
كلية تكنولوجيا املعلومات
وهندسة احلاسوب



رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

ــة . 	 ــج الااكدميي ــز للربام ــتوى ممت ــى م�س ــة ع احملافظ
ــة. ــودة العاملي ــر اجل ح�ــب مع�أي

العمــل عــى تعزيــز الــرايدة والابــداع والابتــار . 	
ومواكبــة ثــورة احلاســوب والتكنولوجيــا العامليــة.

تقــدمي . 	 عــى  قــادر  ممتــز  بــادر  اجملمتــع  تزويــد 
ــع احملــي  ــة يف اجملمت ــاة اخملتلف ــول يف جمــاالت احلي حل
ابسســتخدام احلاســوب والتكنولوجيــا وقــادر عــى 

العامليــة. ال�ــوق  املناف�ــة يف 
الطــاب . 	 دلى  البحثيــة  ابلقــدرات  الارتقــاء 

والباحثــن يف اللكيــة وتوظيفهــا للعمــل عــى تقــدمي 
قطاعــات  مجيــع  يف  حموسســبة  تكنولوجيــة  حلــول 
متخصصــة. مــن خــال وحــدات حبثيــة  اجملمتــع 

تعزيــز العاقــة مــع قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات . 	
الربامــج  تطويــر  عــرب  الحتياجاتــه  والاسســتجابة 
الااكدمييــة وتدريــب الطــاب وتقــدمي الاستشــارات 
يف جمــال احلاســوب وتكنولوجيــا املعلومــات للقطــاع 

ــام واخلــاص. الع
ــات . 	 ــع اللكي ــة م ــة العلمي جنــاز الرشاك ــى اإ ــل ع العم

هبــدف  والاجنبيــة  الوطنيــة  ابجلامعــات  املامثــة 
التعــرف عــى امل�ســتجدات العمليــة والتعلمييــة يف 
جمــال احلاســوب وتكنولوجيــا املعلومــات ومواكبهتــا.

الرايدة يف ختصصات هندسة وعلوم احلاسوب 
وتكنولوجيا املعلومات

عداد كوادر علمية  الارتقاء مب�ستوى علوم احلاسوب وهندسة وتكنولوجيا املعلومات يف فل�طن خلدمة اجملمتع الفل�طيين عرب اإ
قلمييًا ودوليًا، قادرة عى اإجراء الاحباث العلمية  مؤهة لتلبية متطلبات وحاجات سوق العمل ولها القدرة عى املناف�ة حمليًا واإ

ومتابعة ادلراسات العليا وتوظيف املعرفة خلدمة اجملمتع ومواكبة امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية وامل�امهة يف تعزيز دور البحث 
العلمي والتطوير يف حتقيق التمنية الوطنية الشامة وامل�ستدامة يف جماالت هندسة وعلوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات



دوائر الكلية

دائرة هندسة احلاسوب

دائرة علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات



حتليــل وبنــاء خوارزميــات التشــفر اخملتلفــة، بنــاء وت�أمــن �ســبات 
تبــادل املعلومــات. تقيــم خمتلــف الأنظمــة والقــدرة عــى حتديــد 
الثغــرات الأمنيــة. توعيــة موظفــي الــرشاكت واملؤس�ــات خبطــورة 
هــذه  مــع  التعامــل  وقواعــد  والبيــاانت  املعلومــات  وح�اسســية 
البيــاانت. التعــرف عــى خوارزميــات فــك التشــفر والقرصنــة 
وامل�ســتوايت املتقدمــة مــن طــرق تشــفر البيــاانت، معاجلــة �ــؤون 
ــتخدام  ــة واسس ــق وبرجم ــة التشــفر، تطبي ــم �أنظم ــة، وتقي اخلصوصي

ــة التشــفر. �أنظم

ــع �أنظمــة احلاســوب  ختــرجي همنــديس حاســوب مؤهلــن للتعامــل م
ــى  ــادرة ع ــية ق ــ�أايت هندسس ــاء كف ــة. بن ــة والربجمي ــا املادي وتطبيقاهت
ــة احلاســوب.  ــة وبرجم ــال صيان ــتقل يف جم ــي م�س ــان وظيف ــاد كي جي اإ
ختــرجي همنــديس حاســوب مؤهلــن ملواصــة م�ــرهتم الأاكدمييــة يف 
هــذا اجملــال لزتويــد القطــاع الأاكدميــي والبحــث العلمــي الفل�ــطيين 
قلميــي ب�أاكدمييــن مــن محــة الشــهادات العليــا يف جمــال هندســة  واالإ

ــة احلاســوب �أنظم

م�ؤول امن ومح�أية املعلومات والشسبات دلى الرشاكت . 	
واملؤس�ات.

مربمج امن معلومات و�سبات.. 	
حملل ومقم م�ستوى الامان دلى الرشاكت واملؤس�ات.. 	
تطوير وتطبيق خوارزميات التشفر وامحل�أية دلى الرشاكت . 	

واملؤس�ات.

الرشاكت الهندسسية اليت هتمت بتقدمي حلول هندسسية تعمتد . 	
عى �أنظمة احلاسوب بشقهيا املادي والربجمي.

رشاكت صيانة �أنظمة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.. 	
تصمم وتركيب �سبات احلاسوب يف خمتلف اجملاالت.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

162

162

90

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة هندسة احلاسوب هندسة أنظمة احلاسوب-ختصص أمن املعلومات ومحأية الشبكات

دائرة هندسة احلاسوب ختصص هندسة أنظمة  احلاسوب

علمي
تكنولوجي

صناعي

علمي
تكنولوجي

صناعي



بعلــوم  املتعلقــة  الأساسســية  املعــارف  ب�أحــدث  الطلبــة  تزويــد 
جيــاد حلــول خملتلــف املشــالت  احلاســوب، والــيت متكهنــم مــن اإ
عــداد  املرتبطــة مبجــال احلوسســبة ومتابعــة التطــورات يف املعلوماتيــة. اإ
ــا  ــين يف جمــاالت احلاســوب وتكنولوجي ــل امله ــة للعم ــل الطلب وت�أهي
املعلومــات. ت�أهيــل الطلبــة ملتابعــة ادلراســات العليــا يف حقــل عــم 
احلاســوب واحلقــول العلميــة املرتبطــة بــه. القــدرة عــى العمــل مضــن 

ــ�أون والأخــاق. ــداع والتع ب ــن االإ ــاٍل م ــدر ع ــق يتحــى بق فري

ــة  ــة املضمن ــة الأنظم ــم وبرجم ــال تصم ــب يف جم ــدرات الطال ــاء ق بن
ك�ــاب  لتقــدمي حلــول هندسســية مناسســبة يف خمتلــف اجملــاالت. اإ
الطالــب همــارات التصمــم والربجمــة الازمــة لبنــاء حلــول وتطبيقــات 

ــياء. ــت الأ�س ــال انرتن ــورات املت�ــارعة يف جم ــب التط تواك

رشاكت تطوير الربجميات وانتاج الربجميات التعلميية.. 	
رشاكت تصمم صفحات الانرتنت.. 	
رشاكت تطوير تطبيقات الاهجزة احملموةل.. 	
 تطوير الوسائط املتعددة )مصادر امللتمييداي(.. 	
 جماالت تعلم التكنولوجيا وبناء القدرات.. 	
دارة برامج قواعد البياانت.. 	  تطوير واإ

�أنظمة امحل�أية يف املنشسئات واملباين اذلكية.. 	
رشاكت احللول املبنية عى HW يف خمتلف اجملاالت.. 	
خطوط الانتاج واملصانع. . 	
صيانة وبرجمة الأنظمة.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

128

162

80

90

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ختصص علم احلاسوب

دائرة هندسة احلاسوب هندسة أنظمة احلاسوب-ختصص االنظمة املضمنة وانرتنت االشياء

علمي
تكنولوجي

صناعي

علمي
تكنولوجي

صناعي



القــدرة عــى اسســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات بكفــاءة عاليــة. القــدرة 
والشســبات  الربجميــات  وتطويــر  نتــاج  واإ دارة  اإ جمــال  يف  الفنيــة 
ــاالت ذات  ــة يف اجمل ــن املعرف ــزة م ــدرة ممت ــت. ق ــات االإنرتن وصفح
العاقــة بتكنولوجيــا املعلومــات مثــل الرايضيــات واالإدارة واالإحصــاء 
ــبة. القــدرة عــى متابعــة التطــورات والتغــرات  واحلاســوب واحملاسس

ــة. ــة واملعلوماتي التقني

اعــداد متخصصــن مــن عــم احلاســوب للعمــل يف هندســة املعرفــة 
ــتنباط املعلومــات يف جمــاالت الصحــة واالإقتصــاد واالتصــاالت  واسس
ــع  ــل م ــى التعام ــادرة ع ــم الق ــات والنظ ــر الربجمي ــاء .تطوي واالإحص

ــة. ــة والعاملي ــرشاكت احمللي ــة يف ال ــاانت الهائ البي

ختطيط وحتليل وتطوير الانظمة والتطبيقات التكنولوجية . 	
خلدمة خمتلف جماالت احلياة.

 رشاكت تطوير الربجميات وانتاج الربجميات التعلميية.. 	
 رشاكت تصمم صفحات الانرتنت.. 	
 جماالت تعلم التكنولوجيا وبناء القدرات.. 	
دارة برامج قواعد البياانت.. 	 تطوير واإ

مراكز الاحباث يف جماالت اذلاكء الاصطناعي وتعم الاةل.. 	
 رشاكت مجع وحتليل البياانت املتوفرة عى الشسبكة العنكبوتية.. 	
 رشاكت تطوير حمراكت البحث عن النصوص والوسائط . 	

املتعددة. 
نظمة الصحية والتشخيص الصحي املعمتد عى . 	 االإدارة اذلكية للأ

حتليل البياانت.
دراسات التنبؤات امل�ستقبلية ودمع القرارات بناء عى البياانت. . 	
مؤس�ات االإحصاء وحتليل البياانت الضخمة.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

128

129

70

85

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

ختصص تكنولوجيا املعلومات

علم احلاسوب / ختصص علم البيانات

علمي
تكنولوجي

صناعي

علمي
تكنولوجي

صناعي

دائرة علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

دائرة علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات



هتيئــة الطالــب اىل ســوق العمــل يف جمــال تكنولوجيــا الويــب. 
حمــ�اكة بيئــة ســوق العمــل، ابسســتخدام تكنولوجيــا الويــب .التعــرف 
ــاء  ــتخدمة يف بن ــات امل�س عــى الادوات و�أســاليب هندســة الربجمي

ــب. ــات الوي تطبيق

تصمم وتنفيذ منظومات الويب الامة.. 	
تطوير واهجات تطبيقات ويب.. 	
نشاء منظومات تشغيل خلفية لتطبيقات وصفحات . 	  اإ

الويب.

جماالت العملأهداف التخصص

ساعــــــة 
128معتمدة

80

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات / ختصص تكنولوجيا الويب

علمي
تكنولوجي

صناعي



جامعة بوليتكنك فلسطني
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https://ppu.edu

اخلليل- ضاحية البلدية

دائرة العالقات العامة / جامعة بوليتكنك فلسطني

إلتحق
 بنا


