٔجِؼ دىجٌٛس٠ٛط 

 ثٌّؾجي ثألوجد٠ّٟ ٚثٌضمٕٟ ، ِٚٓ ػّٓ ثٌّؤششثس ثٌّؼضّذر فٟ ثٌضم١١ُ ِج ٠ٍٟ:ٌٍضطٛسثس ثٌحذ٠غز فٟ 

ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ ثعضذ١جْ ثسثء ثٌطٍذز ألدثء أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٚالةّز  .1

 ثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز .

ٌٍّمشسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ صغط١ز ثٌضم١١ُ ِٓ خالي صح١ًٍ ٔضجةؼ ثعضذ١جْ صم١١ُ ثٌطالح  .2

 ِفشدثس ثٌّٕج٘ؼ ثٌّمشسر.

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ ٚسػ ػًّ صمجَ دّؼشفز أػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ دجٌمغجَ ثٌؼ١ٍّز دظٛسر دٚس٠ز ٌضحذ٠ذ  .3

 ٔمجؽ ثٌمٛر ٚٔمجؽ ثٌؼؼف فٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚصؼذ٠ٍٙج دّج ٠ضٛثفك ٚ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ.

 ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز إلدثسر ثٌى١ٍز ٚإدثسر ثٌؾجِؼز ٌٍذشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز.ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ  .4

ثٌضم١١ُ ِٓ ٚثلغ صمجس٠شثٌٍؾجْ ثٌّخضظز دضم١١ُ ثٌذشثِؼ ثٌؼ١ٍّز ٚإؽشثء ثٌضؼذ٠الس ٚفك ثٌضطٛسثس  .5

 ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضم١ٕز ٚثٌّؼج١٠ش ثٌّضؼجسف ػ١ٍٙج د١ٌٚج.

 ْ ثسثء ثٌخش٠ؾ١ٓ.ثٌضم١١ُ ِٓ خالي ثٌضغز٠ز ثٌّشصؾؼز ٌٕضجةؼ صح١ًٍ ثعضذ١ج .6

 

 ٚدٕجًء ػٍٝ ثٌّؤششثس ثٌّحظٍز ِٓ ثٌٕمجؽ ثٌغجدمز  ، ٠مَٛ ثٌمغُ ثٌؼٍّٟ دجصخجر ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز:

ٚثٌضخظظجس ثالخشٜ  صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ِٓ أعجصزر  و١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚ  .1

حض٠ٛجس ثٌذسثع١ز ثٌّمشسر فٟ ؽجِؼجس ُّ ثٌؼجٌُ، ٚصى١١فٙج دّج ٠خذَ  رثس ثٌؼاللز دجٌذحظ ػٓ أٔغخ ثٌ

 أغشثع ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌذ١تز ث١ٌٍذ١ز.

مضشحز ِٓ أعجصزر  ِضخظظ١ٓ ٚثٌؼًّ  .2 ُّ صشى١ً ٌؾٕز ػ١ٍّز  ألغشثع ثٌضم١١ُ ٚثٌّشثؽؼز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌ

 ػٍٝ ثػضّجد٘ج دؼذ إؽشثء ثٌضؼذ٠الس ثٌالصِز. 
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ظّز ؽٛدر ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌؼّجْ ثإلعضؼجٔز دجٌّغضشجس٠ٓ ٚثٌخذشثء فٟ ِؾجي إػذثد ثٌّٕج٘ؼ ٚأٔ .3

 عالِز ٚؽٛدر ثٌّخشؽجس ثٌضؼ١ّ١ٍز.

ٚػغ خطز ع٠ٕٛز ٌّشثؽؼز ثٌّٕج٘ؼ ٚصؼذ٠ٍٙج ٚفمج ٌالحض١جؽجس ثٌٍّحز  وّج ٘ٛ ثٌحجي فٟ ؽجِؼجس  .4

 ثٌذٚي ثٌّضمذِز.

 

 

 الرابعالفصل 

 ػهوو انحبسوة تخصصانخطخ انذراسيخ ن -1

 ( 43مادة ) 

 ساعة معتمدة 135بعد اكماله بنجاح تخصص علوم الحاسوب ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً 

موزعة على متطلبات عامة ومتطلبات تخصصٌة الزامٌة واختٌارٌة حسب الخطة الموضوعة من لبل 

 لسم علوم الحاسوب بالكلٌة، كما هو مبٌن فً الجداول التالٌة:

 

 بد انخطخ انذراسيخ:توزيغ انسبػبد انًؼتًذح ػهي يكون

 

 اننسجخ انًئويخ انسبػبد انًؼتًذح انًتطهت 

%7.62 عجػز 36 ثٌّضطٍذجس ثٌؼجِز ٌٍى١ٍز 1  

%5363 عجػز 48 ِضطٍذجس ثٌى١ٍز ثٌضخظظ١ز ثإلٌضث١ِز 7  

%5161 عجػز 42 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثإلٌضث١ِز 5  

%62. عجػز 9 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثالخض١جس٠ز 4  

 انًجــــــًـــــــــــــــــوع

 

 %100 سبػخ 135

 

 سبػخ يؼتًذح( 36انًتطهجبد انؼبيخ نهكهيخ: ) .1

انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 انسبػبد

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

  .I 11111 1ثٌٍغز ثٌؼشد١ز  Arabic I (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .2 10120 ثإلعال١ِزثٌذسثعجس  Islamic studies (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .I 51131 3ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕز   English  I for IT 3 ال ٠ٛؽذ

51131 3 English II for IT  ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕزII 51131 4.  

  .I 11141 5ثٌش٠جػ١جس     Mathematics  I 3 ال ٠ٛؽذ

11141 3 Mathematics  II     ثٌش٠جػ١جسII 11141 6.  

11141 3 Mathematics III      ثٌش٠جػ١جسIII 11142 7.  
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  .I 11161 8  ثحظجء   Statistics I 3 ال ٠ٛؽذ

11161 3 Statistics II    ثحظجءII 11161 9.  

51131 3 Technical Writing for IT 11 51231 ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٌٍضم١ٕز.  

  .I 13131 11ثٌف١ض٠جء ثٌؼجِز   General Physics I 3 ال ٠ٛؽذ

 Research methodology and 3 ال ٠ٛؽذ

skills  

أعج١ٌخ ِٚٙجسثس ثٌذحظ 

 ثٌؼٍّٟ
50193 12.  

 يجًوع انسبػبد 36

 

 سبػخ يؼتًذح( 44يتطهجبد انكهيخ انتخصصيخ اإلنساييخ: ) .2

 

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

 Introduction to Computer 3 ال ٠ٛؽذ

Science & IT   

ِمذِز فٟ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز 

 ثٌّؼٍِٛجس
50111 1.  

 Introduction to computer 3 ال ٠ٛؽذ

Programming   

  .2 50111 ِمذِز ٌذشِؾز ثٌحجعٛح

50111 3 C- Programming   ثٌذشِؾز دٍغز ثيC 50112 3.  

50111 3 Digital and Logic Design 4 50113 صظ١ُّ ثٌذٚثةش ثٌّٕطم١ز.  

50112 3 Object Oriented 

Programming I +Lab 

  .I 50211 5ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50113 3 Network Fundamentals 6 50211 أعجع١جس ثٌشذىجس.  

11141 3 Discrete Math and  Structures  7 50212 س٠جػ١جس ِٕفظٍز.  

50113 3 Computer Architecture 8 50213 د١ٕجْ ثٌحجعٛح.  

51211 

50112 

3 Data Structures and 

Algorithms 

  .9 50214 صشثو١خ ثٌذ١جٔجس ٚثٌخٛثسص١ِجس

50211 3 Object Oriented 

Programming II +Lab 

  .II 50311 10ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50211 3 Computer Security and 

Privacy 

  .11 50311 أِٓ ثٌحجعٛح ٚخظٛط١ضٗ

50214 3 Database Systems  ُ12 50312 ثٌذ١جٔجس لٛثػذٔظ.  

50214 3 Operating Systems ً13 50313 ٔظُ ثٌضشغ١.  

50111 3 Computing Ethics & Society  ثخالل١جس ثٌضؼجًِ ِغ ثٌحجعٛح

 ٚثٌّؾضّغ
50314 14.  

 دؼذ

 ط 90

2 Internship ٍّٟ15 51410 ثٌضذس٠خ ثٌؼ.  

 دؼذ

 ط 96

4 Graduation Project 16 51411 ِششٚع ثٌضخشػ.  

يجًوع انسبػبد  44  
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 سبػخ يؼتًذح( 42اإلنساييخ: )يتطهجبد انقسى انتخصصيخ   .3

 

انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 ثٌغجػجس

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

51112 

11141 

3 Numerical Methods  I  ٞثٌضح١ًٍ ثٌؼذدI 51211 1.  

50112 3 Internet and Web 

Programming 

  .2 52221 دشِؾز ثٌّٛثلغ ٚ ثإلٔضشٔش

51211 

50112 

3 Analysis of Algorithms 3 51211 صح١ًٍ ثٌخٛثسص١ِجس.  

50112 3 Foundation of Software 

Engineering 

  .4 53231 أعجع١جس ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس

53231 3 Human Computer 

Interaction 

  .5 53331 صفجػً ثإلٔغجْ ٚثٌحجعٛح

53231 3 Systems Analysis and 

Design 

  .6 54341 صح١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌٕظُ

51212 

50214 

3 Intelligent System 7 51412 ثٌٕظُ ثٌزو١ز.  

50313 3 Multimedia Technology 8 51411 ثٌضم١ٕز ثٌٛعجةؾ ثٌّضؼذدر.  

53231 3 Software Project 

Management 

  .9 53431 إدثسر ِششٚع ثٌذشِؾ١جس

53231 3 Software design 10 53332 صظ١ُّ ثٌذشِؾ١جس.  

53332 

51312 

3 Software Development 11 53431 صط٠ٛش ثٌذشِؾ١جس.  

50212 3 Theory of Automata and 

formal  languages   

  .12 51411 ثٌٕظش٠ز ثال١ٌز ٚثٌٍغجس ثٌشع١ّز

51412 

51312 
3 Data Mining 13 51412 ثٌضٕم١خ فٟ ثٌذ١جٔجس.  

51312 3 Advanced Databases ػذ د١جٔجس ِضمذِزٛثل  51413 14.  

 يجًوع انسبػبد 42



 

68  _____________________________________________________________________ 

 6116 -الالئحة الداخلٌة لكلٌة علوم الحاسوب وتمنٌة المعلومات 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سبػبد(  9يتطهجبد انتخصص االختيبريخ : )  .4

 

عجػجس ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز ثٌضج١ٌز أٚ ِٓ أٞ ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز دجأللغجَ  ٠9خضجس ثٌطجٌخ 

 ثألخشٜ دى١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 انسبػبد

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

51211 3 Numerical Methods II  ٞثٌضح١ًٍ ثٌؼذدII 51311 1.  

51421 3 Compiler Construction 2 51321 دٕجء ثٌّضشؽّجس.  

51412 3 Expert system 3 51333 ثٌٕظُ ثٌخذ١شر.  

50214 3 Programming languages  4 51421 ٌغجس ثٌذشِؾز.  

50313 3 Distributed Systems 5 51431 ٔظُ ثٌضٛص٠غ.  

51214 

50211 

3 Computer Graphics 6 51441 سعُ ثٌحجعٛح.  

50113 3 Microcomputers 7 51414 ثٌحجعذجس ثٌذل١مز.  

11142 3 Operation research  8 51415 دحٛط ثٌؼ١ٍّجس.  

 Special topics in Computer 3 عجػز 90

Science 

ِٛثػ١غ خجطز فٟ ػٍُ 

 ثٌحجعٛح
51411 9.  
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 انشجكبد تخصصانخطخ انذراسيخ ن -2

 ( 44مادة ) 

موزعة  ساعة معتمدة 135بعد اكماله بنجاح  الشبكاتتخصص ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً 

على متطلبات عامة ومتطلبات تخصصٌة الزامٌة واختٌارٌة حسب الخطة الموضوعة من لبل لسم 

 بالكلٌة، كما هو مبٌن فً الجداول التالٌة: الشبكات

 

 

 انًؼتًذح ػهي يكونبد انخطخ انذراسيخ:توزيغ انسبػبد 

 

 اننسجخ انًئويخ انسبػبد انًؼتًذح انًتطهت 

%7.62 عجػز 36 ثٌّضطٍذجس ثٌؼجِز ٌٍى١ٍز 1  

%5363 عجػز 48 ِضطٍذجس ثٌى١ٍز ثٌضخظظ١ز ثإلٌضث١ِز 7  

%5161 عجػز 42 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثإلٌضث١ِز 5  

%62. عجػز 9 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثالخض١جس٠ز 4  

%100 سبػخ 135 انًجــــــًـــــــــــــــــوع  

 

 سبػخ يؼتًذح( 36انًتطهجبد انؼبيخ نهكهيخ: ) .1

 

انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 انسبػبد

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

  .I 11111 13ثٌٍغز ثٌؼشد١ز  Arabic I (General ) 3 ال ٠ٛؽذ
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  .14 10120 ثإلعال١ِزثٌذسثعجس  Islamic studies (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .I 51131 15ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕز   English  I for IT 3 ال ٠ٛؽذ

51131 3 English II for IT  ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕزII 51131 16.  

  .I 11141 17ثٌش٠جػ١جس     Mathematics  I 3 ال ٠ٛؽذ

11141 3 Mathematics  II     ثٌش٠جػ١جسII 11141 18.  

11141 3 Mathematics III      ثٌش٠جػ١جسIII 11142 19.  

  .I 11161 21  ثحظجء   Statistics I 3 ال ٠ٛؽذ

11161 3 Statistics II    ثحظجءII 11161 21.  

51131 3 Technical Writing for IT 22 51231 ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٌٍضم١ٕز.  

  .I 13131 23ثٌف١ض٠جء ثٌؼجِز   General Physics I 3 ال ٠ٛؽذ

 Research methodology and 3 ال ٠ٛؽذ

skills  

أعج١ٌخ ِٚٙجسثس ثٌذحظ 

 ثٌؼٍّٟ
50193 24.  

 يجًوع انسبػبد 36

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 44يتطهجبد انكهيخ انتخصصيخ اإلنساييخ: ) .2

 

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

 Introduction to Computer 3 ال ٠ٛؽذ

Science & IT   

ِمذِز فٟ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز 

 ثٌّؼٍِٛجس
50111 17.  

 Introduction to computer 3 ال ٠ٛؽذ

Programming   

  .18 50111 ِمذِز ٌذشِؾز ثٌحجعٛح

50111 3 C- Programming   ثٌذشِؾز دٍغز ثيC 50112 19.  

50111 3 Digital and Logic Design 20 50113 صظ١ُّ ثٌذٚثةش ثٌّٕطم١ز.  

50112 3 Object Oriented 

Programming I +Lab 

  .I 50211 21ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50113 3 Network Fundamentals 22 50211 أعجع١جس ثٌشذىجس.  

11141 3 Discrete Math and  Structures  23 50212 س٠جػ١جس ِٕفظٍز.  

50113 3 Computer Architecture 24 50213 د١ٕجْ ثٌحجعٛح.  

51211 

50112 

3 Data Structures and 

Algorithms 

  .25 50214 صشثو١خ ثٌذ١جٔجس ٚثٌخٛثسص١ِجس

50211 3 Object Oriented 

Programming II +Lab 

  .II 50311 26ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50211 3 Computer Security and 

Privacy 

  .27 50311 أِٓ ثٌحجعٛح ٚخظٛط١ضٗ

50214 3 Database Systems  ُ28 50312 ثٌذ١جٔجس لٛثػذٔظ.  

50214 3 Operating Systems ً29 50313 ٔظُ ثٌضشغ١.  
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50111 3 Computing Ethics & Society  ثخالل١جس ثٌضؼجًِ ِغ ثٌحجعٛح

 ٚثٌّؾضّغ
50314 30.  

 دؼذ

 ط 90

2 Internship ٍّٟ31 51410 ثٌضذس٠خ ثٌؼ.  

 دؼذ

 ط 96

4 Graduation Project 32 51411 ِششٚع ثٌضخشػ.  

يجًوع انسبػبد  44  

 

 

 

 

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 42اإلنساييخ: )يتطهجبد انقسى انتخصصيخ   .3

انسبػبد  انًتطهت انسبثق

 انًؼتًذح

Course Name ارقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

50112 3 Internet and Web 

Programming 
  .1 52221 دشِؾز ثٌّٛثلغ ٚ ثإلٔضشٔش

13131 3 Electric basics 2 52221 ثأل عجع١جس ثٌىٙشدجة١ز.  

50211 3 Data Communications  ٍُثصظجي ثٌذ١جٔجسػ  52222 3.  

50211 4 Computer Networks I  شذىجس ثٌحجعٛحI 52223 4.  

52223 4 Computer Networks II  شذىجس ثٌحجعٛحII 52324 5.  

+52223 50313 4 Network operating systems 6 52321 ٔظُ صشغ١ً ثٌشذىجس.  

52222 3 Wireless Systems 7 52321 ثالصظجالس ثٌالعٍى١ز ٚثٌّضٕمٍز.  

52221 3 Advanced Internet 

Programming 
  .8 52322 دشِؾز ثالٔضشٔش ثٌّضمذِز

52324 3 Network Design and 

Management 
  .9 52421 ثدسثر ٚصظ١ُّ ثٌشذىجس

51311+52221  3 Mobile Commerce 10 52421 ثٌضؾجسر ثٌخ٠ٍٛز.  

52324 +51311  

 
3 Network Security 11 52422 ثِٓ ثٌشذىجس.  
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52322+52421  3 Mobile Computing 12 52423 ثٌحٛعذز ثٌخ٠ٍٛز.  

52322 3 Network Programming 13 52424 دشِؾز ثٌشذىجس.  

 يجًوع انسبػبد 42

  

 سبػبد(  9يتطهجبد انتخصص االختيبريخ : ) .14

عجػجس ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز ثٌضج١ٌز أٚ ِٓ أٞ ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز دجأللغجَ  ٠9خضجس ثٌطجٌخ 

 ثألخشٜ دى١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

انسبػبد  انًتطهت انسبثق

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

52324 +52222  3 Voice over IP Engineering 1 52431 ٕ٘ذعز ثٌظٛس ٌؼٕٛثْ ثٌشذىز.  
52422 3 Multimedia 

Communications 

  .2 52431 ثٌٛعجةؾ ثٌّضؼذدر الصظجالس

52222 3 Fiber optics and network 

communications 

ثأل١ٌجف ثٌذظش٠ز ٚشذىز 

 ثالصظجالس

52432 3.  

52324 3 Virtualization and Cloud 

Computing 

  .4 52433 ثٌحٛعذز ثٌغحجد١ز ٚثالفضشثػ١ز

 Special topics in Computer 3 عجػز 90

Networks 

شذىجس ِٛثػ١غ خجطز فٟ 

 ثٌحجعٛح

52411 5.  

 

 

 

 هنذسخ انجريجيبد تخصصانخطخ انذراسيخ ن -3

 ( 45مادة ) 

 ساعة معتمدة 135بعد اكماله بنجاح  هندسة البرمجٌاتتخصص ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً 

موزعة على متطلبات عامة ومتطلبات تخصصٌة الزامٌة واختٌارٌة حسب الخطة الموضوعة من لبل 

 بالكلٌة، كما هو مبٌن فً الجداول التالٌة: هندسة البرمجٌاتالسم 

 

 توزيغ انسبػبد انًؼتًذح ػهي يكونبد انخطخ انذراسيخ:

 

 اننسجخ انًئويخ انسبػبد انًؼتًذح انًتطهت 

%7.62 عجػز 36 ثٌّضطٍذجس ثٌؼجِز ٌٍى١ٍز 1  

%5363 عجػز 48 ِضطٍذجس ثٌى١ٍز ثٌضخظظ١ز ثإلٌضث١ِز 7  

%5161 عجػز 42 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثإلٌضث١ِز 5  

%62. عجػز 9 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثالخض١جس٠ز 4  

%100 سبػخ 135 انًجــــــًـــــــــــــــــوع  

 

 سبػخ يؼتًذح( 36انًتطهجبد انؼبيخ نهكهيخ: ) .1
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انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 انسبػبد

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

  .I 11111 25ثٌٍغز ثٌؼشد١ز  Arabic I (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .26 10120 ثٌذسثعجس ثإلعال١ِز Islamic studies (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .I 51131 27ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕز   English  I for IT 3 ال ٠ٛؽذ

51131 3 English II for IT  ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕزII 51131 28.  

  .I 11141 29ثٌش٠جػ١جس     Mathematics  I 3 ال ٠ٛؽذ

11141 3 Mathematics  II     ثٌش٠جػ١جسII 11141 31.  

11141 3 Mathematics III      ثٌش٠جػ١جسIII 11142 31.  

  .I 11161 32  ثحظجء   Statistics I 3 ال ٠ٛؽذ

11161 3 Statistics II    ثحظجءII 11161 33.  

51131 3 Technical Writing for IT 34 51231 ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٌٍضم١ٕز.  

  .I 13131 35ثٌف١ض٠جء ثٌؼجِز   General Physics I 3 ال ٠ٛؽذ

 Research methodology and 3 ال ٠ٛؽذ

skills  

أعج١ٌخ ِٚٙجسثس ثٌذحظ 

 ثٌؼٍّٟ
50193 36.  

 يجًوع انسبػبد 36

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 44يتطهجبد انكهيخ انتخصصيخ اإلنساييخ: ) .2

 

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

 Introduction to Computer 3 ال ٠ٛؽذ

Science & IT   

ِمذِز فٟ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز 

 ثٌّؼٍِٛجس
50111 33.  

 Introduction to computer 3 ال ٠ٛؽذ

Programming   

  .34 50111 ِمذِز ٌذشِؾز ثٌحجعٛح

50111 3 C- Programming   ثٌذشِؾز دٍغز ثيC 50112 35.  

50111 3 Digital and Logic Design 36 50113 صظ١ُّ ثٌذٚثةش ثٌّٕطم١ز.  

50112 3 Object Oriented 

Programming I +Lab 

  .I 50211 37ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50113 3 Network Fundamentals 38 50211 أعجع١جس ثٌشذىجس.  

11141 3 Discrete Math and  Structures  39 50212 س٠جػ١جس ِٕفظٍز.  

50113 3 Computer Architecture 40 50213 د١ٕجْ ثٌحجعٛح.  

51211 

50112 

3 Data Structures and 

Algorithms 

  .41 50214 صشثو١خ ثٌذ١جٔجس ٚثٌخٛثسص١ِجس

50211 3 Object Oriented 

Programming II +Lab 

  .II 50311 42ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 
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50211 3 Computer Security and 

Privacy 

  .43 50311 أِٓ ثٌحجعٛح ٚخظٛط١ضٗ

50214 3 Database Systems  ُ44 50312 ثٌذ١جٔجس لٛثػذٔظ.  

50214 3 Operating Systems ً45 50313 ٔظُ ثٌضشغ١.  

50111 3 Computing Ethics & Society  ثخالل١جس ثٌضؼجًِ ِغ ثٌحجعٛح

 ٚثٌّؾضّغ
50314 46.  

 دؼذ

 ط 90

2 Internship ٍّٟ47 51410 ثٌضذس٠خ ثٌؼ.  

 دؼذ

 ط 96

4 Graduation Project  48 51411 ثٌضخشػِششٚع.  

يجًوع انسبػبد  44  

 

 

 
 

 

 

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 42يتطهجبد انقسى انتخصصيخ اإلنساييخ: ) .5

 

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

51211+51112  

 
3 Analysis of Algorithms 1 51211 صح١ًٍ ثٌخٛثسص١ِجس.  

50112 3 Internet and Web 

Programming 

  .2 52221 دشِؾز ثٌّٛثلغ ٚ ثإلٔضشٔش

50112 3 Foundations of Information 

Systems  

  .3 54241 أعجع١جس ٔظُ ثٌّؼٍِٛجس

50112 3 Foundation of Software 

Engineering 
  .4 53231 أعجع١جس ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس

53231 3 Software Requirements  5 53231 ِضطٍذجس ثٌذشِؾ١جس.  
53231 3 Human Computer Interaction 6 53232 صفجػً ثإلٔغجْ ٚثٌحجعٛح.  

53231+51212 3 Formal Models & Methods 7 53331 ّٔجرػ ٚؽشق سع١ّز.  
53231 3 Software Evolution and 

Maintenance 

  .8 53331 صطٛس ثٌذشِؾ١جس ٚط١جٔضٙج

53231 3 Software design 9 53332 صظ١ُّ ثٌذشِؾ١جس.  
53231 3 Software Testing 11 53333 ثخضذجس ثٌذشِؾ١جس.  
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53231 3 Software Project Management 11 53431 إدثسر ِششٚع ثٌذشِؾ١جس.  
53332+51312  3 Software Development 12 53431 صط٠ٛش ثٌذشِؾ١جس.  

53332 3 Re-use and Component Based 

Development 

إػجدر ثالعضخذثَ ٚثٌضط٠ٛش 

ثٌّىٛٔجسثٌّذٕٟ ػٍٝ   

53432 13.  

53332 3 Software Quality 14 53433 ؽٛدر ثٌذشِؾ١جس.  

Total  42 

 

 

 سبػبد(  9يتطهجبد انتخصص االختيبريخ : ) .4

عجػجس ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز ثٌضج١ٌز أٚ ِٓ أٞ ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز دجأللغجَ  ٠9خضجس ثٌطجٌخ 

 ثألخشٜ دى١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

انًتطهت 

 انسبثق
انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

53231 3 Engineering Economic Analysis ٟ1 53334 ثٌضح١ًٍ ثاللضظجدٞ ثٌٕٙذع.  

53332 3 Large Scale Software Design 6 53434 صظ١ُّ ثٌذشِؾ١جس ػٍٝ ٔطجق ٚثعغ.  
53332 3 Software Architecture  ثٌذشِؾ١جسٕ٘ذعز  53435 3.  
53332 3 Agent-Oriented Software 

Engineering 

  .4 53436 ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس ثٌّٛؽٙز

90 

 عجػز
3 Special topics in Software  

Engineering   

ِٛثػ١غ خجطز فٟ ٕ٘ذعز 

 ثٌذشِؾ١جس

53411 5.  

 

 

 

 

 نظى انًؼهويبدانخطخ انذراسيخ نتخصص  -4

 ( 46مادة ) 

 ساعة معتمدة 135بعد اكماله بنجاح  نظم المعلوماتتخصص ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً 

موزعة على متطلبات عامة ومتطلبات تخصصٌة الزامٌة واختٌارٌة حسب الخطة الموضوعة من لبل 

 بالكلٌة، كما هو مبٌن فً الجداول التالٌة: نظم المعلوماتلسم 

 

 يكونبد انخطخ انذراسيخؼتًذح ػهي توزيغ انسبػبد انً

 

 اننسجخ انًئويخ انسبػبد انًؼتًذح انًتطهت 

%7.62 عجػز 36 ثٌّضطٍذجس ثٌؼجِز ٌٍى١ٍز 1  

%5363 عجػز 48 ِضطٍذجس ثٌى١ٍز ثٌضخظظ١ز ثإلٌضث١ِز 7  

%5161 عجػز 42 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثإلٌضث١ِز 5  

%62. عجػز 9 ِضطٍذجس ثٌضخظض ثالخض١جس٠ز 4  
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%100 سبػخ 135 انًجــــــًـــــــــــــــــوع  

 

 سبػخ يؼتًذح( 36انًتطهجبد انؼبيخ نهكهيخ: ) .1

 

انًتطهت 

 انسبثق

ػذد 

 انسبػبد

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

  .I 11111 37ثٌٍغز ثٌؼشد١ز  Arabic I (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .38 10120 ثإلعال١ِزثٌذسثعجس  Islamic studies (General ) 3 ال ٠ٛؽذ

  .I 51131 39ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕز   English  I for IT 3 ال ٠ٛؽذ

51131 3 English II for IT  ثٌٍغز ثإلٔؾ١ٍض٠ز ٌٍضم١ٕزII 51131 41.  

  .I 11141 41ثٌش٠جػ١جس     Mathematics  I 3 ال ٠ٛؽذ

11141 3 Mathematics  II     ثٌش٠جػ١جسII 11141 42.  

11141 3 Mathematics III      ثٌش٠جػ١جسIII 11142 43.  

  .I 11161 44  ثحظجء   Statistics I 3 ال ٠ٛؽذ

11161 3 Statistics II    ثحظجءII 11161 45.  

51131 3 Technical Writing for IT 46 51231 ثٌىضجدز ثٌضم١ٕز ٌٍضم١ٕز.  

  .I 13131 47ثٌف١ض٠جء ثٌؼجِز   General Physics I 3 ال ٠ٛؽذ

 Research methodology and 3 ال ٠ٛؽذ

skills  

أعج١ٌخ ِٚٙجسثس ثٌذحظ 

 ثٌؼٍّٟ
50193 48.  

 يجًوع انسبػبد 36

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 44يتطهجبد انكهيخ انتخصصيخ اإلنساييخ: ) .2

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

 Introduction to Computer 3 ال ٠ٛؽذ

Science & IT   

ِمذِز فٟ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز 

 ثٌّؼٍِٛجس
50111 49.  

 Introduction to computer 3 ال ٠ٛؽذ

Programming   

  .50 50111 ِمذِز ٌذشِؾز ثٌحجعٛح

50111 3 C- Programming   ثٌذشِؾز دٍغز ثيC 50112 51.  

50111 3 Digital and Logic Design 52 50113 صظ١ُّ ثٌذٚثةش ثٌّٕطم١ز.  

50112 3 Object Oriented 

Programming I +Lab 

  .I 50211 53ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50113 3 Network Fundamentals 54 50211 أعجع١جس ثٌشذىجس.  

11141 3 Discrete Math and  Structures  55 50212 س٠جػ١جس ِٕفظٍز.  

50113 3 Computer Architecture 56 50213 د١ٕجْ ثٌحجعٛح.  

51211 3 Data Structures and 57 50214 صشثو١خ ثٌذ١جٔجس ٚثٌخٛثسص١ِجس.  
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50112 Algorithms 

50211 3 Object Oriented 

Programming II +Lab 

  .II 50311 58ثٌذشِؾز ثٌىجة١ٕز 

50211 3 Computer Security and 

Privacy 

  .59 50311 أِٓ ثٌحجعٛح ٚخظٛط١ضٗ

50214 3 Database Systems  ُ60 50312 ثٌذ١جٔجس لٛثػذٔظ.  

50214 3 Operating Systems ً61 50313 ٔظُ ثٌضشغ١.  

50111 3 Computing Ethics & Society  ثخالل١جس ثٌضؼجًِ ِغ ثٌحجعٛح

 ٚثٌّؾضّغ
50314 62.  

 دؼذ

 ط 90

2 Internship ٍّٟ63 51410 ثٌضذس٠خ ثٌؼ.  

 دؼذ

 ط 96

4 Graduation Project 64 51411 ِششٚع ثٌضخشػ.  

يجًوع انسبػبد  44  

 

 

 

 

 

 

 

 سبػخ يؼتًذح( 42اإلنساييخ: )يتطهجبد انقسى انتخصصيخ   .3

 
انًتطهت 

 انسبثق
انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

50112 3 Foundation of  Information 

Systems 

  .1 54240 ثعجع١جس ٔظُ ِؼٍِٛجس

50112 3 Foundation of Software 

Engineering 

  .2 53231 أعجع١جس ٕ٘ذعز ثٌذشِؾ١جس

53231 3 Software Requirements  3 53231 ِضطٍذجس ثٌذشِؾ١جس.  
53231 3 Human Computer Interaction 4 53331 صفجػً ثإلٔغجْ ٚثٌحجعٛح.  

11140 3 Financial Accounting 5 54241 ِحجعذز ِج١ٌز.  

54240 3 Organizational Behavior ّٟ6 54242 ثٌغٍٛن ثٌضٕظ١.  
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53231 3 Systems Analysis and Design ُ7 54341 صح١ًٍ ٚصظ١ُّ ثٌٕظ.  

50112 3 Internet and Web Programming 8 52221 دشِؾز ثٌّٛثلغ ٚ ثإلٔضشٔش.  

54240 3 IS Project Management 9 54341 ٔظُ ثدثسر ثٌّششٚػجس.  

54240 3 Enterprise Systems Concepts and 

Practice 

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّؤعغز ٌألٔظّز 

 ثإلٌىضش١ٔٚز ٚثٌّّجسعز

54342 11.  

53231 3 Software design 11 53332 صظ١ُّ ثٌذشِؾ١جس.  

51312 3 Advanced Database 12 51413 لٛثػذ د١جٔجس ِضمذِز.  

54240 

52221 
3 E-Commerce Technology & E-

marketing  
  .13 54440 صم١ٕز ثٌضؾجسر ثالٌىضش١ٔٚز

54240 3 Decision Support Systems 14 54441 ٔظُ دػُ ثٌمشثس.  

 انسبػبديجًوع  42

 

 سبػبد(  9يتطهجبد انتخصص االختيبريخ : )  .4

عجػجس ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز ثٌضج١ٌز أٚ ِٓ أٞ ِٓ ثٌّمشسثس ثالخض١جس٠ز دجأللغجَ  ٠9خضجس ثٌطجٌخ 

 ثألخشٜ دى١ٍز ػٍَٛ ثٌحجعٛح ٚصم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس.

 

انًتطهت 

 انسبثق

انسبػبد 

 انًؼتًذح

Course Name رقى  أسى انًقرر

 انًقرر

 د

None 3 Principles of Marketing 1 21213 ِذجدا ثٌضغ٠ٛك.  

21213 3 Advanced Marketing َ2 54344 ثٌضغ٠ٛك ثٌّضمذ.  

None 3 Principles of Business 

Administration 

  .3 21111 ِذجدا ثدثسر ثالػّجي

54342 3 Supply Chain Management 4 54442 إدثسر عٍغٍز ثإلِذثد.  

54342 3 Human Resource Management 5 21214 ثدثسر ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز.  

90 credit 

Hrs 

3 Special topics in Information 

Systems 

 ٔظُِٛثػ١غ خجطز فٟ 

 ثٌّؼٍِٛجس

54411 6.  

 

 ( 47مادة ) 

 توزيع المقررات على الفصول الدراسية 

علوم الحاسوب وتمنٌة لكل التخصصات فً كلٌة فصول دراسٌة  ثمان توزع الممررات الدراسٌة على

التراتبٌة من حٌث المستوى الدراسً لكل ممرر والمتطلبات السابمة للممررات. وتراعى فٌهن المعلومات  

 ( 48مادة ) 

 توصيف المقررات الدراسية

ٌشمل وصف الممرر وأهدافه  لكل تخصصالخطة الدراسٌة  ٌوضع توصٌف مفصل لكل ممرر فً

وتحدد فٌه المواضٌع الدراسٌة موزعة على  (ومخرجات التعلم )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة
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األسابٌع فً الفصل الدراسً. كما ٌشمل التوصٌف طرق التعلٌم والتعلم، تمسٌم الدرجات وتولٌتها، 

 والكتاب الدراسً ومؤلفه والناشر وسنة النشر. 

 ( 49ادة ) م

 نظام ترميز المقررات الدراسية 
 

، ٌمٌزه عن بمٌة  علوم الحاسوب وتمنٌة المعلوماتفً جمٌع ألسام كلٌة  ٌخصص رلم لكل ممرر دراسً
ً  لنظام الترمٌز للممررات الدراسٌة المتبع فً جامعة البحر المتوسط بحٌث ٌكون  الممررات، وذلن طبما

 كالتالً:

 : هندسة البرمجٌاتفً لسم  متطلبات البرمجٌاتمثال 

 انتسهسم

Serial 

 انفئخ / اننوع

Categories 

انًستوى 

 انذراسي

Year 

 انقسى

Department 

 انكهيخ

Faculty 

 يثبل

ِضطٍذجس ثٌذشِؾ١جس  5 3 2 3 1
(53231) 

 

( ، الرلم الثانً فً الترتٌب ٌشٌر الى 5) علوم الحاسوب وتمنٌة المعلوماتالرلم األول ٌشٌر الى كلٌة 

 6السنة األولً ،1( ، الرلم الثالث ٌشٌر الى المستوي الدراسً )3( )هندسة البرمجٌاتالمسم العلمً )لسم 

الى فئة الممرر ضمن ممررات المسم، والرلم الخامس ٌشٌر إلى تسلسل (، الرلم الرابع ٌشٌر 4، أو  3، 

 رات.الممرر ضمن هذه الفئة من الممر

 

 

 

 

 

 (    51مادة )                                            

 أحكام عامة

من أحكام، تطبك الئحة  الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة الئحةفٌما عدا مانصت علٌه 

لسنة  511الدراسة واالمتحانات بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

 م.6111
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