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كلية تكىولوجيب المعلومبت
أوالً :المقذمة:
ذضى كهٛح ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ خًسح ألساو ْٔ: ٙ
ُْ- 1دسح انثسيعٛاخ .
- 2ػهى انؽاسٕب .
َ- 3ظى انًؼهٕياخ اإلدازٚح .
- 4أَظًح انًؼهٕياخ انؽاسٕتٛح .
- 5ػهى انؽاسٕب انرطثٛم ( ٙذى إٚماف انمثٕل ف. ) ّٛ
ٔلد ذى لثٕل اندفؼح األٔنٗ نطهثةح انكهٛةح فة ٙانؼةاو انعةايؼ، 2001/2000 ٙ
ٔخالل انؼاو انعايؼ ٙانؽان ٙذى ذؽدٚس انثُٛةح انرؽرٛةح انرة ٙذ ةرًم ػهةٗ
يكاذة ألػضةا ْٛةةح انرةدزٚا ٔانًررثةساخ ٔانماػةاخ اندزاسةٛح ٔيةدزض كهٛةح
ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕيةاخٔ .ذةى إسةرؽداز تسَةايط ياظسةرٛس فة ٙػهةى انؽاسةٕب
خالل انؼاو انعايؼ . 2006/2005 ٙيسفماً انرمازٚس انسُٕٚح نكافح األلساو فةٙ
كهٛح ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔانر ٙذؽرٕ٘ ػهٗ انُ ةاااخ ٔاإلَعةاشاخ ٔانرطة
انًسرمثهٛح ،تاإلضافح إنٗ ذمازٚس أػضا ْٛةح انردزٚا .
ثبويبً :أعذاد الطلبة:
تهغ انؼدد اإلظًان ٙنطهثح كهٛح ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ تألسايٓا انًررهفح (895
) اانثاً ٔاانثح يٕشػ ٍٛػهٗ انُؽٕ انران:ٙ
القسم

عذد الطلبة

عذد الخريجيه

ُْدسح انثسيعٛاخ

351

44

ػهى انؽاسٕب

154

27

َظى انًؼهٕياخ اإلدازٚح

245

35

أَظًح انًؼهٕياخ

145

20

انؽاسٕتٛح
ػهى انؽاسٕب انرطثٛمٙ

0

4
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تسَايط انًاظسرٛس /ػهى

4

13

انؽاسٕب
ثبلثبً :أعضبء هيئة التذريس:
تهةةغ ػةةدد أػضةةا ْٛةةةح انرةةدزٚا (  ) 43ػضةةٕاً يةةٕشػ ٍٛػهةةٗ األلسةةاو
ٔانررصصاخ انًررهفح ػهٗ انُؽٕ انران:ٙ
القسم

المبجست

الذكتوراي

المجموع

ير
ُْدسح انثسيعٛاخ

0

7

7

ػهى انؽاسٕب

0

8

8

َظى انًؼهٕياخ

0

7

7

اإلدازٚح
أَظًح انًؼهٕياخ

0

4

4

انؽاسٕتٛح
ػهى انؽاسٕب

12

5

17

انرطثٛمٙ
انًعًٕع

12

31

43

رابعبً :إوجبزات الكلية :
 - 1ذؽدٚس ٔصف انًسالاخ نهررصصاخ انًررهفح ٔتًا ٚةرال و يةغ انًؼةاٛٚس
انؼانًٛح ٔيرطهثاخ اإلػرًاد ٔانسٕق ٔؼسة انًُٕذض انعدٚد انًؼرًد .
 - 2إَعاش يهفاخ اإلػرًاد انراص نعًٛغ األلساو .
 - 3إَعاش يمرسغ انرط اندزاسٛح ٔاإلسرسشادٚح نأللسةاو انًررهفةح نهؼةاو
انعةةايؼٔ ، 2009/2008 ٙفمةةاً نهًؼةةاٚس انؼانًٛةةح ٔيرطهثةةاخ اإلػرًةةاد
ٔانسٕق .
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 - 4ذطٕٚس انعاَة انؼًهةٔ ٙانرطثٛمة ٙنهًةٕاد انًررهفةح يةٍ خةالل ذؽدٚةد
انساػاخ انؼًهٛح ٔانرطثٛمٛح ٔانثسايعٛاخ انًسررديح .
 - 5ذطةةٕٚس ػًةةم انهعةةاٌ انًررهفةةح نضةةث انعةةٕدج ػهةةٗ يسةةرٕٖ األلسةةاو
ٔانكهٛح ٔذؽس ٍٛأدائٓا ٔإلايح انؼدٚد يٍ انُدٔاخ انرؼسٚفٛح .
 - 6إشسا انًكرثح تانكرة انًُٓعٛح ٔانًصادز األخسٖ انًررصصح .
- 7إلايح انؼدٚةد يةٍ انُةدٔاخ ٔانؽهمةاخ اندزاسةٛح فة ٙيعةاتخ ذرصصةٛح
يررهفح .
 - 8ذكسٚى انطهثح انًرفٕل ٍٛأكادًٛٚاً ٔانؽاصه ٍٛػهٗ أفضةم ي ةسٔع ذرةسض
ف ٙانكهٛح ٔانطهثح انًرفٕل ٍٛف ٙإيرؽاٌ انكفا ج انعايؼٛح .
 - 9اإلسرؼداد األيصم تيرؽاٌ انكفا ج انعايؼٛح يٍ خةالل إػطةا يؽاضةساخ
ذمٕٚح نهًسرٕٚاخ ٔانررصصاخ انًررهفح األيس انر٘ اَؼكا إٚعاتٛاً ػهٗ
أدا انطهثح ف ٙاإليرؽاٌ ( ذسؼح يٍ ت ٍٛانؼ سج األٔائم ػهٗ ذرصة
َظى انًؼهٕياخ اإلدازٚح ) .
 -10ؼصةةٕل اهثةةح كهٛةةح ذكُٕنٕظٛةةا انًؼهٕيةةاخ خةةالل انؼةةاو اندزاسةةٙ
 2008/2007ػهٗ يساذة يرمديح ف ٙإيرؽاٌ انكفا ج انعايؼٛح  ،ؼٛةس
كاٌ ذسؼح يٍ اهثح لسى َظى انًؼهٕياخ اإلدازٚةح ٔ سةرح يةٍ لسةى
َظى انًؼهٕياخ انؽاسٕتٛح ضًٍ انؼ ةسج األٔائةم ػهةٗ انًًهكةح نكةم
ذرص .
 -11ذؽدٚس يٕلغ انكهٛةح تألسةايٓا انًررهفةح ػهةٗ يٕلةغ انعايؼةح ػهةٗ
شثكح اإلَرسَد.
 -12ذؽدٚس يررثساخ انكهٛح يٍ خالل دػًٓا تأؼةدز انثسيعٛةاخ انًطهٕتةح
نهؼًهٛح انردزٚسٛح.
 -13ذطٕٚس ػًم ٔيٓاو نعاٌ األلساو ٔانكهٛح انًررهفح .
 -14إلايح انؼدٚد يٍ انهما اخ ت ٍٛػًٛد انكهٛةح ٔزسسةا األلسةاو ٔانطهثةح
نًُال ح انًؼٕلاخ ٔانسهثٛاخ انر ٙذٕاظةّ انؼًهٛةح انردزٚسةٛح ٔسةثم
ذطٕٚسْا .
 – 15اَعاش اإلسرثٛاٌ اٜن ٙنطهثح انكهٛح ٔنعًٛغ اػضا ْٛةح انردزٚا .
 -16إَعاش ٔإػرًاد ؼصو انًؼادنح نطهثح انرعسٛس يٍ كهٛاخ انًعرًةغ إنةٗ
األلساو انًررهفح .
 -17إَعةةةاش اإليرؽةةةاٌ نًٓةةةازاخ انؽاسةةةٕب  )710101( ،نعًٛةةةغ انطهثةةةح
انًسرعد ٍٚف ٙانعايؼح ٔأػدادْى ػهٗ انُؽٕ انران: ٙ
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الفصل
الذراسي
األٔل
انصاَٙ
انًعًٕع

عذد المتقذميه
لإلمتحبن
489
204
693

 -18يراتؼةةح أػًةةال انهعةةاٌ انًررهفةةح فةة ٙانكهٛةةح ٔذطةةٕٚس ػًهٓةةا نرديةةح
انؼًهٛح انردزٚسٛح  .يسفماً إَعاشاخ انهعاٌ انًررهفح فة ٙانكهٛةح ٔاأللسةاو
ترمسٚس يُفصم.
 -19ذ ٛس انرمازٚس انسُٕٚح نأللساو انًررهفح إنٗ ذطةٕز ٔاضةػ فة ٙػًةم
األلسةاو يةٍ َاؼٛةح خديةح انطهثةح ٔانؼًهٛةح انردزٚسةٛح ٔانثؽةس انؼهًةٙ
(يسفك انرمازٚس انسُٕٚح نأللساو انًررهفح ) .
 -20ذؽدٚس كرٛثٛاخ األلساو ٔانُ ساخ انرؼسٚفٛح ٔكرٛثاخ انطهثح ٔغٛسْا :
Student Handbook, Program Specification, Course Catalog and Self
Assessment Reports
 -21ذطةةٕٚس ػًهٛةةح اإلزشةةاد األكةةاد ًٙٚيةةٍ خةةالل ذٕشٚةةغ انطهثةةح ػهةةٗ
انًسشةةةدٔ ٍٚانرؼسٚةةةف تًٓةةةاو انًسشةةةد األكةةةادٔ ًٙٚدٔزِ فةةة ٙانؼًهٛةةةح
انردزٚسٛح .
 -22إسرؽداز ٔذعٓٛص يصهٗ نهطانثاخ ف ٙيثُٗ انكهٛح .
 -23إسرؽداز ٔذعٓٛص يكرة نطهثح اندزاساخ انؼهٛا .
خبمسبً :الىشبطبت البحثية والمؤتمرات العلمية والىذوات :
ؼصةةم ذطةةٕز يهؽةةٕج فةة ٙيعةةال انثؽةةس انؼهًةة ٙخةةالل انؼةةاو انعةةايؼٙ
ٔ 2008/2007ػهٗ انُؽٕ انران: ٙ
انؼدد
انًعال
44
األتؽاز انًُ ٕزج
32
انًؤذًساخ
30
انُدٔاخ
30
ٔزش انؼًم
8
اإلشساف ػهٗ زسائم انًاظسرٛس
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سبدسبً :الوسبئل التعليمية الخبصة ببلكلية :
 .1يٕشػاخ يرطٕزج ذؽد َظاو انَٕٛكا
(Thin- Client Server Backup Server, File Server,
)Database Server Web Server
 .2يٕشػاخ يرطٕزج ذؽد َظاو انُٕٚدٔش
)(Multimedia Server, Access Control Server, Print Server
 .3يررثساخ ان ثكاخ (ػدد . )3
 .4يررثساخ انٕسائ انًرؼددج (ػدد . )3
 .5يررثساخ ذكُٕنٕظٛا (Thin-clientػدد . )5
 .6يررثس ؼاضُح ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ َظاو ( Linuxػدد. )1
 .7يررثساخ تؽس (ػدد. )1
 .8يررثساخ انؽاسٕب ان رص( ٙػدد)5
 .9يكرثةةح فسػٛةةح ذؽرةةٕ٘ ػهةةٗ اؼةةدز انًساظةةغ انًررصصةةح فةة ٙيٛةةداٌ
ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ يٍ
كرة ٔدٔزٚاخ ٔكرنك انًكرثح اإلنكرسَٔ. ّٛ
سببعبً :التطلعبت المستقبلة-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اػرًاد انرط اندزاسٛح نهؼاو انعايؼ ٙانمةادو ٔانًثاشةسج تئَعةاش ٔصةف
ذفصٛه ٙنكم يساق .
إتساش انعاَة انؼًهٔ ٙانرطثٛم ٙنهًٕاد انًررهفح يٍ خالل إَعةاش كرٛثةاخ
انًررثساخ  Lab Hand bookنهًٕاد انًررهفح.
ٔضغ اسرساذٛعٛح ٔاضؽح نرطٕٚس انثؽس انؼهًٔ ٙاسررداو َرةائط انثؽةس
انؼهً ٙنرطٕٚس انؼًهٛح انردزٚسٛح.
يراتؼح دًٕٚيح ضث انعٕدج ٔذطٕٚس ػًهٓا يةٍ خةالل اتسةررداو األيصةم
نهركُٕنٕظٛا انًرٕفسج.
ذطٕٚس انثُٛح انرؽرٛح نهكهٛح (يررثساخ ،لاػاخ ،يكاذةٔ ،غٛسْا).
انرٕسغ ف ٙإلايح انًؤذًساخ ٔانُدٔاخ انًررصصح ٔانً ازكح فٓٛا.
اتسةةرًساز فةة ٙاسةةرمطاب انًررصةةٔ ٍٛانًرًٛةةص ٍٚيةةٍ أػضةةا ْٛةةةح
انردزٚا.
ذفؼٛم خديح انًعرًغ انًؽه.ٙ
ذفؼٛم انرؼأٌ يغ ان سكاخ انًررصصح (انؼايح ٔانراصح) نرديح انؼًهٛح
انردزٚسٛح خصٕصاً ف ٙيعان ٙانردزٚة انؼًهٔ ٙي سٔع تؽس.

