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 ة التطبيقي في الحوسبة برنامج البكالوريوس

 (شبكات الحاسب )مسار

 

 

 

 مقدمة:

على المستوى المحليي داليل شهد العصر الحالي النمو المتزايد في مجال شبكات الحاسب 
 عليى المسيتوى اليدولي وكيلل  ،فيرو  المؤسسياتوعلى المستوى الوطني بيي   مباني المؤسسات

 برنامج البكالوريوسواستجابة للل  جرى تصميم  على مدى امتداد اإلنترنت في شتى بقا  العالم. 
 للعملاألساسية والمتقدمة المهارات بلتأهيل الشباب  (شبكات الحاسب ة )مسارالتطبيقي في الحوسبة

وتركيبهييا  وتصييميمها بمييا يشييمل تشييشيل الشييبكاتفييي مجييال شييبكات الحاسييب المحلييية والموسييعة 
 .وصيانتها وإدارتها وأمنها وتقويم أدائها

 

 

 الرؤية:

ت للتميييز فييي التعليييم برنييامج السييد الوجييون بييي  النارييية والتطبييي  وتمكييي   ليكييو  نمولجييا
 التطبيقي.

 

 

 الرسالة:

تنويل أعلى معايير التميز في التعليم التطبيقي بما يتيح إعداد الكوادر المؤهلة لسيو  العميل 
البيرامج فيي مجيال العليوم تقيديم في بيئة محوزن لليتعلم واإلبيدا  الوكيرا والتواييم األمليل للتقنيية 

 .الطبيعية والهندسية
 

 

 تعليمية:الهداف األ

 :القدرن على ما يلياللريجي  يكو  لدى ، البرنامج اكمالسنوات م  عدن بعد 

 نالمعلومات واالتصاالت ضم  فر  متعدد في مه  تقنيةوعالة الممارسة ال. 1
 التلصصات.

 الحوسبة.ت العليا وإجراء البحوث في مجال . متابعة الدراسا2

بتكار االالمساهمة والدفع بعملية تبؤ المراكز القيادية مع االلتزام باأللالقيات المهنية و .3
ت تطوير اللتحقي   ت وإقليميا  .محليا

 .دى الحيان والتنمية المهنيةعلى مالتعلم االنلراط ب. 4
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 مخرجات البرنامج:
 يتوقع عند االنتهاء م  هلا البرنامج أ  يحق  اللريج ما يلي:

 .المتبادلة وعالقاتها وبرمجيات مكونات الشبكة من أجهزة فهم -1

  الحاسب. شبكة مكونات وتهيئة واستكشاف األعطال تثبيت على والقدرة المعرفة -2

 واإلدارة والبروتوكوالت وطبولوجيا األجهزة ذلك في بما الحاسب شبكات وتصميم تحليل -3

 .واألمن

 إلدارة االختبار ومعدات واألدوات التشغيل نظام ومفاهيم األجهزة بمفاهيم المعرفة استخدام -4

 .الحاسب شبكة

 .والتقنية التجاریة القضایا وموازنة واألمن الشبکي الربط لمشاکل الحلول تطویر -5

األمنية  التقنياتوتحليل  الحاسب شبكات تقنياتتقنيات المعرفة الرائدة في مجال  التعرف على -6

 الحالية والناشئة. لشبكات الحاسب

 متطلبات الحوسبة المناسبة لحلها. وتعریفالقدرة على تحليل المشكلة وتحدید  -7

لتلبية مجموعة معينة من متطلبات  الحلول المبنية على الحاسباتتصميم وتنفيذ وتقييم  -8

 .شبكات الحاسبالحوسبة في سياق 

 حول المعلومات التقنية. المتابعينالقدرة على التواصل بشكل فعال مع مجموعة من  -9

نونية على أساس المبادئ القاات الحوسبة القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة في ممارس -10

 واألخالقية.

تحدید األهداف وتخطيط المهام والوفاء بالمواعيد في الفریق وعلى العمل بفعالية  القدرة -11

 .المنجزات وتقدیمالنهائية وإدارة المخاطر 

القدرة على تحدید وتحليل احتياجات المستخدمين وأخذها بعين االعتبار في اختيار والتكامل  -12

 الحاسب.على  المبنيةوإدارة النظم  وتقييم

 

4 3 2 1 
 األهداف           
 المخرجات

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 

    7 
    8 
    9 

    10 
    11 
    12 
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 نظام الدراسة: 

  الدراسيية يتوجب على اللريج إكمال مقيررات اللطية الدراسيية والتيي يبلي  عيدد وحيداتها
وحدن معتمدن( يمكي  إنهاؤهيا ليالل أربيع سينوات أكاديميية. تحتيوى كيل سينة عليى  131)

 مستويي  دراسيي .
 .تكو  لشة دراسة المقررات التلصصية ومقررات العلوم األساسية باللشة اإلنجليزية 

   يقوم كل طالب في السينة النهائيية باالشيترا  ميع بعيئ زمالئين فيي تنوييل مشيرو  تلير
 شرام مشرم أكاديمي.تحت إ

 .يتطلب البرنامج تدريب عملي في جهات معتمدن لربط الدراسة األكاديمية بالواقع العملي 
   ت ع  مقررات. لالثيمك  للطالب التيار تدريب تعاوني في الوصل اللام  عوضا
  ناام الدراسة فيي الكليية يتبيع أنامية وليوائح الدراسية فيي الالئحية الموحيدن للجامعيات فيي

 جلس التعليم العالي والجامعات ولوائحن.ناام م

  

 تحويل:القبول والضوابط 

 ضوابط قبول خريجي الثانوية العامة )علمي(: -1
 :% مكونة م  اآلتي75حصول الطالب على نسبة موزونة  (أ

 % االمتحا  التحصيلي40 –
 امتحا  القدرات 30% –
 اللانوية العامة )علمي( % 30 –

 .المقترح للقبول في البرنامجأال يزيد عدد الطالب ع  العدد  (ب
 

 ضوابط قبول خريجي دبلوم الحاسب اآللي: -2
 :% مكونة م  اآلتي75حصول الطالب على نسبة موزونة  (أ

 االمتحا  التحصيلي % 40 –
 امتحا  القدرات  30% –
 وم%  معدل التراكمي في الدبل30 –

 .أال يزيد عدد الطالب ع  العدد المقترح للقبول في البرنامج (ب
 امة )علمي(.اللانوية الع ( 

 
 ضوابط التحويل من داخل الجامعة: -3

 أوال: التحويل بعد اكمال السنة األولى المشتركة مياشرة:
 :% مكونة م  اآلتي75حصول الطالب على نسبة مركبة  (أ

 االمتحا  التحصيلي %  40 –
 امتحا  القدرات   30% –
 المعدل التراكمي للسنة األولى المشتركة %  15 –
 م  السنة األولى المشتركة المعدل الرياضيات %  15 –

% زييادن عي  العيدد المقتيرح للقبيول 10أال يزيد عدد الطالب المحولي  م  دالل ولار  الجامعة عي   (ب
 .في البرنامج في العام الجامعي

 اللانوية العامة )علمي(. ( 
 

 ثانياً: التحويل بعد التخصص في برامج الجامعة:
سياعة وللي  بعيد  12عيدد سياعات النجياح عي   أ  يدرس الطالب فصل دراسي على األقيل وال تقيل (أ

 .السنة األولى المشتركة
 :% مكونة م  اآلتي75حصول الطالب على نسبة مركبة  (ب

 .االمتحا  التحصيلي % 40 –
 .امتحا  القدرات  30% –
 .المعدل التراكمي في الجامعة % 30 –

 أ  يكو  التحويل م  الكليات العلمية فقط. ( 
% زيادن ع  العيدد المقتيرح للقبيول 10م  دالل ولار  الجامعة ع  أال يزيد عدد الطالب المحولي   (د

 .في البرنامج في العام الجامعي
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 ضوابط التحويل من خارج الجامعة: -4
سياعة وللي  بعيد السينة  12أ  يدرس الطالب فصل دراسي على األقل وال تقل عيدد سياعات النجياح عي   (أ

 .األولى المشتركة
 :كونة م  اآلتي% م80حصول الطالب على نسبة مركبة  (ب

 .االمتحا  التحصيلي % 40 –
 .امتحا  القدرات  30% –
 .المعدل التراكمي للطالب % 30 –

 أ  يكو  التحويل م  الكليات العلمية فقط. ( 
% زييادن عي  العيدد المقتيرح للقبيول فيي 10أال يزيد عدد الطالب المحولي  م  دالل الجامعة ولار  ع   (د

 .البرنامج في العام الجامعي

 

 
 البرنامج: خيارات

 ( على لياري :شبكات الحاسبفي الحوسبة التطبيقية )مسار  بكالوريوساليحتوا برنامج 
 أوالت: مقررات وتدريب صيوي.
ت: مقررات وتدريب تعاوني.  لانيا

 ساعة معتمدن(. 131المجمو  الكلي للساعات المعتمدن الالزمة إلكمال كل م  اللياري  )
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  :الخطة الدراسية

 (شبكات الحاسب ة )مسارالتطبيقي في الحوسبة البكالوریوسرنامج أوالً: ب 

 )مقررات وتدریب صيفي(

 

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

 

 المستوى األول

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

متطلبات  
 سابقة

 متطلبات مرافقة

    6 نجليزيةاإللغة ال إنجل 100

    2 المهارات الكتابة عرب 100

    3 مدخل في االحتماالت واإلحصاء حصا 101

    3 التفاضل حساب ريض 101

    4 (1) فيزياء عامة فيز 101

   18 عدد الساعات 

 المستوى الثاني 

    (0+0+2)2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100

    (0+0+2)2 أخالقيات المهنة في تقنية المعلومات عسب 100

    (0+0+3)3 تخصصية لغة إنجليزية نجا 100

    (1+2+3)4 مبادئ البرمجة عسب 101

    (2+0+3)4 حساب التكامل ريض 111

    (2+0+3)3 المحددةالرياضيات  ريض 151

    18 عدد الساعات 

 
ية
لان
 ال
نة
س
ال

ية
لان
 ال
نة
س
ال

 

 المستوى الثالث 

   (0+0+2)2 (1كتابة التقارير ) نجا 200

  ريض 111 (1+2+2)3 تحليل اإلشارات واألنظمة شبك 201

  عسب 101 (1+2+3)4 البرمجة المرئية عسب 201

  ريض 111 (1+0+3)3 تراسل البيانات واالتصاالت الرقمية شبك 205

 شبك 205  (0+4+0)2 معمل تراسل البيانات واالتصاالت الرقمية شبك 206

  عسب 101 (1+0+3)3 هياكل البيانات عسب 211

     17 عدد الساعات   

 المستوى الرابع 

   (0+0+2)2 األسرة في اإلسالم سلم 102

  شبك 205 (1+0+3)3 تقنيات شبكات الحاسب المحلية شبك 301

 شبك 301  (0+4+0)2 معمل شبكات الحاسب المحلية شبك 302

  عسب 211 (1+0+3)3 نظم التشغيل التطبيقية عسب 310

 شبك 301  (1+2+2)3 إدارة شبكات الحاسب شبك 311

  عسب 211 (1+2+2)3 مفاهيم قواعد البيانات عسب 311

     16 عدد الساعات   
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لة
لال
 ال
نة
س
ال

لة
لال
 ال
نة
س
ال

 

 المستوى الخامس 

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

متطلبات  
 سابقة

متطلبات 
 مرافقة

   (0+0+2)2 اختياري من مقررات الثقافة اإلسالمية سلم  ---

تقنيات شبكات الحاسب الموسعة  شبك 305
 واإلنترنت

  شبك 301 (3+0+1)3

 شبك 305  (0+4+0)2 معمل شبكات الحاسب الموسعة واإلنترنت شبك 306

 عسب 310 (1+2+2)3 نظم إدارة قواعد البيانات عسب 312

 عسب 311

 

  شبك 301 (0+2+3)4 نظم التشغيل الشبكية شبك 321

  عسب 311 (1+2+2)3 االنترنتتطوير تطبيقات  عسب 415

   17 عدد الساعات 

 المستوى السادس 
   (0+0+2)2 اختياري من مقررات الثقافة اإلسالمية سلم  ---

  شبك 301 (1+0+3)3 أمن الشبكات شبك 331

 شبك 331  (0+4+0)2 معمل أمن الشبكات شبك 332

  شبك   305 (0+2+2)3 اكتشاف األعطال الشبكية شبك 412

  شبك   305 (0+2+2)3 محاكاة الشبكات شبك 441

  شبك   305 (1+2+2)3 برمجة اإلنترنت شبك 445

     16 عدد الساعات   

ة 
سن
ال

ة 
سن
ال

عة
راب
ال

عة
راب
ال

 

 المستوى السابع 
   3 مقرر اختياري  --- 

   3 مقرر اختياري  --- 

  شبك   305 (0+2+2)3 الشبكات الالسلكية والخلوية شبك 410

  ساعة 70إنهاء  (0+0+3)3 مراكز تقنية المعلوماتإدارة  عسب  483

  ساعة 90إنهاء  (0+0+1)1 تدريب صيفي شبك 490

  ساعة 90إنهاء  (0+0+1)1 ندوة شبك 492

  ساعة 90إنهاء  (0+0+3)3 (1مشروع تخرج ) شبك 496

     17 عدد الساعات   

 المستوى الثامن 
   3 مقرر اختياري --- 

   3 مقرر اختياري --- 

   3 مقرر اختياري --- 

  شبك   496 (0+0+3)3 (2مشروع تخرج ) شبك 499

   12 عدد الساعات  

   131 إجمالي عدد الساعات  
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 ثانياً: برنامج البكالوريوس في الحوسبة التطبيقية )مسار شبكات الحاسب(

 )مقررات وتدريب تعاوني(

 

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

ى
ول
أل
 ا
نة
س
ال

 

 المستوى األول

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

متطلبات  
 سابقة

 متطلبات مرافقة

    6 نجليزيةاإللغة ال إنجل 100

    2 المهارات الكتابة عرب 100

    3 مدخل في االحتماالت واإلحصاء حصا 101

    3 التفاضل حساب ريض 101

    4 (1) فيزياء عامة فيز 101

   18 الساعات عدد 

 المستوى الثاني 

    (0+0+2)2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100

    (0+0+2)2 أخالقيات المهنة في تقنية المعلومات عسب 100

    (0+0+3)3 تخصصية لغة إنجليزية نجا 100

    (1+2+3)4 مبادئ البرمجة عسب 101

    (2+0+3)4 حساب التكامل ريض 111

    (2+0+3)3 المحددةالرياضيات  ريض 151

    18 عدد الساعات 

 
ية
لان
 ال
نة
س
ال

ية
لان
 ال
نة
س
ال

 

 المستوى الثالث 

   (0+0+2)2 (1كتابة التقارير ) نجا 200

  ريض 111 (1+2+2)3 تحليل اإلشارات واألنظمة شبك 201

  عسب 101 (1+2+3)4 البرمجة المرئية عسب 201

  ريض 111 (1+0+3)3 الرقميةتراسل البيانات واالتصاالت  شبك 205

 شبك 205  (0+4+0)2 معمل تراسل البيانات واالتصاالت الرقمية شبك 206

  عسب 101 (1+0+3)3 هياكل البيانات عسب 211

     17 عدد الساعات   

 المستوى الرابع 

   (0+0+2)2 األسرة في اإلسالم سلم 102

  شبك 205 (1+0+3)3 تقنيات شبكات الحاسب المحلية شبك 301

 شبك 301  (0+4+0)2 معمل شبكات الحاسب المحلية شبك 302

  عسب 211 (1+0+3)3 نظم التشغيل التطبيقية عسب 310

 شبك 301  (1+2+2)3 إدارة شبكات الحاسب شبك 311

  عسب 211 (1+2+2)3 مفاهيم قواعد البيانات عسب 311

     16 عدد الساعات   
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ة 
سن
ال

ة 
سن
ال

لة
لال
ال

لة
لال
ال

 

 المستوى الخامس 

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

متطلبات  
 سابقة

متطلبات 
 مرافقة

   (0+0+2)2 اختياري من مقررات الثقافة اإلسالمية سلم  ---

تقنيات شبكات الحاسب الموسعة  شبك 305
 واإلنترنت

  شبك 301 (3+0+1)3

الموسعة معمل شبكات الحاسب  شبك 306
 واإلنترنت

2(0+4+0) 
 شبك 305 

 عسب 310 (1+2+2)3 نظم إدارة قواعد البيانات عسب 312

 عسب 311

 

  شبك 301 (0+2+3)4 نظم التشغيل الشبكية شبك 321

  عسب 311 (1+2+2)3 تطوير تطبيقات االنترنت عسب 415

   17 عدد الساعات 

 المستوى السادس 
   (0+0+2)2 مقررات الثقافة اإلسالميةاختياري من  سلم  ---

  شبك 301 (1+0+3)3 أمن الشبكات شبك 331

 شبك 331  (0+4+0)2 معمل أمن الشبكات شبك 332

  شبك   305 (0+2+2)3 اكتشاف األعطال الشبكية شبك 412

  شبك   305 (0+2+2)3 محاكاة الشبكات شبك 441

  شبك   305 (1+2+2)3 برمجة اإلنترنت شبك 445

     16 عدد الساعات   

ة 
سن
ال

ة 
سن
ال

عة
راب
ال

عة
راب
ال

 

 المستوى السابع 
   3 مقرر اختياري  --- 

   3 مقرر اختياري  --- 

  شبك   305 (0+2+2)3 الشبكات الالسلكية والخلوية شبك 410

  ساعة 70إنهاء  (0+0+3)3 مراكز تقنية المعلوماتإدارة  عسب  483

  ساعة 90إنهاء  (0+0+1)1 ندوة شبك 492

  ساعة 90إنهاء  (0+0+3)3 (1مشروع تخرج ) شبك 496

     16 عدد الساعات   

 المستوى الثامن 
  ساعة 105إنهاء  (0+16+2)10 تدريب تعاوني شبك 493

  شبك   496 (0+0+3)3 (2مشروع تخرج ) شبك 499

   13 عدد الساعات  

   131 إجمالي عدد الساعات  
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 :سمتطلبات درجة البكالوریو
 

 المتطلبات
 عدد الوحدات 

 تعاوني مقررات وتدریب مسار مقررات وتدریب صيفي مسار
 8 8 الثقافة اإلسالمية

 2 2 المقررات العربية

 11 11 المقررات العامة

 17 17 مقررات العلوم والریاضيات

 28 28 مقررات الحوسبة وتقنية المعلومات

 49 49 اإلجباریة التخصص مقررات

 6 15 االختياریة التخصص مقررات

 )تعاوني( 10 )صيفي( 1 تدریب 

 131 131 المجموع

 

 

 المقررات العامة:

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر

 المعتمدة

 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة 

     6 لغة إنجليزية لنجإ 100

     (0+0+3)3 تخصصية لغة إنجليزية نجا 100

     (0+0+2)2 (1كتابة التقاریر ) نجا 200

   11 إجمالي عدد الساعات  

 

 
 مقررات العلوم والرياضيات:

الساعات  عنوان المقرر رمز المقرر
 المعتمدة

 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

   (1+0+3)3 التفاضل حساب ريض 101

   (0+2+2)3 مقدمة في اإلحصاء إحص 101

   (2+0+3)4 حساب التكامل ريض 111

   (2+0+3)3 المتقطعةالرياضيات  ريض 151

   4 فيزياء  عامة  فيز 101

   17 إجمالي عدد الساعات 
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 مقررات الحوسبة وتقنية المعلومات العامة:
الساعات  عنوان المقرر رمز المقرر

 المعتمدة
 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

   (0+0+2)2 المعلوماتأخالقيات المهنة في تقنية  عسب 100

   (1+2+3)4 مبادئ البرمجة عسب 101

  عسب 101 (1+2+3)4 البرمجة المرئية عسب  201

  عسب 101 (1+0+3)3 هياكل البيانات عسب 211

  عسب 211 (1+0+3)3 نظم التشغيل التطبيقية عسب 310

  عسب 211 (1+2+2)3 مفاهيم قواعد البيانات عسب 311

 عسب 310 (1+2+2)3 إدارة قواعد البياناتنظم  عسب 312

 عسب 311

 

  عسب 311 (1+2+2)3 تطوير تطبيقات االنترنت عسب 415

  ساعة 70إنهاء  (0+0+3)3 مراكز تقنية المعلوماتإدارة  عسب  483

   28 إجمالي عدد الساعات 

 

 
 مقررات التخصص اإلجبارية:

الساعات  عنوان المقرر رمز المقرر

 المعتمدة

 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة

  ريض 111 (1+2+2)3 تحليل اإلشارات واألنظمة شبك 201

  ريض 111 (1+0+3)3 تراسل البيانات واالتصاالت الرقمية شبك 205

 شبك 205  (0+4+0)2 معمل تراسل البيانات واالتصاالت الرقمية شبك 206

  شبك 205 (1+0+3)3 تقنيات شبكات الحاسب المحلية شبك 301

 شبك 301  (0+4+0)2 معمل شبكات الحاسب المحلية شبك 302

 شبك 301  (1+2+2)3 إدارة شبكات الحاسب شبك 311

تقنيات شبكات الحاسب الموسعة  شبك 305
 واإلنترنت

  شبك 301 (3+0+1)3

 شبك 305  (0+4+0)2 معمل شبكات الحاسب الموسعة واإلنترنت شبك 306

  شبك 301 (0+2+3)4 الشبكيةنظم التشغيل  شبك 321

  شبك 301 (1+0+3)3 أمن الشبكات شبك 331

 شبك 331  (0+4+0)2 معمل أمن الشبكات شبك 332

  شبك   305 (0+2+2)3 اكتشاف األعطال الشبكية شبك 412

  شبك   305 (0+2+2)3 محاكاة الشبكات شبك 441

  شبك   305 (1+2+2)3 برمجة اإلنترنت شبك 445

  شبك   305 (0+2+2)3 الشبكات الالسلكية والخلوية شبك 410

  ساعة 90إنهاء  (0+0+1)1 ندوة شبك 492

  ساعة 90إنهاء  (0+0+3)3 (1مشروع تخرج ) شبك 496

  سيبر  498 (0+0+3)3 (2مشروع تخرج ) شبك 499

   49 إجمالي عدد الساعات اإلجباریة 
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 المقررات االختياریة:

 خيارفي " ومقررين مقررات وتدریب صيفي" خيارمقررات في  5يختار الطالب من القائمة 

 ."مقررات وتدریب تعاوني"

الساعات   عنوان المقرر رمز المقرر

 المعتمدة

 متطلبات مرافقة متطلبات سابقة 

  ريض 111 3 الجبر الخطي ريض 244

  شبك   305 (0+2+2)3 مواضيع متقدمة في التبديل والتوجيه شبك 451

  شبك   305 (0+2+2)3 تقنيات الشبكات الضوئية شبك  452

  شبك   305 (0+2+2)3 النظم الموزعة تقن 453

  شبك   305 (0+2+2)3 ةشبكات الحساسات الالسلكي شبك 453

  شبك   305 (1+0+3)3 األنظمة المتجاوزة لألعطال شبك 454

  شبك   305 (0+2+2)3 أنظمة الوسائط المتعددة تقن 455

  شبك 331 (0+2+2)3 أمن المعلومات شبك 455

  شبك   305 (1+0+3)3 الشبكات ذات النطاق العريض شبك 456

  شبك   305 (1+0+3)3 مواضيع مختارة في شبكات الحاسب شبك 459

 مقرر واحد من مقررات مسارات الحوسبة التطبيقية األخرى

 

 

 

 والنهائية لكل مقرر:توزيع الدرجات الفصلية 
 %60الدرجات الوصلية لكل مقرر 

 %40الدرجات النهائية لكل مقرر 

 
 

 ( شبكات الحاسبفي الحوسبة التطبيقية )مسار  بكالوريوسالبرنامج الخيار اإلفتراضي في 
 مقررات وتدريب تعاونيليار 

 
 

 الدرجة التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج:
 (شبكات الحاسبفي الحوسبة التطبيقية )مسار  بكالوريوسال
 
 

 

 

 

 

 


