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 تكنولوجيا المعلوماتاالعتماد الخاص األولي للتخصصات  تعليمات

 الجامعات والكليّات الجامعيةفي لدرجة البكالوريوس 

 
 

 (: 1املادة )

 تعليمات االعتماد الخاص األولي للتخصصات تكنولوجيا املعلومات لدرجة البكالوريوس في الجامعات والكلّيات الجامعية تسمى هذه التعليمات "

 ر ةةةةا  اعتمةةةةاد مت سةةةةات التعلةةةةيا العةةةةالي و ةةةةما  جودا  ةةةةا هيئةةةةةوالصةةةةادرو بموجةةةةق بموجةةةةق  ةةةة ار م لةةةة   املةةةةة فةةةةي اململكةةةةة األرد يةةةةة ال ا ةةةةمية الع

( 20( مةةة   ةةةا و  هيئةةةة اعتمةةةاد مت سةةةات التعلةةةيا العةةةالي ر ةةةا )7باال ةةةدناد  لةةةر ال )ةةة ت   )امل س( مةةة  املةةةادو ) (3/5/2017( تةةةاري  )181/16/2017)

 وتعديالته 2007لسنة 

 (:2املادة )

 :ذلك غ ر علر ال) ينة تّدل لا ما اد اه ل ا املخصصة املعاني التعليمات هذه في وردت حيثما اآلتية للكلمات يكو  

 .جود  ا و ما  العالي التعليا مت سات اعتماد هيئة الهيئـــــة:

 . ال يئة م ل  املجلـــس:

 .املجل  رئي  الرئيـــــس:

 .للجامعة او الكلية الجامعية املحدد الطلبة لعدد األ ص ى الحد العامة: يةاالستيعاب الطاقة

 . للتخصص املحدد الطلبة لعدد األ ص ى الحد: الخاصة االستيعابية الطاقة

 .املجاالت املسا دو: مواد داعمة  لتخصص الطالق تط ح م   بل تخصصات او ب امج اخ ى في الكلية او م  الكليات االخ ى ذات العال ة

 ال)سا األكاديمي الذي ُيط ح فيه التخصص. القسم:

 التخصص ال ئيس ي ويندرج تحته عدد مع   م  املسارات ال  عية ا ل ا واحد. العائلة الرئيسية:

 .هو التخصص ال  عي واملنبثق ع  العائلة ال ئيسية املسار الفرعي:

 (: أهداف البرنامج3املادة)

 توف ر:تلتزم الجامعة او الكلية الجامعية ب

خطةةة م صةةلة لتخصةةص البكةةالوريوس تحتةةوي علةةر املعلومةةات األ ا ةةية مةة  اهةةدام تعلميةةة و تاجةةات تعلةةا وا ةةكال التعلةةيا  .1

 املعتمدو فيه.

 نسق اإلدماج اإللكتروني و ماذج ا واملنصات اإللكترو ية املستخدمة ألغ اض التعلا والت)ويا.  .2

 مساق. ط ق التدري  وا اليب ا وخطة درا ية ت صيلية لكّل   .3
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 الخطة الدراسية(: 4املادة )

 (  اعة معتمدومل 132)يكو  الحد األدنى لعدد الساعات املعتمدو للخطة الدرا ية لنيل درجة البكالوريوس  ( ا
ً
وف)ا

 ملعاي ر اعتماد التخصص  موزعة علر النحو اآلتي:

 الساعات املعتمدو 

   ارات م ل  التعليا العالي.(  اعة معتمدو او حسق 27-21) متطلبات الجامعة

 %( علر األ ل م  م موع الساعات املعتمدو15) متطلبات الكلية

اإلجبارية  :متطلبات التخصص

 واالختيارية واملسا دو

 . %( علر األ ل م  م موع الساعات املعتمدو60)

 اعلر. 6) مواد ح و )   وجدت(
ً
 (  اعات معتمدو حدا

 

 طة الدراسية لتغطي املجاالت املعرفية اآلتية:ب( توزع مواد التخصص في الخ

( م االتمل ويحدد الحد األدنى م  الساعات 4تحدد املجاالت األ ا ية لكل تخصص بحد ادنى ) :املجاالت االجبارية .1

 ملعاي ر اعتماد التخصص متضمنه املواد العمليةمل وتن)سا املجاالت 
ً
  لر: املع فية اإلجباريةاملعتمدو لكل م ال وف)ا

 .معتمدو (  اعة39-27يكو  الحد االدنى لعدد الساعات ) :جاالت العائلة الرئيسيةم . ا

 .معتمدو (  اعة30-15)االدنى لعدد  اعات املسار ال  عي يكو  الحد املسار الفرعي:  . ب

 (  اعة معتمدو علر األ ل.90ينهي درا ة ) ا يسجل ا الطالق بعد معتمدو (  اعات 6-3) مشروع التخرج : .2

 ادنىمل )هي مواد معتمدو (  اعات 6يكو  الحد األدنى لعدد  اعات املجاالت املسا دو ) املساندة:املجاالت  .3
ً
حدا

 ذات العال ة(. األخ ى كليات الب امج اخ ى في الكلية او م    داعمة لتخصص الطالق تط ح م   بل تخصصات او

تكو   ا (  اعة  م  اختيار ال)سا علر 15-9) املعتمدو   اعات املجاالت االختيارية يكو  عدد املجاالت االختيارية: .4

 ال  عي. املسارم   م  

 وتحدد  اعاته حسق التخصص. :)    وجدت( مجاالت التدريب العملي .5

ي ق ا  تتح)ق الجامعة م  ا دي اء املناهج وامل) رات ملتطلبات الترخيص املنهي وذلك في امل   التي تستوجق  .6

 اخ ى خارج الجامعة. ممار ت ا الحصول علر ت خيص م  ج ات

  :أعضاء الهيئة التدريسية (:5املادة )

 :
ً
 :علر النحو اآلتيو هيئة تدري  للم االت املع فية كافة  اعضاءتوف ر أوال

 :العائالت الرئيسية .1
تةةةوف ر عضةةةو هيئةةةة تةةةدري  واحةةةد علةةةر األ ةةةل لكةةةّل م ةةةال مع فةةةي مةةة  م ةةةاالت العائلةةةة ال ئيسةةةية مل وي ةةةوز فةةةي حةةةةاالت  .ا 

 ي)ل عدد اعضاء هيئة التدري  عة  ) خاصة ا  ي اعر
ّ
( اعضةاء مت ة غ   4التداخل ب   م ال   علر األكثرمل وي ق اال

 ادنى
ً
علر ا  يتا توف ر عضوي  من ا مل م  حملة درجة الدكتوراه في م ال التخصص احدها ب تبة ا تاذ مشارك حدا

سةةنة الثالثةةة مةة  تةةاري  االعتمةةاد الخةةاص األولةةيمل علةةر األ ةةل عنةةد ت)ةةديا طلةةق االعتمةةاد الخةةاص األولةةي والبةةا ي فةةي بدايةةة ال

 وي وز للم ل  في حاالت خاصة مبررو منح اال تثناءات في هذا البند ملدو محددو.

التخصةةةص للعائلةةةة مةةةواد مةةة  حملةةةة درجةةةة الةةةدكتوارو لت طيةةةة يةةةتا تعيةةة   العةةةدد الةةةالزم مةةة  اعضةةةاء هيئةةةة التةةةدري   .ب 

   في املعادلة الحسابية اآلتية:كما هو مب  ملوف)ا لتزايد عدد الطلبة ال ئيسية

مـواد العائلـة عدد ساعات ×)))عدد الطلبة({= زم من اعضاء هيئة التدريس للعائلة الرئيسيةالعدد الل 

 }/عدد ساعات الخطة الدراسية((/نسبة طالب:استاذ املقرةالرئيسية

 
 المسارات الفرعية: .2
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رجة الدكتوراو لت طية املسار ال  عي كما هو يتا تعي   العدد الالزم م  اعضاء هيئة التدري  م  حملة د . ا

 مب   في املعادلة الحسابية اآلتية:

 
عدد  اعات املسار ×)))عدد الطلبة({العدد الالزم م  اعضاء هيئة التدري  للمسار ال  عي= 

 }ال  عي/عدد  اعات الخطة الدرا ية(( /نسبة طالق:ا تاذ امل) و

 
عضو هيئة تدري  واحد م  حملة درجة الدكتوراه بداية  ع عدد اعضاء هيئة التدري  ي)ل  ا  ال  . ب

 السنة الثالثة م  تاري  الحصول علر االعتماد الخاص.

 
 :

ً
تسلسل   ادات اعضاء هيئة التدري  م  البكالوريوس  لر الدكتوراه بحية  تكةو  فةي   ة  التخصةص )مةا امكة ( مة  ثا يا

 .األخذ باالعتبار التداخل والترابط ب   بعض التخصصات

 :
ً
 التنوع في مصادر   ادات الدكتوراه ألعضاء ال يئة التدريسية )ما امك (.ثالثا

 :
ً
حصول عضو هيئة التدري  الذي ينطبق عليه  ظام ممار ة العمل األكاديمي الصادر ع  م ل  التعليا العالي علر رابعا

 اإلجازو املنصوص علي ا في النظام والتعليمات املنبث)ة عنه. 

 :
ً
 بمةةةةا  ملهةةةةذه املةةةةادو( مةةةة  4البنةةةةد ) نطبةةةةق علةةةةي ا مةةةةا ورد فةةةةييالةةةةذي  لةةةةا  ملو حصةةةةول اعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدري  ةةةة ور خامسةةةةا

ً
تةةةةًهيال

مةا يلةةعم عضةو هيئةة التةدري  إلت)ةةا   األ ةل لكةّل  علةريدنا ةق مة   ظةام ممار ةة العمةةل األكةاديميمل وروا ة  ور ةت   تةةدريبيت   

 ي ذلك:م ارات التعلا اإللكترو ية والوجاهية وت)ويم ما بما ف

 كتابة اهدام التعلا و تاجا  ا ومواءمت ا م  املحتوى التعليميمل وتصميا الخطط الدرا ية. .ا 

 ال)درو علر  دارو املوا ف التعليمية الوجاهية واإللكترو ية. .ب 

 ا اليق التدري  والت)ويا الحديثةمل وتصميا املحتوى التعليمي والتواصل م  الطلبة. .ج 

 :
ً
ر األ ل مة  اعضةاء هيئةة التةدري  مّمة  يحملةو  الجألسةية األرد يةة فةي الجامعةة او الكليةة %( عل80تعي   ما نسبته ) اد ا

 ت)ل ع  )
ّ
%( في التخصص الواحدمل وفي حال وجود اكثر م  ب  امج في التخصص يتا احدساب 75الجامعية   يطة علر اال

ل عدم توف  اعضةاء هيئةة تةدري  ارد ية   في جمي  البرامج للتخصص   سهمل وفي حاالتدريسية الألسبة ذا  ا ألعضاء ال يئة 

 في التخصصات النادرو ي وز للم ل  منح ا تثناءات ملدو محددو.

 :
ً
 %( علر األ ل م  اعضاء هيئة التدري  بع)ود ال ت)ل مد  ا ع  ثالث  نوات.50تعي   ما نسبته ) ابعا

 :
ً
.ما ورد في  ا و  الجامعات بخصوص عضو هيئة التدري  االلتزام ب ثامنا

ً
  الذي بلغ    السبع   عاما

  (: الطلبه6)المادة 
 تلتزم الجامعة او الكلية الجامعية  بألسبة الطلبة  لر عدد اعضاء هيئة التدري  كما يلي: .ا 

 اعلر.1:25: )تكنولوجيا املعلوماتتخصصات  .ب 
ً
 ( حدا

لةةةك الطلبةةةة املسةةةجل   فةةةي ُيعةةةُد الطلبةةةة املسةةةجلو  فةةةي الجامعةةةة او الكليةةةة الجامعيةةةة منتظمةةة   فةةةي الدرا ةةةةمل ويشةةةمل ذ .ج 

 الدرا ة الخاصة والطلبة املتجل   او املن)طع   عن ا.

 : الطاقة االستيعابية(7)املادة 

 وفق اآلتي: او الكليات الجامعية جامعاتتحسق الطا ة اال ديعابية الخاصة للتخّصص في ال

دمل املدرسمل املدرس املساعد( عضو هيئة التدري  املت  غ هو: )األ تاذمل األ تاذ املشاركمل األ تاذ املساع .1

 ادنى.مل الدكتوراه  م  حملة درجةواملحا   املت  غ 
ً
 واأل تاذ املمارس م  حملة درجة البكالوريوس حدا
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املجةةاالت املع فةةة األ ا ةةية للتخصةةص املحةةددو فةةي  الةةذي يطةةابق تخصصةةه عضةةو هيئةةة التةةدري  املت ةة غ  .2

 معاي ر االعتماد الخاص.

%( كحةد ا صة ى مة  م مةوع حملةة 10غ م  حملة درجة املاجست ر مل ورألسبة )عضو هيئة  التدري  املت    .3

التخصصةةةات املسةةةتحدثة واملعتمةةةدو ألول مةةة و  علةةةردرجةةةة الةةةدكتوراه املت ةةة غ   مل وتسةةة ي هةةةذه التعليمةةةات 

 مة  عةام 
ً
مل واّمةةا التخصصةات املسةتحدثة  بةةل هةذا التةاري مل تكةو  نسةةبة املت ة غ   مة  حملةةة 2019اعتبةارا

%( كحد ا ص ى م  م موع عدد حملة درجة الدكتوراه املت  غ   ما 20 ر في كل تخصص )درجة املاجست

 لا ينص علر خالم ذلك في معاي ر االعتماد الخاص للتخصص.

%( مةةةة  م مةةةةوع حملةةةةة درجةةةةة الةةةةدكتوراه 10تضةةةةام نسةةةةبة ) ملل ايةةةةة حسةةةةاب الطا ةةةةة اال ةةةةديعابية الخاصةةةةة .4

 .املت  غ   في التخصص لت طية العمل اإل افي 

( مةةةة  م مةةةةوع حملةةةةة درجةةةةة الةةةةدكتوراه 10%تضةةةةام نسةةةةبة ) ملايةةةةة حسةةةةاب الطا ةةةةة اال ةةةةديعابية الخاصةةةةةل  .5

املت  غ   في التخصص في حال حصول التخصص علر   ادو  ما  الجودو املحلية او العاملية   يطة 

 ا  يكو  لدي ا عقء تدريس ي فعلي.

طةةةةةابق معادلةةةةة  ةةةةة ادو الةةةةةدكتوراه التةةةةي يحمل ةةةةةا عضةةةةو هيئةةةةةة .6
ُ
التةةةةةدري  ألي مةةةة  املجةةةةةاالت املع فيةةةةةة   ذا لةةةةا ت

األ ا ةةةةةةية للتخصةةةةةةص واملحةةةةةةددو فةةةةةةي معةةةةةةاي ر االعتمةةةةةةاد الخةةةةةةاصمل ي ةةةةةةوز تعيةةةةةة   عضةةةةةةو هيئةةةةةةة التةةةةةةدري  فةةةةةةي 

%( مةةة  م مةةةوع اعضةةةاء هيئةةةة 25التخصةةةص ألغةةة اض الطا ةةةة اال ةةةديعابية الخاصةةةة ورألسةةةبة ال تعيةةةد عةةة  )

 :تنطبق عليه الش وط االتيةالتدري  املت  غ   م  حملة درجه الدكتوراه في التخصص ومم  

األ لمل  م   علراْ  يكو   د نش  في م الت علمية محكمة ومتخصصة ومصن ه بحث    .أ

 في احدهمامل او ا  يكو   د 
ً
 رئيسا

ً
احد املجاالت املع فية األ ا ية للتخصصمل واْ  يكو  باحثا

لكتاب املحكا الف كتاب   محكم   في احد املجاالت املع فية األ ا ية للتخصصمل ويعامل ا

.
ً
 واحدا

ً
 بوص ه بحثا

 او اكثر   .ب 
ً
اْ  يكو  مو وع ر الة الدكتوراه التي يحمل ا عضو هيئة التدري   د غطى واحدا

 .ة التي حدد  ا معاي ر االعتماد الخاص للتخصصيجاالت املع فاملم  

اْ  يكو  عضو ال يئة التدريسية  د دَرس خالل درا ته في م حلة الدبلوم العالي   .ج 

 م  املسا ات الدرا ية في احد املجاالت املع فية )
ً
و/اواملاجست ر)و/او( الدكتوراه عددا

 (  اعات معتمدو.9األ ا ية للتخصص ورما ال ي)ل ع  )
 

 (: تخصصات تكنولوجيا املعلومات:8املادة )

 عائالت رئيسية كاآلتي:  تتوزع تخصصات تكنولوجيا املعلومات علر 

 علا الحا وب .ا 
 ملعلومات تكنولوجيا ا .ب 

 هند ة البرم يات .ج 

  ظا املعلومات الحا ورية .د 
 علا البيا ات والذكاء االصطناعي  .ه 

 االم  السيبراني .و 
 

 (: املجاالت املعرفية: توزع املجاالت املعرفية كاآلتي:9املادة )

 أوالً: المجاالت النظرية اإلجبارية للعائالت الرئيسية: 

 المعرفية اآلتية: عائلة علم الحاسوب الرئيسية: تشمل المجاالت .1
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الحد االدنى لعدد  )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(: المجال المعرفي 
 الساعات

التخصص 
 الرئيسي
علم 

 الحاسوب

 9 رياضيات متقطعة، تراكيب البيانات، الخوارزميات. علوم الحسابات والخوارزميات:

 12 نترنت.: برمجة كينونة، برمجة مرئية، برمجة تطبيقات اإلالبرمجة

تصميم المنطق الرقمي، تصميم وتنظيم  مكونات الحاسوب الرئيسية )المكونات المادية(:
 )نظم التشغيل(. الحاسوب، برمجيات النظم

12 

 

 عائلة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية: تشمل المجاالت المعرفية اآلتية: .2

الحد االدنى لعدد  )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(: المجال المعرفي 
 الساعات

التخصص 
 الرئيسي

تكنولوجيا 
 المعلومات

 6 رياضيات متقطعة، تراكيب البيانات والخوارزميات علوم الحسابات والخوارزميات:

 9 : برمجة كينونة، برمجة مرئية، برمجة تطبيقات اإلنترنت.البرمجة
، عد البيانات، تحليل وتصميم النظم: قواعد البيانات، ادارة نظم قواتطبيقات وعلوم المعلومات

 امن المعلومات، الشبكات وتراسل البيانات.
12 

ا ا ةةةيات ا تر ةةةت اال ةةةياءمل ب م ةةةه تطبي)ةةةات ا تر ةةةت : (IoT) رنتتتت االشتتتيا تان 

اال ةةةةياءمل  تصةةةةميا وهند ةةةةة  ةةةةبكات   تر ةةةةت األ ةةةةياءمل امةةةة    تر ةةةةت األ ةةةةياء 

ماتمل فحةةةةةةةةص والسةةةةةةةةحابةمل األ ظمةةةةةةةةة الذكيةةةةةةةةة للحو ةةةةةةةةبة السةةةةةةةةحابية والخةةةةةةةةد

 تطبي)ات ا تر ت اال ياء وجود  ا.

15-30   

 

 عائلة هندسة البرمجيات الرئيسية: تشمل المجاالت المعرفية اآلتية: .3

الحد االدنى لعدد  )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(: المجال المعرفي 
 الساعات

التخصص 
 الرئيسي
هندسة 
 البرمجيات

 6 اضيات متقطعة، تراكيب البيانات والخوارزميات.: ريعلوم الحسابات والخوارزميات
 12 برمجة كينونة، برمجة مرئية، برمجة تطبيقات اإلنترنت. البرمجة:

: تصميم المنطق الرقمي، تنظيم ومعمارية الحاسوب، نظم مكونات الحاسوب الرئيسية
 التشغيل، شبكات الحاسوب.

12 

 9 ادارة نظم قواعد البيانات، تحليل وتصميم النظم : قواعد البيانات،تطبيقات وعلوم المعلومات
 

 عائلة نظم المعلومات الحاسوبية الرئيسية: تشمل المجاالت المعرفية اآلتية: .4

 عدد الساعات )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(: المجال المعرفي 

التخصص 
 الرئيسي
نظم 

معلومات 
 حاسويبة

يات متقطعة، تراكيب البيانات، : رياضعلوم الحسابات والخوارزميات
 الخوارزميات.

9 

 12 برمجة كينونة، برمجة مرئية، برمجة تطبيقات اإلنترنت. البرمجة:
 6 شبكات الحاسوب، أمن الشبكات. الشبكات:

: هندسة البرمجيات، قواعد البيانات، تحليل تطبيقات وعلوم المعلومات
 وتصميم النظم.

9 

 
 

 االصطناعي:علم البيانات والذكاء  .5
 

 المجال المعرفي )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(
 الحد االدنى 
 لعدد الساعات

 التخصص الرئيسي
البيانات والذكاء علم 

 االصطناعي

رياضيات متقطعة، تراكيب البيانات،  علوم الحسابات والخوارزميات:
 نظم التشغيل نظم الحوسبة لعلم البيانات والذكاء االصطناعي،، الخوارزميات

12 

 9 برمجة علوم البيانات والذكاء االصطناعيبرمجة كينونة،  :البرمجة

: اساسيات علم البيانات، اساسيات اساسيات علم البيانات والذكا  االصطناعي
 الذكاء االصطناعي، التعلم اآللي، أسس قواعد البيانات، البيانات الضخمة.

12 

 االمن السيبراني  .6
 الحد االدنى  في )المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية(المجال المعر 
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لعدد 
 الساعات

التخصص 
 الرئيسي
االمن 
 السيبراني

 9 ، نظم التشغيل.رياضيات متقطعة، تراكيب البيانات، الخوارزميات علوم الحسابات والخوارزميات:

 6 برمجة متخصصة باالمن السيبراني، برمجة تطبيقات االنترنت :البرمجة

مبادئ األمن السبراني، شبكات الحاسوب، أمن البيانات والبرمجيات  :اساسيات االمن السيبراني
 Infrastructure Security)التطبيقات(، أمن الشبكات، أمن البنية التحتية باستخدام لينكس )

Using Linux.) 
15 

 

 وزعة كاآلتي:ثانياً: المجاالت المعرفية للمسار الفرعي: تكون المجاالت المعرفية م

 الرقم
التخصص الرئيسي/ المسار 

 الفرعي
 تي يجب أن يتضمنها المسار الفرعيالمجاالت المعرفية والمساقات ال

 (للمسار الفرعي باريةيترك للجامعة باقي المساقات االج)

الحد 
االدنى 
 للساعات

 علم الحاسوب/علم حاسوب 1
: شببببكات الحاسبببوب، أمبببن المعلومبببات، هندسبببة مستتتاقات فتتتي علتتتوم الحاستتتوب

البرمجيات، قواعد البيانات، تحليل وتصميم النظم، نظريبة الحاسببات، معماريبة 
 الحاسوب.

15-30 

 علم الحاسوب/وسائط متعددة 2
تفاعبل االنسبان مبل الحاسبوب، وسبائط متعبددة،  مساقات في الوسائط المتعتددة:

 إلفتراضية.معالجة صور، تصوير البيانات، الرؤية ا
15-30 

 علم الحاسوب/ رسم حاسوبي 3
: مبببادئ الرسببم الحاسببوبي، الرسببوم المتحركببة مستتاقات فتتي الرستتم الحاستتوبي

 باستخدام الحاسوب، معالجة الصور ، نمذجة الرسومات، معالجة األفالم.
15-30 

4 
علم الحاسوب /شبكات 

 حاسوبية
شبببكات، برمجببة الشبببكات،  دارة شبببكات الحاسببوب، بروتوكببوالت ال: مستتاقات فتتي الشتتبكات

 الشبكات، شبكات الحاسوب الالسلكية، أمن الشبكات، أمن المعلومات.
15-30 

5 

تكنولوجيا المعلومات 
 /حوسبة نقالة

 
 

تصببميم المواقببل االلكترونيببة الخاصببة ببباالج زة  مستتاقات فتتي الحوستتبة النقالتتة:
نظمبة الموزعبة )الحوسببة النقالة، اساليب المحاكاة والنمذجة لالج زة النقالة، األ

السببحابية، قواعببد البيانببات الموزعببة(، تطبيقببات عامببة لالج ببزة النقالببة، تفاعببل 
 االنسان مل الحاسوب.

15-30 

6 
تكنولوجيا المعلومات / 

 تكنولوجيا االنترنت وتطبيقاته
، تنقيبببب البيانبببات، اسبببترجال المعلومبببات مستتتاقات فتتتي تكنولوجيتتتا االنترنتتتت:

 اللكترونية، تصميم وبرمجية الويب، التطبيقات االلكترونية.اساسيات الحكومة ا
15-30 

7 
تكنولوجيا المعلومات / أمن 

 المعلومات
أمببن الشبببكات، أمببن التجببارة اإللكترونيببة، مراقبببة  مستتاقات فتتي امتتن المعلومتتات:

 الشبكات وتوثيق ا، نظرية التشفير، برتوكوالت امن المعلومات.
15-30 

8 
ت/ أمن تكنولوجيا المعلوما

المعلومات والفضا  
 اإللكتروني

مراقبة الشبكات و  :أمن المعلومات و الفضا  اإللكترونيفي  مساقات

توثيقها، الشبكات السلكية و الالسلكية ، نظم تشغيل الشبكات ، الشبكات 

و الجرائم اإللكترونية ، أمن الشبكات ، مبادئ التشفير ، بروتوكوالت 

دارة مخاطر أمن المعلومات ، لغة برمجة أمن المعلومات والشبكات ، إ

 مختارة في أمن المعلومات ، نظام التشغيل لينكس أو يونكس

15-30 

9 
تكنولوجيا المعلومات/ 

تكنولوجيا معلومات االعمال 
 )نظم معلومات االعمال(

هندسبة البرمجيبات، نظبم دعبم القبرار، مساقات في تكنولوجيا معلومات االعمال: 
كببباء االعمبببال، نظبببم ادارة المعرفبببة، ادارة المبببوارد، تخطبببيط ادارة المشببباريل، ذ
 (.ERPموارد المؤسسات )

15-30 

10 
هندسة البرمجيات/هندسة 

 البرمجيات

اساسبببيات هندسبببة البرمجيبببات، مواصبببفات  مستتتاقات فتتتي هندستتتة البرمجيتتتات:
البرمجيبببات وتصبببميم ا، فحبببص البرمجيبببات، معماريبببة البرمجيبببات، تطبببوير 

 ادارة المشاريل البرمجية. البرمجيات وتوثيق ا،
15-30 

11 
نظم المعلومات 

الحاسوبية/نظم المعلومات 
 الحاسوبية

 دارة نظم قواعد البيانبات، مسبتودعات مساقات في نظم المعلومات الحاسوبية: 
 البيانات، تنقيب البيانات، استرجال المعلومات، أمن المعلومات.

15-30 
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 الرقم
التخصص الرئيسي/ المسار 

 الفرعي
 تي يجب أن يتضمنها المسار الفرعيالمجاالت المعرفية والمساقات ال

 (للمسار الفرعي باريةيترك للجامعة باقي المساقات االج)

الحد 
االدنى 
 للساعات

12 
علم البيانات والذكاء 

 علم البيانات /االصطناعي

هندسبة البيانبات وتحليالت با، تنقيبب البيانبات، البتعلم  مساقات فتي علتم البيانتات:
العميق، البيانات المرئية، نمذجة البيانات ومحاكات با، معالجبة اللغبات الطبيعيبة، 
مبادئ استرجال المعلومات، أمبن البيانبات، الحوسببة السبحابية، قواعبد البيانبات 

 الغير م يكلة

15-30 

13 
علم البيانات والذكاء 
االصطناعي / الذكاء 

 االصطناعي

الشبببكات العصبببونية، اللغببات الطبيعيببة، علببم  مستتاقات فتتي التتذكا  االصتتطناعي:
اإلدراك والمعرفببببة، الببببتعلم العميببببق، مخططببببات المعرفببببة، تمثيببببل واسببببتدالل 
المعرفبببة، األنظمبببة المتلقلمبببة للمسبببتخدم، األنظمبببة المبنيبببة علبببى الموقبببل، أمبببن 

يانببات، مبببادئ اسببترجال المعلومببات، الرؤيببة الحاسببوبية، الروبوتببات المتنقلببة الب
الذكية، الحوسبة اإلدراكية، معالجة الصور الرقميبة، تطبيقبات انترنبت األشبياء، 

 تفاعل االنسان والحاسوب.
 

15-30 

14 
علم البيانات والذكاء 

االصطناعي / علم البيانات 
 والذكاء االصطناعي

، وتحليالت ا هندسة البيانات لبيانات والذكا  االصطناعي:مساقات في علم ا
، أمن البيانات، نمذجة البيانات ومحاكات ا، البيانات المرئية، تنقيب البيانات

تمييز ، التعلم العميق، معالجة اللغات الطبيعية، تمثيل واستدالل المعرفة
الشبكات ، الروبوتات المتنقلة الذكية، مبادئ استرجال المعلومات، األنماط

 .العصبونية

15-30 

15 
/ أمن من السيبرانياأل
 لسيبرانيا

Cyber Security 

اساسبيات البذكاء االصبطناعي،  (،Data Analytics) تحليالت البيانبات
  مقدمبببة  لبببى األدلبببة الجنائيبببة الرقميبببة (،Cryptography)التشبببفير

(Digital Forensics،) لبيانبببات والمصبببادقة ل السبببالمة(Data 
ity and authenticationIntegr،) بروتوكبوالت االتصبال اآلمنببة 

(Secure communication protocols،)  الشبببببكات أمببببن
، أمن قواعبد تصميم وهندسة البرامج اآلمنة، الحوسبة المتنقلة والالسلكيةو

اإلدراة التكتيكيّبببة البيانبببات، الت ديبببدات السبببيبرانية، االختبببرا  األخالقبببي، 
 Testing)، اختبببببار االختببببرا السببببيبراني واالسببببتراتيجيّة ل مببببن
Penetration) تقيببببيم الثغببببرات األمنيببببة ،.(Vulnerability 
Assessments)  

15-30 

16 
/ أمن من السيبرانياأل

 المعلومات
Information Security 

اساسبيات البذكاء االصبطناعي،   (،Data Analytics) تحليالت البيانبات
(، Cryptanalysis) الشببفرات تحليببل(، Cryptography)  التشببفير

القبببوانين وصبببناعة (، Security Ethics) متعلقبببة بببباألمنالخبببال  األ
األدلبة مببادئ (، Laws and the computer industry) الكمبيوتر
 malicious(، البرمجيات الضارة )Forensic principlesالرقمية )

software ،) سياسبببات األمبببان االفتراضبببية(Virtual Safety 
iciesPol ،) االسببببتجابة لالنت اكببببات األمنيببببة(Response to 

security breaches ،) التحليببببببل التكتيكببببببي ل نظمببببببة األمنيببببببة
((Tactical analysis of security systems اختببببار ،

 ، تقيبببيم الثغبببرات األمنيبببة (Testing Penetration)االختبببرا 
.(Vulnerability Assessments)  

 

15-30 

17 
براني/ امن األمن السي
 الشبكات

Cybersecurity 

اساسبيات البذكاء االصبطناعي،  (،Data Analytics) تحليالت البيانبات
شببببكات الحاسبببوب المتقدمبببة،  دارة شببببكات الحاسبببوب، برمجبببة شببببكات 

 ، السببببالمةالحوسبببببة المتنقلببببة والالسببببلكيةالشبببببكات وأمببببن الحاسببببوب، 
(، icationData Integrity and authent)لبيانبات والمصبادقة ل
 تحليببببببل الشببببببفرات(،برمجيببببببة الببببببنظم،  Cryptography) التشببببببفير

(Cryptanalysis اختببار االختبرا ،)(Testing Penetration)  ،
  (Vulnerability Assessments).تقييم الثغرات األمنية

 

15-30 

18 
األدلة من السيبراني/ األ

 الجنائية الرقمية
Digital Forensics 

(، قانون الجرائم اإللكترونية Data Analytics) تحليالت البيانات
 التشفيروحقو  اإلنسان ومسؤولياته، أساسيات الذكاء االصطناعي، 

 (Cryptography)، مقدمة  لى األدلة الجنائية الرقمية  (Digital 
Forensics،) السالمة، تقنيات األدلة الجنائية الرقمية وأدواتها 

 (،Data Integrity and authentication)لبيانات والمصادقة ل
 بروتوكوالت االتصال اآلمنة(، Access Control) صالحية التحكم

(Secure communication protocols،) تحليل الشفرات 
(Cryptanalysis،) أمن تخزين المعلومات (Information Storage 

security) ،تصميم وهندسة ، أمن الحوسبة المتنقلة والالسلكية

، تقييم  (Testing Penetration)، اختبار االختراقالبرامج اآلمنة

 الثغرات األمنية.

15-30 

 

 ثالثاً: المجاالت المعرفية المساندة تكون كاآلتي لجميع التخصصات:

 عدد الساعات المجال المعرفي

 6 ل عددي، الجبر الخطياإلحصا ، تحلي

: مشروع تخرج: 
ً
 (  اعة معتمدو علر األ ل.90(  اعات يسجل ا الطالق بعد ا  ينهي درا ة )6-3)رابعا

: املجاالت االختيارية
ً
 ضمن املجال الفرعي.م  اختيار ال)سا علر ا  تكو  م   (  اعة15-9: )خامسا

 

 التخصصات الرئيسة والفرعية عند استحداثها: (: توطين البرامج: والتي توضح آلية توطين10املادة )

https://www.iau.edu.sa/ar/courses/mobile-wireless-security
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بشةةكل عةةاممل يةةتا تةةوط   البةةرامج فةةي األ سةةام التةةي تدبةة  ل ةةا التخصصةةات ال ئيسةةة حسةةق البنةةد ثا ًيةةا مةة  املةةادو 

(مل ويسةةمح للجامعةةة تةةوط   اي تخصةةص ف عةةي فةةي  سةةا من صةةل يحمةةل مسةةمى التخصةةص ال  عةةيمل او فةةي اي 9)

 ع فية ال ئيسة وال  عية بالخطة الدرا ية. سا آخ    يطة م اعاو املجاالت امل

 (: املختبرات واملشاغل )إن وجدت(11املادة )

 املختبرات:  .أ 

 لكّل مختبر.20)و بطا ة  صوى  2( م60يكو  الحد األدنى ملساحة كل مختبر ) .1
ً
 ( طالبا

 ( ج ةاز حا ةوب20توف ر ما ال ي)ل ع  مختبر حا وب واحد يتا ت   ةزه بحوا ةيق حديثةة يحتةوي مةا ال ي)ةل عة  ) .2

 ( طالبا.500لكل )

 تحدد ا ماء املختبرات والت   زات الالزمة لكّل من ا حسق معاي ر اعتماد التخصص. .3

وت   ز مختبرات  ملوت   زها  بل بدء التدري  في ا ملت   ز املختبرات األ ا ية باملعدات واألج عو الالزمة .4

 ص. بل بداية السنة الثا ية م  تاري  اعتماد التخص التخصص

 م اعاو  ج اءات األما  والسالمة العامة. .5

 املشاغل:  .ب 

 15للطالقمل وتكو  السعة ال)صوى للمش ل ) 2( م4األ ل ورمعدل) علر 2( م60تكو  مساحة املش ل الواحد)
ً
 حدا

ً
( طالبا

 ا ص ى )تحدد ا ماء املشاغل والت   زات الالزمة لكّل من ا حسق التخصص(.

افق الخاصة: .ج   املر

  افق الخاصة الالزمة لكّل من ا حسق التخصص(.)تحدد ا ماء امل 

 (: قاعات التدريس12املادة )

 تلتزم الجامعة او الكلية الجامعية بتوف ر  اعات تدري  كافية وحسق الش وط اآلتية:

.2م 40الحد األدنى ملساحة  اعة التدري  او  اعة املنا شة ) .1
ً
 م بعا

ً
 ( اربعو  مترا

 (مل 2م 1.5)  لكل طالق في ال)اعة التدريسيةالحد األدنى للمساحة املخصصة   .2

  الجامعةةةة عةةةدد مةةة  ال)اعةةةات الصةةة ية م  ةةةعو باأل ظمةةةة اإللكترو يةةةةمل واملعةةةدات الالزمةةةة لةةةدعا ا ةةةاليق الةةةتعلا اإللكترونةةةي والألشةةةاط  .3
ّ
تةةةوف

 الحدي . الت اعلي والدشاركية والتعلا املبني علر املشاري  وحل)ات الحوار والن)اش وغ رها م  ا اليق التعلا

 مشرفو وفنيو املختبرات واملشاغل )إن وجدت( (:13)املادة 

 تلتزم الجامعة او الكلية الجامعية بما يلي:

(مل وال يت ةاوز العةقء 1: 20ّ   العدد الالزم م  مش في املختبرات بحي  ال تعيد نسبة الطلبةة فةي املختبةر الواحةد اثنةاء التةدري  علةر )يتع .1

 علر درجة البكالوريوس في التخصص حد (  اعة18اإل  افي للمش م )
ً
 علر اْ  يكو  حاصال

ً
 عملية ا بوعيا

ً
 ادنى. ا

 ادنىمل وُيخصةص فنةي واحةد علةر األ ةل لكةّل يتع .2
ً
ّ   فني واحد في األ ل لكّل املختبرات في ال)سا الواحد م  حملة الدبلوم املتو ط حدا

 ادنى
ً
 .مش ل م  حملة الدبلوم املتو ط حدا

 

 (Educational Resource Unitكتبة / وددة مصادر التعلم ) : امل(14)املادة 

 :تلتزم الجامعة او الكلية الجامعية بتوف ر ما يلي
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 خمسة نسخ م  كل كتاب م) ر حد ادنى وروا   نسخت   م  كّل عنوا مل وهذا يشمل كل املسا ات امل) رو في الخطط الدرا ية.  .1

 م  م اعاو ح)وق امللكية. كتق ت طي املجاالت املع فية ملسا ات الّتعلا .2

 ادنى م  الكتق املت)دمة في م االت التخصص املتنوعة. .3
ً
 حدا

ً
 خمس   عنوا ا

 دورية واحدو حديثة حد .4
ً
 ادنى لكل تخصص. ا

 املو ةةوعات ومعةةاجا التةةراجا والسةة ر واألدلةةة والكتةةق الثا ويةةة واألطةةال و امل اجةة  األ ا ةةية الالزمةةة للبحةة  والدرا ةةة كاملعاجةةةةا الل ويةةة  .5

 واألجنبية. والببليوغ افيات... بالل ت   الع رية

 م  م اعاو ح)وق امللكية. .6
ً
 مصادر التعلا امل توح للمسا ات امل) رو في الخطط الدرا ية حيثما كا  ذلك ممكنا

 مصادر بحثية تحتوي علر األوراق العلمية والبحثية ذات الصلة. .7

ن ا م  االطالع علر مصادر التعلا امل توح املتواف و في املكتبة ظام  لكتروني ُيمكُ  املتعلم   م  ا تعارو الكتقمل  .8
ّ
 .ويمك

 (.Digital Resourcesا تراكات باملصادر التعلمية اإللكترو ية ) .9

10.  
ً
 مةةة   م كةةةعا

ً
وفةةةق  لتعلميةةةة واملجتمةةة  املحلةةةي اطةةة ام العمليةةةة اجميةةة  ملصةةةادر الةةةتعلا اإللكترونةةةي امل توحةةةةمل واْ  يكةةةو  الوصةةةول  ليةةةه متاحةةةا

 .ت اعي امللكية ال ك ية ت  اظمةتعليما

 (: القدرة املؤسسية التقنية15املادة )

 تلتزم الجامعات او الكليات الجامعية بتوف ر ما يلي:

 ( مكتملة.Information Technology درو تكنولوجيا معلومات ) .1

 اج عو حا وب وادوات تكنولوجية ألعضاء هيئة التدري  واملوظ   .  .2

 ة( وخدمة   تر ت عالية الس عة. بكة واي فاي )ال لكي  .3

  ظام تعلا بوا طة املختبرات االفترا ية. .4

  ظام م ا بة االمتحا ات اإللكترو ية. .5

  ظام األم  اإللكتروني. .6

 (.Resource Visibility ظام  دارو الت)ييا للبرم يات املستخدمة في التعلا اإللكتروني ) .7

 زام  او غ ر املتزام . ظام   تاج فيديو يمك  ا تخدامه في التعلا املت .8

 (Learning Management System ظام متكامل إلدارو التعلا اإللكتروني ) .9

10. .
ً
 محتوى امل) رات التعليمية واملواد الداعمة للم) رات  لكترو يا

 ج ا.او خار الجامعة  للدخول  لر منصة التعلا اإللكتروني مة  داخةلوخاصة ذوي االحتياجات الخاصة  ال  صة امام الطلبة  .11

 مل وال وابط اإللكترو ية ذات العال ة به.مو    لكتروني لل)سا علر الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي علر كّل املعلومات األكاديمية .12

 (: 16املادة )

 بما يلي: مل عند الت)دم بطلق االعتماد الخاص االوليملتلتزم الجامعات او الكليات الجامعية

ال)ة ارات   بعد بنوعيه املتةزام  وغ ةر املتةزام  ومكو اتةه و ماذجةه علةر  حةو فاعةل فةي املسةا ات وفةق تطبيق التعلا اإللكتروني الكامل ع .1

 .والدش يعات النافذو

 .ال) ارات والدش يعات النافذوتطبيق التعلا املدمج بشكلية الوجاهي واإللكتروني ع  بعد ومكو اته و ماذجه في املسا ات وفق  .2

  (: املتطلبات العامة17املادة )

 تلتزم الجامعات او الكليات الجامعية بتوف ر ما يلي:

ةةاديمي  .1 مكتةةةق خةةةاص بةةة ئي  ال)سةةةامل و ةةةك ت ر/و مت ةةة غ/و فةةةي م ةةةال التخصةةةص مةةة   رئةةةي   سةةةا اكة

 لشتو  ال)سا.

 ألعضاء هيئة التدري  في ال)سا حسق معاي ر االعتماد العام. ةمكاتق مخصص .2

 اء:(: املختبرات الخاصة بتخصص انترنت االشي18املادة)
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 مختبر  ظا الدش يل. .1

 مختبر ا ظمة مضمنة. .2

 مختبر م سات اال تر ت. .3

 مختبر رروتات. .4

 مختبر  الشبكات الال لكية. .5

 

 عامة أحكام

  (19): املادة

 ولةةةا يبةةةدا التةةةدري
ً
 خاصةةةا

ً
التألسةةةيق  لةةةر م لةةة  التعلةةةيا العةةةالي ب ي)ةةةوم املجلةةة    فيةةةه بعةةةد مةةة ور  ةةةنة مةةة  ت خيصةةةه  ذا اعتمةةةد التخصةةةص اعتمةةةادا

  ائه. بإل

  (20): املادة

 ع)ورةات او علي ةا كةا   ذا جامعةة او كليةة جامعيةة ألي الخاصةة او العامةة اال ةديعابية الطا ةة  او رفة  الخةاص االعتمةاد طلةق فةي النظة  يةتا ال 

 تةاري  مة  األ ةل علةر دواحة دراسة ي مة ور فصةل  بعةد  ال الطلبةات ب ةذه ينظة  ال املخال ةات تلةك تكة ار حةال وفةي صةادرو عة  املجلة مل ماليةة غ امةات

 . زالت ا

  (21): املادة 

 .التعليمات هذه في  ص علي ا ي د اخ ى لا  امور  اّية في املجل  يبت

  (22): املادة

 .مع ا تتعارض املجل  م  صادرو  اب)ة   ارات او  صوص اّية التعليمات هذه تلغي

  (23): املادة

 ويعمل ب ا م  تاري     ارها. 22/9/2021 بتاري  (758/37/2021) ر ا االعتماد يئةه م ل    ار بموجق املعدلة التعليمات هذه صدرت 

 


