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 برنامج البكالورٌوس/تكنولوجٌا المعلوماتاإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص لتخصصات 

قرار مجلس الهٌئة  والصادرة بموجب للجامعات والكلٌات الجامعٌة العاملة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة
( 7( من المادة )س )أ،الصادرة باالستناد إلى الفقرتٌن ( و3/5/2017( تارٌخ )181/16/2017رقم )

 وتعدٌالته 2007( لسنة 20من قانون هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً رقم )

 
 

 (: 1المادة )
تكنخاخجاممم ههتسمممهذه مممعلهمات "اهممم اهعمم ممم يهما ممم يهات "اهممم اهخه ممم اايهم  تهممم  هما ممم  هات   ممم ا

هماهه"كمممهمدي نامممهماي  ممهامهها"ج ه مم اهخماك"امم اهماج ه امممهما  ه"مممه مم بينمم هاهمابكمم اخياخ ه/ماه "خهمم ا
هيجمميههم تهمم  ههسسسمم اهمات "ممايهما مم ا هخاممه  هجخ متيمم ه ائمممخما مم  يبهبهخجمموهبهخجمموهجمميميههج"مم ه

ه(3/5/2017(هت ياخه)181/16/2017)
 

 (:2المادة )

لههم هاميهتم  هأ نم  اكخ ها"ك"ه اهخما ب يماهمآلتاممهيامهم هخي اه م ه معلهمات "اهم اهماه م ن هماه   ممهايم 

ه.مه "ذهغايهعاكماقيان

هخاه  هجخ تي  ما  ا  :ه ائمهم ته  ههسسس اهمات "ايهالهٌئـــــة

ه .:ههج" همايائمهالمجلـــس

ه.:هيئا هماهج" هالرئٌـــــس

ه.ج ه اهه :هماهسسس اهمات هتتخاذهمات "ايهما  ا هسخمءهك ناهج ه  اهأخهك"ا اهالتعلٌم العالً مؤسسات

"ت "مايهما م ا هتهمنره يجممهمابكم اخياخ ه م هميم  هيسمهامهأخه   ممهاه:ههسسسمهكلٌة جامعٌة،هالجامعـــــة

هت    اهتكنخاخجا هماه "خه ا.

ه:هماي همدج ذها   هما "بمهماهي  ها"ت   هه هجب هماهج" .الطاقة االستٌعابٌة الخاصه

هخم ه م همههات   هما  اوهت يحهه هجب هت    اهمخهبيمهاهم ي ه  هماك"امهه:المجاالت المساندة

هخهه هماك"ا اهم  ي هعماهما الجم.م

هماقسيهمدك  اه هماعيهُا يحه اههمات   .ه:القسم

همات   همايئاس هخان يجهتيتهه   هه ا هه هماهس يماهمافي امهمج"ي هخمي .ه:العائلة الرئٌسٌة

ه. خهمات   همافي  هخماهنبمقه  هما  ئ"مهمايئاسامه:المسار الفرعً

 
 مخرجات التعلم للخطة الدراسٌةالبرنامج/ أهداف  (:3المادة )

 اتي هاجوهأ هاكخ هاك هت   هيسم امهخأ م موهخهه يجم اهت "ميههتخج ممهتتخم مقههماهيساممهماك"اممهخيسم

ه.خأ  م ي هخمايم

 
 الخطة الدراسٌة(: 4المادة )
(هس  مه132)اكخ هماي همد نذها   هماس   اهماه ته بها"  مهما يمسامهانا ه يجمهمابك اخياخ هه(هأ

هق ًهاه  اايهم ته  همات   هههخز مه "ذهمانيخهمآلت :خ ه ته ب،ه

هماس   اهماه ته به

ه(هس  مهه ته بهأخهيسوهجيميماههج" همات "ايهما  ا .27-21)ههت "ب اهماج ه م

ه%(ه "ذهمدج هه ههجهخعهماس   اهماه ته ب15)ههت "ب اهماك"ام

ممجب يامهه:هت "ب اهمات   

هخم  تا يامهخماهس ن ب

ه. مدج هه ههجهخعهماس   اهماه ته به%(ه "ذ60)

ه(هس   اهه ته بهي مًهأ "ذ.ه6)ههخم هييبه)إ هخج ا(
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ه
ه

 ب( توزع مواد التخصص فً الخطة الدراسٌة لتغطً المجاالت المعرفٌة اآلتٌة:
ه)ه:المجاالت االجبارٌة .1 هأ نذ هت   هبي  هاك  هماهج  اهمدس سام هماي ه4تي   هخاي   ههج  ا، )

هماس   هه  هما ه"ام،همد نذ هماهخم  همات   ههتاهنه هم ته   هاه  ااي هخ ق ً ههج   هاك  هماه ته ب  ا
 إاذ:هماه ي امهممجب يامختنقسيهماهج  اه

 .ه ته به(هس  م39-27اكخ هماي هم  نذها   هماس   اه)ه:مجاالت العائلة الرئٌسٌةه.هأ
ه.ه ته بهم(هس  30-15)م  نذها   هس   اهماهس يهمافي  ه:هاكخ هماي هالمسار الفرعًه.هو

هما  اوهب  هه ته به(هس   اه6-3)همشروع التخرج : .2 (هس  مهه ته به90اني ه يمسمه)هأ اسج"ي 
ه "ذهمدج .

ي مًهأ نذ،هه ته به(هس   اه6اكخ هماي همد نذها   هس   اهماهج  اهماهس ن به)هالمجاالت المساندة: .3
هبيمهاهأ ي هجب هت    اهأخ هات   هما  اوهت يحهه  ه م هم هه ه)  ههخم  هأخ  ه  هماك"ام

 عماهما الجم(.همد ي ك"ا اهما
(هس  مههه هم تا يه15-9)هماه ته بههس   اهماهج  اهم  تا يامهاكخ ه   هالمجاالت االختٌارٌة: .4

 مافي  .هماهس يتكخ هه هاه ههأ  "ذهماقسيه
ه)هإ هخج ا(هختي  هس   تههيسوهمات   .همجاالت التدرٌب العملً .5
 همستاف ءهماهن  اهخماهقييماهاهت "ب اهماتي ا هماهين هخعاكه  هماهي هاجوهأ هتتيققهماج ه مهه .6

 مات هتستخجوههه يستي هماي خ ه "ذهتي ا هه هجي اهأ ي ه  يجهماج ه م.
 

هه:أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة (:5المادة )
 : "ذهمانيخهمآلت خ ائمهت يا ها"هج  اهماه ي امهك  مههأ ا ءتخ ايهأوالً: 
 :مما  ئالاهمايئاسا .1
هاك ههج  هه ي ه.أه  هتخ ايه اخه ائمهت يا هخمي ه "ذهمدج هه هيه"مه يجمهما كتخيمب

،هخاجخزه  هي  اه   مههيم  بهمات م  هبا ههج اا ه "ذه  ئ"مهمايئاسامه ههج  اهما
همات   هم كمي ه "وه   هتق اي ه ن  هم ج  ه "ذ ههنيي ه اخا  هتخ اي هاتي هأ  ه "ذ ،

 م  ته  .
هخم هه هيه"مه يجمهما كتخميبهاتغ امهيهه هم ا ءه ائمهمات يا هاتيهت اا هما   هماالزه.وه

همايئاسام هما "بمهمات   ها"  ئ"م هاتزما ه    ه خههبا ه  هماه   امهمايس بامهه،خ ق  كه 
 مآلتام:

 
هخم ه   هس   اه×)))   هما "بم({=ه  ئ"مهمايئاسامزيهه هم ا ءه ائمهمات يا ها"ما   هماال

ه}  اهما  مهما يمسام((/نسبمه  او:مست عهماهقيب/   هس ما  ئ"مهمايئاسام
 
 ماهس يماهمافي ام: .2
اتيهت اا هما   هماالزيهه هم ا ءه ائمهمات يا هه هيه"مه يجمهما كتخيمبهاتغ امهماهس يهه.هأ

 مافي  هكه ه خههبا ه  هماه   امهمايس بامهمآلتام:
 

ه همافي  = ها"هس ي همات يا  ه ائم هأ ا ء هه  هماالزي هما "{ما    هس   اه×)بم())       
ه}ماهس يهمافي  /   هس   اهما  مهما يمسام((ه/نسبمه  او:مست عهماهقيب

ه
ه هه.هو ههأ  همات يا هاق  ه ائم هأ ا ء ه يجمه    هيه"م هه  هت يا هخمي  ه ائم ه اخ   

 ما كتخيملهب مامهماسنمهمام اممهه هت ياخهماي خ ه "ذهم  ته  هما   .
ه

ه هاجو هماي  ا هجهاا هأ اهأ    ه    هاق  هت ياخه  هه  همام امم هماسنم هب مام همات يا  ه ائم  ء
(هأ ا ءههتفيغا هه هيه"مه يجمهما كتخيمله  ههج  اه4ماي خ ه "ذهم  ته  هما   ه  ه)

هما  ئالاهمايئاسامهخماهس يهمافي  همي  يهبيتبمهمست عهه  يكه "ذههستخ همات   هماخمي .
 

 مايائمهمات ياسامه.هماتنخااه  هه   يه ي  ماهما كتخيمبهد ا ءثانٌاً: 
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%ه "ذهمدج هه هأ ا ءه ائمهمات يا ههه هايه"خ هماجنسامهمدي نامه  ه80ت اا هه هنسبتهه: ثالثاً 
ه ه   هتق  ه  هأ  ه "ذ ه  ه75ماج ه ه هبين ها هه  هأكمي هخجخ  هي   هخ   همات   هماخمي  %ه  

  .مات   هاتيهميتس وهنف همانسبمهد ا ءهمايائمه  هجهااهمابيمهاهانف همات  
 

ه: رابعاً  هنسبته هه  ه50ت اا  ه   هه تي  ه تق  همات يا هب قخ  ه ائم هأ ا ء هه  همدج  مالثه%ه "ذ
  "ذههستخ همات   .هسنخما

      
هماي همدج ذها" وءهمات ياس همدسبخ  هد ا ءه ائمهمات يا هخماهي ايخ هماهتفيغخ :خامساً: 

 9هس   اهاألست ع.ه

 12هماهس   .همدست عهس  مهاألست عهماه  يكهأخه

 15س  مها"ه ي هماهس   هخمدست عهماهه ي .ه 
 س   اهي مًهأج ذه)ه "ذهأ هاكخ هعاكهه6هي ايخ هغايههتفيغا ه

 بهخم قمهماجيمهمات ها ه ه اي ههتفيغ ً(.
  (: الطلبه6)المادة 
 .(1:25) تزٌد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس عن ال  أن .أ 
ماج ه مههنتظها ه  هما يمسمهبه ه  هعاكهما "بمهماهسج"خ ه  هههماهسج"خ ه  ها تبيهما "بمه.وه

 ما يمسمهما   مهخما "بمهماهسج"خ هأخهماهنق  خ ه ني .
 

 الطاقة االستٌعابٌة (:7المادة )
هدغيمضهميتس وهما  جمهم ستا  بامها"ت   هتيم ذهمدهخيهمآلتام:

 حممةدرجةالدكتوراهالمتفرغين.ه.أ
 %(منحممةدرجةالدكتوراهالمتفرغين.02لمتفرغينوبنسبةالتزيدعمى)حممةدرجةالماجستيراه.ب
اليجوزأنتزيدنسبةالمتفرغينمنحممةدرجةالماجستيرفيكلتخصصإلىعددأعضاءحممةه.ج

المتفرغينعن) الدكتوراه عن)5درجة التزيد وبنسبة فيالتخصصاتاإلنسانية، من%02( )%
متفرغينلمتخصصاتالعممية.*الحممةدرجةالدكتوراه

 طبقالبند)هـ(عمىالتخصصاتالمستحدثةوالمعتمدةألولمرة.يه.د
%(منحممةدرجةالدكتوراهالمتفرغينإلىعددأعضاءهيئةالتدريس02-%02تضافنسبة)ه.له

لتغطيةالعملاإلضافيلممتفرغينوعملغيرالمتفرغينشريطةانيكونلديهمعبءتدريسيفعمي
 .التخصصفي

ايخيبهتس"س ه ي  ماه اخه ائمهمات يا هه همابك اخياخ هإاذهما كتخيملهبياثهتكخ ه  هنف هه.خه
 مات   هه هأهك ههاهمد عهب   تب يهمات م  هخماتيمب ه  هب ضهمات    ا.

ه
ه

 (: تخصصات برنامج تكنولوجٌا المعلومات:8المادة )
ه ئالاهيئاسامهك آلت : ه ه تخزعهت    اهبين هاهتكنخاخجا هماه "خه اه "ذه

  "يهماي سخوه.أه
 تكنخاخجا هماه "خه اهه.وه
  ن سمهمابيهجا اه.جه
 نظيهماه "خه اهماي سخبامه. ه
  "يهمابا ن اهخماعك ءهم   ن   هه.له

 (: المجاالت المعرفٌة: توزع المجاالت المعرفٌة كاآلتً:9المادة )

 أوالً: المجاالت النظرٌة اإلجبارٌة للعائالت الرئٌسٌة: 

 سوب الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة:عائلة علم الحا .1

الحد االدنى لعدد  )ماهج  اهمانظيامهمدس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه
 الساعات

ه9هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن ا،هما خميزها ا.هعلوم الحسابات والخوارزمٌات:التخصص 
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 الرئٌسً
علم 

 الحاسوب

ه12ههجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.:هبيهجمهكانخنم،هبيالبرمجة

ت هايهماهن قهمايجه ،هت هايهختنظايههمكونات الحاسوب الرئٌسٌة )المكونات المادٌة(:
هماي سخو،هبيهجا اهمانظي)نظيهمات غا (.

ه12

 

 عائلة تكنولوجٌا المعلومات الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .2

الحد االدنى لعدد  ظيامهمدس سامهممجب يام(:)ماهج  اهمانهالمجال المعرفًه
 الساعات

التخصص 
 الرئٌسً

تكنولوجٌا 
 المعلومات

ه6هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن اهخما خميزها اهعلوم الحسابات والخوارزمٌات:

ه9ه:هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.البرمجة
،   همابا ن ا،هم ميبهنظيهجخم  همابا ن ا،هتي"ا هخت هايهمانظي:هجخمتطبٌقات وعلوم المعلومات

 امن المعلومات، الشبكات وتراسل البٌانات.
ه12

 

 عائلة هندسة البرمجٌات الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .3

الحد االدنى لعدد  )ماهج  اهمانظيامهمدس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه
 الساعات

التخصص 
 لرئٌسًا

هندسة 
 البرمجٌات

ه6ه:هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن اهخما خميزها ا.علوم الحسابات والخوارزمٌات
ه12هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.هالبرمجة:

:هت هايهماهن قهمايجه ،هتنظايهخه ه يامهماي سخو،هنظيهمكونات الحاسوب الرئٌسٌة
هاي سخو.مات غا ،ه بك اهم

ه12

ه9 :هجخم  همابا ن ا،هم ميبهنظيهجخم  همابا ن ا،هتي"ا هخت هايهمانظيتطبٌقات وعلوم المعلومات
 

 عائلة نظم المعلومات الحاسوبٌة الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .4

ه   هماس   ا )ماهج  اهمانظيامهمدس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه

التخصص 
 الرئٌسً
نظم 

معلومات 
 حاسوٌبة

:هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن ا،هعلوم الحسابات والخوارزمٌات
هما خميزها ا.

ه9

ه12هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.هالبرمجة:
ه6ه بك اهماي سخو،هأه هما بك ا.هالشبكات:

همابتطبٌقات وعلوم المعلومات هجخم   همابيهجا ا، ه ن سم هتي"ا ه: ا ن ا،
هخت هايهمانظي.

ه9

ه
ه "يهمابا ن اهخماعك ءهم   ن   : .5

ه
هماهج  هماه ي  ه)ماهج  اهمانظيامهمدس سامهممجب يام(

هماي هم  نذه
ها   هماس   ا

همات   همايئاس 
مابا ن اهخماعك ءه "يه

هم   ن   

،هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن ا،هما خميزها ا علوم الحسابات والخوارزمٌات:
هنظيهمايخسبمها "يهمابا ن اهخماعك ءهم   ن   ،هنظيهمات غا 

ه12

ه9هبيهجمه "خيهمابا ن اهخماعك ءهم   ن   بيهجمهكانخنم،هه:البرمجة

:همس سا اه "يهمابا ن ا،همس سا اهماعك ءهاساسٌات علم البٌانات والذكاء االصطناعً
ه   ،همات "يهمآلا ،هأس هجخم  همابا ن ا،همابا ن اهماا هم.م   ن

ه12

 

 ثانٌاً: المجاالت المعرفٌة للمسار الفرعً: تكون المجاالت المعرفٌة موزعة كاآلتً:

 الرقم
التخصص الرئٌسً/ المسار 

 الفرعً
 تً ٌجب أن ٌتضمنها المسار الفرعًالمجاالت المعرفٌة والمساقات ال

ه(ا"هس يهمافي  هب يامماهس ج اهم جاتيكها"ج ه مهب ج ه)

الحد 
االدنى 
 للساعات

ه "يهماي سخو/ "يهي سخوه1
:ه ممممبك اهماي سممممخو،هأهمممم هماه "خهمممم ا،ه ن سمممممهمساااااقات فااااً علااااوم الحاسااااوب

مابيهجامم ا،هجخم مم همابا نمم ا،هتي"امم هخت ممهايهماممنظي،هنظيامممهماي سممب ا،هه ه يامممه
هماي سخو.

ه15-30

ه "يهماي سخو/خس ئ ههت   به2
تف  مم هم نسمم  ههمماهماي سممخو،هخسمم ئ ههت مم  ب،ههقات فااً الوسااائط المتعااددة:مسااا

هه  اجمه خي،هت خايهمابا ن ا،همايسامهمم تيماام.
ه15-30
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 الرقم
التخصص الرئٌسً/ المسار 

 الفرعً
 تً ٌجب أن ٌتضمنها المسار الفرعًالمجاالت المعرفٌة والمساقات ال

ه(ا"هس يهمافي  هب يامماهس ج اهم جاتيكها"ج ه مهب ج ه)

الحد 
االدنى 
 للساعات

ه "يهماي سخو/هيسيهي سخب ه3
:ههبممم  لهمايسممميهماي سمممخب ،همايسمممخيهماهتييكممممهمسااااقات فاااً الرسااام الحاساااوبً

ه،هه  اجمهمد الي.ب ست  ميهماي سخو،هه  اجمهما خيه،هنهعجمهمايسخه ا
ه15-30

 مممبك اهماي سمممخو،هبيختخكمممخ اهما مممبك ا،هبيهجممممهما مممبك ا،هإ ميبه:همسااااقات فاااً الشااابكاته "يهماي سخوه/ بك اهي سخبامه4
هما بك ا،ه بك اهماي سخوهماالس"كام،هأه هما بك ا،هأه هماه "خه ا.

ه15-30

ه5

تكنخاخجا هماه "خه اه/يخسبمه
هنق ام
ه
ه

ت مممهايهماهخمجممماهم اكتيخناممممهما   ممممهبممم  جيزبههقالاااة:مسااااقات فاااً الحوسااابة الن
مانق اممم،همسمم ااوهماهي كمم بهخمانهعجمممهاالجيممزبهمانق اممم،همدنظهمممهماهخز مممه)مايخسممبمه
ماسي بام،هجخم  همابا ن اهماهخز م(،هت باق اه  همهاالجيزبهمانق ام،هتف  م هم نسم  ه

ههاهماي سخو.

ه15-30

ه6
تكنخاخجا هماه "خه اه/ه

هم نتيناهخت باق تهتكنخاخجا ه
،هتنقاموهمابا نم ا،همس سما اهمسمتيج عهماه "خهم اهمساقات فً تكنولوجٌاا االنترنات:

همايكخهمهم اكتيخنام،هت هايهخبيهجامهماخاو،همات باق اهم اكتيخنام.
ه15-30

ه7
تكنخاخجا هماه "خه اه/هأه ه

هماه "خه ا
كتيخنامممم،ههيمجبممممهأهممم هما مممبك ا،هأهممم هماتجممم يبهمماهمسااااقات فاااً امااان المعلوماااات:

هما بك اهختخماقي ،هنظيامهمات فاي،هبيتخكخ اهمه هماه "خه ا.
ه15-30

8 
تكنولوجٌا المعلومات/ أمن 

 المعلومات والفضاء اإللكترونً

هراقبت الشبكاث و  :أمن المعلومات و الفضاء اإللكترونًفي  هساقاث

، الشبكاث و تىثيقها، الشبكاث السلكيت و الالسلكيت ، نظن تشغيل الشبكاث 

الجرائن اإللكترونيت ، أهن الشبكاث ، هبادئ التشفير ، بروتىكىالث أهن 

الوعلىهاث والشبكاث ، إدارة هخاطر أهن الوعلىهاث ، لغت برهجت هختارة 

 في أهن الوعلىهاث ، نظام التشغيل لينكس أو يىنكس

15-30 

ه9
تكنخاخجا هماه "خه ا/هتكنخاخجا ه

ه "خه اهم  ه  ه)نظيه
هخه اهم  ه  (ه "

 ن سمممهمابيهجامم ا،هنظمميه  مميهماقمميمي،همساااقات فااً تكنولوجٌااا معلومااات االعمااال: 
م ميبهماه مم ياا،هعكمم ءهم  همم  ،هنظمميهم ميبهماه ي ممم،هم ميبهماهممخمي ،هت  مما ههممخمي ه

ه(.ERPماهسسس اه)
ه15-30

ه10
 ن سمهمابيهجا ا/ ن سمه

همابيهجا ا

سمممممهمابيهجامممم ا،ههخم ممممف اهمس سمممما اه ن همساااااقات فااااً هندسااااة البرمجٌااااات:
مابيهجا اهخت هاهي ،ه ي همابيهجا ا،هه ه يامهمابيهجا ا،هت خايهمابيهجا اه

هختخماقي ،هم ميبهماه  يااهمابيهجام.
ه15-30

ه11
نظيهماه "خه اهماي سخبام/نظيه

هماه "خه اهماي سخبام
إ ميبهنظمميهجخم مم همابا نمم ا،ههسممتخ   اهمساااقات فااً نظاام المعلومااات الحاسااوبٌة: 

هابا ن ا،هتنقاوهمابا ن ا،همستيج عهماه "خه ا،هأه هماه "خه ا.م
ه15-30

ه12
 "يهمابا ن اهخماعك ءه

ه "يهمابا ن اه/م   ن   

 ن سمممهمابا نمم اهختي"االتيمم ،هتنقامموهمابا نمم ا،هماممت "يههمساااقات فااً علاام البٌانااات:
 با اممم،هما هاممق،همابا نمم اهماهيئاممم،هنهعجمممهمابا نمم اهخهي ك تيمم ،هه  اجمممهما"غمم اهما

هب  لهمستيج عهماه "خه ا،هأه همابا ن ا،همايخسبمهماسي بام،هجخم  همابا ن اهماغاميه
ههياك"م

ه15-30

ه13
 "يهمابا ن اهخماعك ءه
م   ن   ه/هماعك ءه

هم   ن   

ما مممبك اهما  مممبخنام،هما"غممم اهما با امممم،ه "ممميههمسااااقات فاااً الاااذكاء االصاااطناعً:
  مم اهماه ي ممم،هتهمامم هخمسممت   هماه ي ممم،همم يمكهخماه ي ممم،هماممت "يهما هاممق،هه 

مدنظهمممهماهتلج"همممها"هسممت  ي،همدنظهمممهماهبنامممه "ممذهماهخجمما،هأهمم همابا نمم ا،ههبمم  له
مسمممتيج عهماه "خهممم ا،همايساممممهماي سمممخبام،همايخبختممم اهماهتنق"ممممهماعكامممم،همايخسمممبمه
همم يمكاممم،هه  اجمممهما ممخيهمايجهاممم،هت باقمم اهمنتينمماهمد مما ء،هتف  مم هم نسمم  

هخماي سخو.
ه

ه15-30

ه14
 "يهمابا ن اهخماعك ءه

م   ن   ه/ه "يهمابا ن اه
هخماعك ءهم   ن   

تنقاوه،هختي"االتي ه ن سمهمابا ن اهمساقات فً علم البٌانات والذكاء االصطناعً:
همابا ن ا هماهيئام، همابا ن ا هخهي ك تي ، همابا ن ا هنهعجم همابا ن ا، هأه  تهما ه،

همات "يهما هاق،هاجمهما"غ اهما با امه  ،هخمست   هماه ي م هب  له،هتهاازهمدنه  ،
ه.ما بك اهما  بخنام،همايخبخت اهماهتنق"مهماعكام،همستيج عهماه "خه ا

ه15-30
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 ثالثاً: المجاالت المعرفٌة المساندة تكون كاآلتً لجمٌع التخصصات:

 عدد الساعات المجال المعرفً

ه6 اإلحصاء، تحلٌل عددي، الجبر الخطً

 (هس  مهه ته به "ذهمدج .90(هس   اهاسج"ي هما  اوهب  هم هاني ه يمسمه)6-3)رابعاً: مشروع تخرج: 

 ضمن المجال الفرعً.ه هم تا يهماقسيه "ذهم هتكخ هه هه(هس  م15-9:ه)خامساً: المجاالت االختٌارٌة
 

 رعٌة عند استحداثها:توطٌن البرامج: والتً توضح آلٌة توطٌن التخصصات الرئٌسة والف: (10المادة )

بشكل عام، يتم تىطين البرامج في األقسام التي تتبع لها التخصصاا  الرييساح بسال البثان ًا ي اا 

(، ويساادل لامام ااح تااىطين ا  تخصااي فرعااي فااي قساام مث صاال ي داال مسااد  9ماان الدااا    

ح التخصي ال رعي، أو في أ  قسم آخر شريطح مراعاا  الدماا   الد رفياح الرييساح وال رعيا

 بالخطح النراسيح.

 
 (:(: المختبرات والمشاغل )إن وجدت11المادة )

بيهجا اهماي اممهخماالزهمهاجوه "ذهماج ه مهتخ ايهه تبيماههجيزبهبك  مهمات باق اهخما أ(هماه تبيما:
ه "ذهأ هتتيققهما يخ همآلتام:ه،ا"ت   

ه.ه2(هي60اكخ هماي همد نذهاهس يمهك هه تبيه) .1
هي سخب ًهي ام ًه "ذهمدج ه.هي سخوهب  يا مااجوهأ هاجيزهه تبيه .2
 (ه  اب ً.ه20ما  جمهماق خ هاك هه تبيه) .3
تخ ايهه تبييهي سخوهكي هأ نذه ن هماتق يهب "وهم  ته  ،ه "ذهأ هاتيهتخ ايه .4

هب ج هماه تبيماه)م هازيهعاك(ههاهب مامهماسنمهمام نامهاال ته  .
ات   هكي هأ ن هخأ هأ هاكخ هماه يوهي  اله "ذه يجمهمابك اخياخ ه  هم .5

ه(هس  مه ه"امهأسبخ ا ً.ه18 هازا ه بئههمم يم  ه "ذه)
تي  هأسه ءهماه تبيماهخماتجيازماهماالزهمهاك ههني هيسوهه  اايهم ته  ه .6

همات   .
 هجب هب ءهتجيازهماه تبيماهمدس سامهب اه  ماهخمدجيزبهماالزهمهختجياز  .7

مامهماسنمهمام نامهه هت ياخهم ته  هه تبيماهمات   هجب هب همات يا ه اي هختجياز
همات   .

هو(هماه  غ :ه)إ هخج ا(
ا"  او،هختكخ هماس مهماق خ هه2ي4 "ذهمدج هخبه   ه2ي60تكخ ههس يمهماه غ هماخمي ه

ه(ه  اب ًهي مًهأج ذ.15ا"ه غ ه)
ه)هتي  هأسه ءهماه  غ هخماتجيازماهماالزهمهاك ههني هيسوهمات   (.

هج(هماهيم قهما   م:
هيههيم قهت يابامها"ت    اهعماهما با مهمات باقام.تخ ا

ه)تي  هأسه ءهماهيم قهما   مهماالزهمهاك ههني هيسوهمات   (.
ه

 

 (: التجهٌزات واألدوات والوسائل التعلٌمٌة 12المادة )
هيسوهمات   (: (اجوهتخ ايهماتجيازماهخمد خماهخماخس ئ همات "اهامهمات اامهه

 ت يا ه)إاكتيخنامهختق"ا ام(.أجيزبه يضهخأجيزبههس ن بها" 

 .   هه هاكف هه ههخم ه)إاكتيخنامهخغاي  (ههت "قمهب ات

 .   تخ ايه   هه همابيمهاهمات "اهامهخممي  ئامهماهن سبمها"ت 

 . هجي زهي سخوههي اثهاك ه اخه ائمهت يا
 

 الكوادر  المساعدة (:13المادة )
 )هه ي خهماه تبيما:ه)إ هخج ا
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ه ي  هماه تبيماهه هيه"مه يجمهمابك اخياخ ه  همات   ه "ذهمدج ها ا هما   هماالزيهه ه
(هخ هازا هما وءه1:20بياثه هتزا هنسبمهما "بمهإااييه  هماه تبيهماخمي هأمن ءهمات يا ه  ه)

هس  مه ه"امهأسبخ ا ً.ه18مم يم  ها"ه يوه "ذه
 )ه ناخهماه تبيما:ه)إ هخج ا

هيه"مه يجمهمابك اخياخ هأخهما ب"خيهماهتخس .ها ا ه ن هخمي ه "ذهمدج هاك ههه تبيهه 
 

 الكتب والدورٌات والمعاجم والموسوعات  (:14المادة )
هت"تزيهماج ه مهبتخ ايهمآلت :

ه:الكتبأ(ه

 هخبخمجاه هما يمسام هما  م ههخم  هه  هه  ب هاك  همدج  ه "ذ هه ت"فم ه ن خا  ه هسم تخ اي
 نس تا ه "ذهمدج هه هك ه نخم .

 ذهمدج هه هماكتوهماهتق همه  ههج  اهمات   هماه ت"فم.تخ ايه هسا ه نخمن ًه"  

 (ه ه   هما ن خا  ههجهخع هاق  هأ  هاجو همديخم  هجهاا ه نخم ه300     ههخيج ه(
همات   .

 همدجنبامه هب ا"غ ا ههن سو ه    هتخ اي هخما خيا ا هخماهيمجا هماكتو هم تا ي ه   ايم ذ
هج"ازام.ماايخيامها"ت   هخ   مهمات    اهمات هت ي هب ا"غمهممن

 (هه هما ن خا هبإ  ميماهي اممهخعاكهآل يهسنتا هاتغ امهك  مهماهج  اه10تخ ايه)%
 ماه ي امها"ت   .

خمماكتيخن هخاكخ هعاكها ه هسنخماهأتخ ايه خيا اهاك هت   هبنخ اي هماخيج ههه:الدورٌاتو(ه
هس بقمه "ذهمدج .ه

ه

ه هك هتوفٌر المراجع األساسٌةج( ها"بيثهخما يمسم هخ خمئيهماه  يوهماالزهم ه)ماقخمها (، هما"غخام اه  جــي
ه..ماخه هخمابب"اخغيم ا ا هخمد  ا ، همام نخام، هخماكتو هخمد ام هخماساي، هماتيمجي هخه  جي )ماهخسخ  ا(،

هم.خمدجنبا ب ا"غتا هما يبامه
 

 اإلدارة /المتطلبات العامة  (:15المادة )
ه "ذههستخ هماقسيهأخهمات   :

هسنخماه  ههج  همات يا .ه3  هب بيبه هتق ه  هيئا هجسيه  ههج  همات   .1
 هكتوه   هبيئا هماقسيهخسكيتايبههتفيغمها سخ هماقسيه  .2
هماتجيازماهماالزهمها  همهأ ا ءهمايائمهمات ياسام.  .3
اكتيخن ها"قسيه "ذهما بكمهما م "امها"ج ه مهايتخيه "ذهك  مهماه "خه اههخجاهإ  .4

 مدك  اهام.
 ا يمسامها"بيمهاه خيا ً.خجخ هآاامهاهيمج مهما   هم  .5
أي اوههتك ه ها"هخم هما يمسامهخما "بمهخممي   هخما ياجا هخهي ايهج"س اه  .6

 هج" هماقسيهخما"ج  همدك  اهامهماه ت"فم.
تخ ايهآامهت خايه  هك هجسيهأك  اه ها  همهما ه همم مييهخأ ا ءه ائمهمات يا ه  .7

معمهك  ه ن اكهخي بهت خايههخمي لهاك هجسها ه،هخاجخزهتخ ايهبه ها    هآامه اه
ههيكزيه  هماك"امه.

 تخ ايهاخي اهإ النامهك  امه  هماك"امه)تق"ا امهأخهإاكتيخنام(.  .8
 

 الٌات تقٌٌم الطلبة (: 16المادة )
هاتيهتقاايهما "بمهب ست  ميهخس ئ هخمس ااوهه ت"فمهاتقاايهأ مءهما "بمههم :ه

هم هتي ن اهب نخم ي ه. .1
هعهمات يج.هماه  يااهبه هه اي هه يخ .2
هتق يايهمات ياوهماها من . .3
 بيخثهما "بمهختق ياي ي. .4


