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 المجتمعبكلية   الدبلومالخطة الدراسية لمرحلة 

 نبذة عن الكلية: 

على قرار مجلس   نورة بنت عبد الرحمن بالرياض  بناء األميرةبجامعة أنشئت كلية المجتمع 

, وهي مؤسسة أكاديمية مهنية  هـ 21/ 1/ 1432/م ب( وتاريخ 446الوزراء بالموافقة السامية رقم ) 

الريادة الوطنية والتميز في تأهيل المرأة في  ذات طبيعة تطويرية مستمرة تهدف إلى تحقيق 

أربعة أقسام   تضم كلية المجتمع سوق العمل.  االحتياجات المتغيرة لتتالءم مع متنوعة تخصصات 

 في مختلف التخصصات.    (Diploma)دبلوم  التمنح من خاللها شهادات  أكاديمية 

في ضوء الحاجة الماسة لفتح مجاالت جديدة لعمل المرأة, تسعى الكلية بشكل مستمر الستحداث  

نشاء  . كما تسعى الكلية ل 2030تتوافق مع التحول الوطني وتواكب رؤية  أكاديمية وتطوير برامج 

من  خطط التنمية حاجات تماشيا مع  القطاعين العام والخاص للتعاون مع  آفاقشراكات مهنية وفتح 

 .  2030ومواكبة لرؤية  الكوادر البشرية  

 رؤية الكلية:   

 مع احتياجات سوق العمل.  الريادة والتميز في تقديم برامج علمية ومهنية متوافقة 

 رسالة الكلية:

والمجتمعية لعداد خريجات   ة ستراتيجيالالشراكات  تقديم أفضل البرامج التعليمية والمهنية وتعزيز

 مؤهالت يساهمن في بناء االقتصاد المعرفي. 

 أهداف الكلية:  

التنمية  تقديم برامج تعليمية متنوعة متوافقة مع احتياجات سوق العمل وتواكب خطط  .1

 المستدامة. 
 توفير بيئة تعليمية منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر.  .2
تهيئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنية والتي تحقق لهن المنافسة في سوق العمل  .3

 من خالل الخطط الدراسية أو الفرص التدريبية. 
 اعات المختلفة. إعداد خريجات مؤهالت علمياً ومهنياً في المجاالت التي تحتاجها القط .4
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 ستراتيجية ومجتمعية تخدم العملية التعليمية والتدريبية. إعقد شراكات  .5

 الدرجة العلمية للبرنامج 

       Diploma in Information Technology  تقنية المعلومات في  دبلوم الدرجة  -

 لغة الدراسة:  

 . االنجليزية في التدريساللغة على ية المعلومات يعتمد قسم علوم الحاسب وتقن

 برامج القسم: 

   ةالبرمجدبلوم برنامج  .1
 تقنية المعلومات دبلوم   برنامج .2
 الوسائط المتعددة  تصميم دبلوم   برنامج .3

  :   القسمرؤية 
متطلبات سوق  مع ذات جودة عالية تتوافق حاسوبية  علمية ومهنيةالريادة والتميز في تقديم برامج 

 .العمل

 رسالة القسم:

  الوطنية للتنمية  تحقيق األهدافتسهم في  علوم الحاسب  تأهيل كفاءات نسائية مهنية متميزة في مجال

 . بداع توفير بيئة محفزة للتعلم والمن خالل المستدامة 

 :البرنامجرسالة 

ومهنيا في مجال تقنية المعلومات وإدارة الشبكات تلبي احتياجات   علميا إعداد كوادر نسائية مؤهلة 

 سوق العمل وتسهم في خدمة المجتمع.  
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 : البرنامجأهداف 

الحاسب   معلومات مهارات التطبيقية في مجال تقنية األساسية وال معارفتزويد الخريجات بال -

 الشبكات.  وإدارة
 . الدعم الفني في مجال تعزيز قدرات الخريجات  -
 سوق العمل. لتنمية قدرات الخريجات على العمل الفردي والجماعي لتأهيلهن  -
 تأهيل كفاءات متميزة تسهم في تنمية المجتمع.  -

 :نظام الدراسة

 مستويات موزعة على سنتين دراسيتين.  أربعة

 :الخاصفي القطاع  الفرص الوظيفية

 . اآلليفني إصالح ودعم الحاسب  .1
 محلل دعم فني.  .2
 محلل/أخصائي دعم المستخدم.  .3
 محلل نظم التطبيقات. مساعد  .4
 .الشبكات أخصائي أمن مساعد  .5
 فني تقديم المساعدة.  .6

 :  البرنامجترميز 

الرمز الحرفي باللغة  البرنامج

 العربية

الرمز الحرفي باللغة 

 االنجليزية

 TECM تقم تقنية املعلوماتدبلوم 
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 ترميز المقررات: 

البرنامج, يرمز التصنيف الحرفي إلى  المقرر من تصنيف حرفي وتصنيف عددي.يتكون رمز 

 ويتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي: 

  يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية.

 داخل القسم. للبرنامج يرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق

 . للبرنامجيرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق 

 

 تقنية المعلومات دبلوم   برنامجمدلول رقم العشرات في ترميز مقررات 

 التخصص الدقيق  الرقم

 الحاسب  ات تقني 1

 الشبكات إدارة 2

 تطبيقية  أخالقيات  3

 تقنية المعلومات في  ع مشاري 8

 تدريب تعاوني  9
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 تقنية المعلومات دبلوم اللمرحلة  الخطة الدراسية

وحدة دراسية موزعة  (63)من المجتمع بكلية  الدبلومتتكون الخطة الدراسية لمرحلة 

 على النحو اآلتي:

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 6 .  متطلبات الجامعة1

 3 جباريإ .  متطلبات الكلية2

 .  متطلبات التخصص3
 48 إجباري

 6 اختياري

 63 المجموع
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 طلبات الجامعةتم
 (2وهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها )

 ( وحدة دراسية موزعة كالتالي:6بواقع ) لكلية المجتمع

سل 
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم  اسم المقرر 

عدد   عدد ساعات االتصال 

الوحدات  

 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق 

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين     

 عملي 

LB 

 تدريب 

TR 

1 
 (1اللغة االنجليزية )

English Language (1) 
 - ENG 101 12 - 3 101انج 

2 
 (2اللغة االنجليزية )

English Language (2) 
 ENG 102 12 - 3 ENG 101 102انج 

 وحدة دراسية  6 2 المجموع
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 متطلبات الكلية

( وحدة 3( مقرراً بواقع )1الكلية وعددها )هي المقررات الدراسية المشتركة بين أقسام 

 دراسية موزعة على النحو التالي:

 :أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

 ة.( وحدة دراسي 3( مقرراً بواقع )1وعددها ) 

سل
سل

م
 

 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد   عدد ساعات االتصال 
الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

 التعبير الكتابي باللغة االنجليزية 1

English Composition 
 ENG 103 3 - - 3 ENG 102    103انج 

 وحدة دراسية  3 1 المجموع

 

 :ب ( متطلبات الكلية االختيارية

 ال يوجد. 
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 متطلبات التخصص

 

 :جباريةاإل التخصص( متطلبات أ

 :موزعة على النحو التالي ( وحدة دراسية48( مقرراً بواقع )15عددها )و 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال 
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

 صيانة الحاسب اآلليمهارات  1

Computer Maintenance 

Skills  

 - TECM 110 2 2 110 تقم
3 

- 

  1نظم التشغيل  2

 Operating Systems 1 111 تقم TECM 111 2 2 - 3 - 

 تقنية المعلومات  أساسيات 3

Information Technology 

Basics 

 TECM 112 2 2 - 3 TECM 110 112 تقم

4 
 أساسيات الشبكات السلكية 

Basics of Wired 

Networks  

 - TECM 120 2 2 120 تقم
3 

- 

5 
 إدارة قواعد البيانات

 Database 

 Management  
 - PROG 110 2 2 - 3 110برج 

 الحاسب مفاهيم برمجة  6

  Computer 

 Programming Concepts 

 - PROG 120 2 2 - 3 120برج 

 وتصميم النظمتحليل أدوات  7

System Analysis and 

Design Tools 

 PROG 111 2 2 - 3 PROG 110 111برج 

 الموقعوإدارة تطوير  8

Website Development 

and Management 

 - PROG 231 2 2 - 3 231برج 
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9 
 دارة وتحليل الشبكات إ

Networks Management 

and Analysis 
 TECM 121 2 2 - 3 TECM 120 121تقم 

 1أمن الشبكات دعم  10

Network Security 

Support 1 

 TECM 122 2 2 - 3 TECM 120 122تقم 

11 
مهارات الدعم الفني وخدمة 

 العمالء

Technical Support and 

Customer Service Skills 

 TECM 230 3 - - 3 TECM 112 230تقم 

12 
األخالقية إلدارة  المناهج

 تكنولوجيا المعلومات

Ethical Approaches to 

IT Management 

 - TECM 231 3 - - 3 231تقم 

13 
 معلوماتإدارة المشاريع في تقنية 

 الحاسب

Computer Information 

Technology Project 

Management 

 TECM 280 2 2 - 3 PROG 111 280تقم 

 مشروع التخرج 14

Graduation Project 
 TECM 281 3 - - 3 281تقم 

وحدة  54اجتياز 

 دراسية بنجاح

 العمليالتدريب  15

Practical training 
 TECM 290 - - 30 6 290تقم 

وحدة  54اجتياز 

 دراسية بنجاح

 وحدة دراسية  48 15  اجملموع
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 :ختياريةاال تخصص( متطلبات الب

 .دراسيةوحدات  (6) بواقع من كل مجموعة( مقرر واحد)ة التالي  المقررات من الطالبة تختار

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال 
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

تدريب  
TR 

 1مجموعة اختيارية 

SET 

(1) 

2التشغيل نظم   

Operating Systems 2 
113تقم   TECM 113 2 2 - 3 TECM 111 

تشغيل شبكات الحاسبأنظمة   

Computer Network 

Operating Systems 

114تقم   TECM 114 2 2 - 3 
TECM 111 

+ 

TECM 120 

 2مجموعة اختيارية 

SET 

(2) 

2دعم أمن الشبكات   

Network Security 

Support 2 

224تقم   TECM 224 2 2 - 3 TECM 122 

 خوادم الشبكات

Network Servers 
 TECM 223 2 2 - 3 TECM 122 223تقم 

 وحدات دراسية   6    2اجملموع  
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 تقنية المعلومات  دبلومالمرحلة الخطة الدراسية ل

 السنة األولى

 المستوى األول 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 ساعات االتصال عدد  
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين          

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1اللغة االنجليزية )

English Language (1) 
 ENG 101 101 انج

 

12 

 

 

 

  

- 3 - 

2 

 إدارة قواعد البيانات

 Database 

 Management  
 - PROG 110 2 2 - 3 110برج 

3 

 الحاسب مفاهيم برمجة 

  Computer 

 Programming 

Concepts 

 - PROG 120 2 2 - 3 120برج 

4 

 صيانة الحاسب اآلليمهارات 

Computer 

Maintenance Skills  

 - TECM 110 2 2 - 3 110 تقم

5 

 أساسيات الشبكات السلكية 

Basics of Wired 

Networks  

 - TECM 120 2 2 - 3 120 تقم

6 
 1 نظم التشغيل

Operating Systems 1 
 - TECM 111 2 2 - 3  111تقم 

 وحدة دراسية  18  6  اجملموع
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 تقنية المعلوماتدبلوم  المرحلة الخطة الدراسية ل
 األولىالسنة 

 المستوى الثاني

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال 
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة  

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين  

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (2اللغة االنجليزية )

English Language (2) 
 ENG 102 12 - 3 ENG 101 102انج 

 تقنية المعلومات  أساسيات 2

Information Technology 

Basics 

 TECM 112 2 2 - 3 TECM 110 112تقم 

 دارة وتحليل الشبكات إ 3

Networks Management and 

Analysis 

121تقم   TECM 121  2 2 - 3 TECM 120  

 1أمن الشبكات دعم  4

Network Security Support 1 
 TECM 122 2 2 - 3 TECM 120 122تقم 

 1 متطلب تخصص اختياري 5

Elective Course 1 
  2 2 - 3 - 

 تحليل وتصميم النظمأدوات  6

System Analysis and Design 

tools 

 PROG 111 2 2 - 3 PROG 110 111برج 

 وحدة دراسية  18  6  اجملموع

 



 

 
 

 15من  14الصفحة  
 

 الرمحن   جامعة األمرية نورة بنت عبد

 اجلامعة للشؤون التعليمية وكالة  

 وحدة اخلطط واملناهج 
 

 F028-0130رمز النموذج:برنامج دبلوم تقنية المعلومات         علوم الحاسب وتقنية المعلومات        الدبلوم        قسم   لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج        

 

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 تقنية المعلومات دبلوم  المرحلة الخطة الدراسية ل

 السنة الثانية

 المستوى الثالث

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 االتصال عدد ساعات  
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 ارين مت

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

 التعبير الكتابي باللغة االنجليزية 1

English Composition 
 ENG 103 3 - - 3 ENG 102 103انج 

2 
المناهج األخالقية إلدارة تكنولوجيا 

 المعلومات

Ethical Approaches to IT 

Management 

 - TECM 231 3 - - 3 231تقم 

 مهارات الدعم الفني وخدمة العمالء 3

Technical Support and 

Customer Service Skills 

 TECM 230 3 - - 3 TECM 112 230تقم 

4 
 معلوماتإدارة المشاريع في تقنية 

 الحاسب

Computer Information 

Technology Project 

Management 

 TECM 280 2 2 - 3 PROG 111 280تقم 

 الموقعوإدارة تطوير  5

Website Development and 

Management 

 - PROG 231 2 2 - 3 231برج 

 2 متطلب تخصص اختياري 6

Elective Course 2 
  2 2 - 3 - 

 وحدة دراسية  18 6  جملموعا
 



 

 
 

 15من  15الصفحة  
 

 الرمحن   جامعة األمرية نورة بنت عبد

 اجلامعة للشؤون التعليمية وكالة  

 وحدة اخلطط واملناهج 
 

 F028-0130رمز النموذج:برنامج دبلوم تقنية المعلومات         علوم الحاسب وتقنية المعلومات        الدبلوم        قسم   لمرحلة الدراسية  الخطة نموذج        

 

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى 

 هـ1437

 تقنية المعلومات دبلوم  المرحلة الخطة الدراسية ل

 السنة الثانية

 المستوى الرابع

 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال 
عدد  

الوحدات  
 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 متارين 

 عملي 

LB 

 تدريب

TR 

 مشروع التخرج 1

Graduation Project 
 - - TECM 281 3 281تقم 

3 
 وحدة 54اجتياز 

بنجاح دراسية  

 العمليالتدريب  2

Practical Training 
 TECM 290 - - 30 6 290تقم 

وحدة  54اجتياز 

 دراسية بنجاح 

 وحدة دراسية  9 2  اجملموع
 


