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 األهداف -1

جءملا  اسااكن ا   ماء   –بعلها  ال ااااء  اللوياء بالث او   تكنولوجياء العلووماء قسام منذ أن تم انشاء  
كاءي عى الوييا  فاى زال القسام هاو القسام اأ افال  متزا  ا من طالب ال اااء  اللويء و  القى إقثءس به 1987

 -العءجسااتيا -)الاا بوو  العلوومااء الجءملااء  العيااا   ال كومياا  الااذر  عاانم ياجااء  موعياا  فااى تكنولوجيااء 
 ال كتوااه( بءإلضءف  إلى أجاا  اأب ء  اللوعي  فى فابع العجءل نفسه

بتيثيقءتهااء فا  العجااءس   تكنولوجيااء العلووماء القسام بءأب ااء  بال ااااء  التيثيقياا  فا  مجاءل  هاتم ب
تهاتم  ب ثيا  مجعوما  وجا  بءلقسم ب ، ذلك أي   الياق اللوعي  ف  الث ثمستخ مء ف   اإلياا  الينءمي  ب

 ب ااا  بتيو ا نظم العلوومء  العتق م 

تأهيل كاوايا موعيا  مث ماه بمتعياز   ويعي  بالث ثي  لوقسم بكذلكاإلاتقء  بءللعوي  التل إلىلخي  ا بته ف

 م يواول إجااا  ب او  ااةا   قاءيا  مواى تقا ثا  بمواى ياجا  مءليا  مان الكفاء   بالتقنيء  ال    بمتعكن  من
اساتقء  ءاا  اللوعي  ف  مجءس  متخيي  باتشتق  م اإلكذلك مثتكا  لعشءكل الينءم  بقيءمء  اإلنتءج ب

 . الت ا ب العستعاالل التلويم بتوك الكوايا من خ بعهءاا 

 لي  لوقسم م ي من اأتجءهء  به :تتضعن الخي  الث ثي  ال ء

 اإلتيءس  الاقعي  .1

 السوكي  بالالاوكي  شثكء  ال ءاثء  .2
 نظم الواءةط العتل ي  بتيثيقءتهء .3

 الخثيا  نظم العلوومء  .4
 تخءذ القااا الذكي إنظم يمم  .5

 ي ملءلج  اليوا الاقع .6
 العتق م  ملوومء  الو بتيعيم نظم  .7

 تيثيقء  الذكء  اإلصينءمى .8
 العلوومء  الشثكء  بتأمين أمن .9

 تكنولوجيء اإلنتانت .11
 ذا  اأهعي  باللالق  بتكنولوجيء العلوومء  مجءس  أخاي متنوم  .11

ثيا  ج  ا   بضا  اتجءهاء  ب   تثناىبالخي  الث ثي  ال ءلي  لوقسم تغي  ملظم متيوثء  السوق اس أن القسم 
 كوعء تيوب ذلك. تغي  متيوثء  السوق اآلخاي



  المخرجات -2
       

 ماان خااالل اللعوياا  اإلياا اا  بءلقساام  تياو ابكااذلك  الاا باا اللعوياا  لويااالبب بءلعلءماال اتقاء اإل

 بعء  نلكس مو  اللعوي تيعيم نظم ملوومء  لعيكن  النواي  اسياا   باأكءي عي  بخ م  اليالب 
 .  ثي  بءإل جءبالثب التلويعي 

  قا   كاون التا ا ب فاى  ، أمضء  هيئ  الت ا س كل فى تخييه ته ف الخي  إلى ت ا ب السءي
بقاا   اا ير  ، ب التخيا  ببانااءمل التاا ا ب العزما جءملاء  ميااا   أب جءملاء  أجنثياا  يساا

 سم. الى القمن ال بل العتق م   ال   ث  التكنولوجيء ت ا ب السءي  أمضء  هيئ  الت ا س إلى نقل

    أ ضء إلى ت ا ب السءي  ملءبنى أمضء  هيئا  التا ا س بالفناين باأخياءةين مان ته ف الخي

  القسام بءلل  ا  مان هاذه طا ق الت ا ب ال اخوى بءلقسم من خالل يباا  ت ا ثي  بقا  ااثق أن قاء

 ال باا  من خالل ماكز العلوومء 

 بلان  للعوي  التلويعي  بباءجاا  الث او لإلاتقء  بء العلءملته ف الخي  إلى ت ميم القسم بثلض ب

 تأت  ذلك إس بتا ميم القسام بعساءي  ج  ا   تخيا  لهاذه العلءمال الج  ا   بقا  بما  الساي  معيا  
   تاءج القسام فا  الخيا  الج  ا   إلا  إاااتكعءلب العلها  بتاوفيا تواك العساءي  فا  القا اب اللءجال

 :به التى    تءجهء القسم ب ءضي الت  شاع ف  إنشءةهء خالل الخي  الث ثي  الع العلءمل
 3D scanningعتق   لعلءلج  اليوا الاقعي  بالتلاف موى اأنعءط بمعل العلعل ال .1

 يااا  بتيو ا شثكء  ال ءاثء  ملعل  .2
  يااا  بتيو ا التيثيقء  الع عول  بالثامجيء  اأصوي ملعل  .3

 ت ويل اأيل  الاقعي ملعل  .4
   الس ءبي بال واث ملعل أب ء  اأنظع  العوزم  .5

 فاى العايوا  القءيماا  التاا  ت تءجهاء هاذه العلءماال ءأجهز بابمان الجا  ا بءلاذكا أن تاا ميم القسام 
ايسهم بءساتقء   بالذي من الععكن أن  أت  من يي  القسم ف  ميابفء  تلويم اليوث  الواف  ن

 ككل.  بءلعله بءللعوي  الث ثي  ليس بءلقسم بي   بلكن 

 اي العتوقل  خالل الخعس انوا  لوخا جين بالث و  بالعشابمء بفيعء  وى بيءن بءأم 

 العــــام

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 14 12 12 10 10 عدد األبحاث

عدد رسائل 
 الماجستير

10 10 12 12 14 

عدد رسائل 
 توراهكالد

2 4 4 5 5 

التقدم 

 للمشروعات

1 1 1 1 1 

 



 

 اح للخطة المقترحةمؤشرات النج -3

 النشر العلمى . أ
   اللءلعي  النشا اللوعى فى ال با ء  اللوعي 

 يكتواا ( التى تعنم من القسم -م ي الااءةل اللوعي  )مءجستيا 
  العشءاك  فى الع تعاا  اللوعي  بباش اللعل 

 

 الطالب والخريجون . ب

 إقثءل  الخا جين موى اسلت ءق بءل اااء  اللويء بءلقسم 
 ث  الواف  ن موى اسلت ءق بءل اااء  اللويء بءلقسم إقثءل  اليو 

  اللوعي   هء  الااءةلتناإل فنا 
 .نومي  الخا ل بالق ا  التنءفسي  له فى اوق اللعل 

 
 التعاون المحلى والدولي - ج

  العشءاك  فى العشءا   موى العستور الع وى بال بل 
  ز ءي  اساتشءاا  اللوعي  من ياخل بخءاج الجءمل 

 

 لزمنيةالخطة ا -4

 
خاالل خعاس  تكنولوجياء العلووماء تعثال اي ا  لخيا  مساتقثوي  لقسام  ساءبق اأها اف بالعخاجاء  ال

بالها ف منهاء اساتقاء  بءللعويا  التلويعيا  بالث ثيا  لوقسام  ، 2018يتى  2014تث ا من  انوا  قءيم 
 ي  بءلقسم. بكذلك اإلاتقء  بءلكوايا الثشا   بمعويء  الت ا ب التى تخ   اللعوي  التلويع

 
 مسئوليات التنفيذ -5

بمن  قو  بتكويفه من أمضء  هيئ  التت ا س كال فاى مجءلاه مجوس القسم   خت  اةيس مجوس القسم  ب
 عتءبل  تنفيذ الخي  العستقثوي  لوقسم.ب

 التمويل للخطة -6

 
 الموارد المالية المتوفرة للخطة . أ

 

   يي  القسم من ميابفء  تلويم اليوثا  الوافا  ن يياث كاءن القسام فا  السانوا  الساءبق

 . بمء زال موض  إهتعء  لول    من اليوث  الواف  ن من اللااق بليثيء بغياهم

  ببخءص  من خاالل  تكنولوجيء العلوومء  قو  القسم بلق  يوقء  ت ا ثي  م     ف  مجءل

 ... إلخ MATLABب  ICDLماكز العلوومء  فى 
 

 



 الموارد المالية الممكن تحقيقها - ب
 

  عكن ز ءي  العوااي العءلي  من طا ق:

   ف  تنفيذ بلض ال باا  أب إخيءةيين خءاجيينمشءاك  خثاا 

 يئء  مءن   لتعو ل العشابمء  التق   بثلض العشابمء  الث ثي  له 

  الخثاا  العتوفا  ف  مجءل إم اي بتنفيذ اساتشءاا 

 القء  م  الينءم  لوقيء  ب باا  ت ا ثي  مشتاك ااتخ ا  الل 

  إمكءنيء  إم اي يباا  تتفق بايتيءجء  الينءم  بالعجتع 

 
 المطلوب تالفيهانقاط الضعف  - ج

  ضلف الق اا  التسو قي  لو باا  الت ا ثي 

  العتخيي  ضلف التجهيزا  الالزم  للق  ال باا  الت ا ثي 

  فى الثاامل اللءم  الت ا بااتفءع العنءفس  من قثل مق م  باامل 

  ضلف الجوانب التيثيقي  ف  ال باا 

 

 بفيعء  وى بيءن اإليتيءجء  العءي   إلمعءل الت ا ثء  العلعوي  :

 العــــام

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 20000 50000 20000 20000 50000 المبلغ المطلوب

تحديث أجهزة  مالحظات
مركز 

 لمعلوماتا

المحافظة على 
 مستوى األداء

 والصيانة

المحافظة على 
 مستوى األداء

 والصيانة

تجديد نصفى 
 لألجهزة

المحافظة على 
 مستوى األداء

 والصيانة

 



 

إلتشاء  ملعال لحب اء  العتق ما  فاى مجاءس  تكنولوجياء العلووماء    تءج القسم إلى الت ميم العاءير 
 شااثكء  تيااو افااى مجاءس  مثاال بالااذر  ساتفءي منااه  معلومللات"وجيلا الل"معمللل أبحللاث تكنوبءاام 

 بتياو ا يااا ب 3D Scanning بمعل اأنعءط موى بالتلاف الاقعي  اليوا ملءلج ب ال ءاثء 
بمء  ستج   الس ءبي  بال واث  العوزم  اأنظع  أب ء  ب الاقعي  اأيل  ت ويلب الع عول  التيثيقء 

 فى مجءس  الث ث العختوف 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ــــــامالعـ

 50000 50000 50000 150000 200000 المبلغ المطلوب

تكلفة إنشاء  مالحظات

 البنية األساسية

تابع تكلفة 

البنية األساسية 
 واإلنشاء

تحديث وإضافة 

 بحثية مكونات

تحديث وإضافة 

 مكونات بحثية

تحديث وإضافة 

 ةمكونات بحثي

 

 مصادر التمويل -7

 

  العشءا   الث ثي  العشتاك  بالععولا  مان جهاء  مان خاءاج الجءملا  ااوا  كءنات بطنيا  أب

 يبلي 

 اليوث  الواف  ن 

  صنءي ق الخ م  اليالبي  به  مثءا  من نسث  من العيابفء  ال اااي  الت   قو  اليالب
 يالب الواف  نبمو  بجه الخيوص مء خ  ميابفء  ال س ايهءال اااين بءلعله  ب

  بتتعثل ف  إ اايا  الوي   ذا  اليءب  الخءص بالت  تقو  بل ي من اأنشي   التعو ل الذات

 مثل ال باا  الت ا ثي  باساتشءاا 

  ااتخ ا  اللالقء  م  الينءم  لوقيء  ب باا  ت ا ثي  مشتاك 

 لوت ميم العءيىو الفنى أمعءل اأب ء لءبن م  الينءم  تال 

 

 ذ الخطةأدوات تنفي -8

  أوال: الكوادر البشرية:

لهء فابع م   ب توك الفابع ت تءج الى كوايا بشا   مءلي  الكفء   بذا   تكنولوجيء العلوومء 
ت ا ب متعيز بمتخي  بلذلك فإن القسم له الق اه مو  التلءمل م  التخييء  العت اخو  بالج     بالت  

 تتنءاب م  قيءع ما ض من متيوثء  السوق.

 هيئة التدريس أعضاء - أ



متخييون ف  م ي من العجءس   )متواج  ن فلويء(  أمضء  هيئ  ت ا س ات  القسم  ضم
أمضء  هيئه الت ا س  قومون بءب ء  ف  مجءل ييث أن  العلوومء تكنولوجيء ل   ث ال 

   مجال  موعي  مءلعي  ب شءاكون فى م تعاا  يبلي  ب قومون بءلنشا ف تكنولوجيء العلوومء 

  لسادة معاونى أعضاء هيئة التدريسا  -ب

ببلضهم من   تكنولوجيء العلوومء  ضم القسم ملءبن  أمضء  هيئ  ت ا س متخييون ف  
هذا الجءنب اي مم جهوي السءي  أمضء  هيئ  ب اءاي  كءلهن ا  بالتجءا  باللوو تخييء  أ

اأاتقء  لقسم بءإلضءف  الى الت ا س بءلقسم كعء ايسءهم بء جءبي  فى اف  كفء   اللعوي  الث ثي  بء

 بءل باا اللعوي  لويالب بتغيي  م ي كثيا من اإليتيءجء  بالخيوط الث ثي .

 الطالب - ج

 لعل م ي س بأا به من طالب العله  ف  جهء  خ مي  أب إنتءجيا ، ب  وت قاون بعجاءس  تخا   

 ضاعن ت ساان مجاءس  معوهام معاء  جلاال لا  هم خوفيا  معوياا  جيا  ، بهاو اأماا الااذي  عكان أن 
نتقاء  باختياءا أفضال اللنءصاا مان الياالب ب هاتم القسام بإ،  نوميا  اأب اء  التا   قوماون بهاء

طءلب ب تم  211ييث  تق   انو ء لوقسم أكثا من  لاللت ءق بءلعله  باف  كفء   اليالب ال اااي .
 اختيءا أفضوهم بتيثيق ملء يا أكءي عي  بمعوي  ملون 

 
  ثانيا: تجهيزات المعامل:

بءسضءف  ال  ت ا ب اليالب العث ةي  ستخ   ف  اجاا  اأب ء  ملعال باي ا يءليء ب  ضم القسم 
 مزماا  إنشاءيه ب  تااءج ملعال أب ااء  متقا  بهناء   فا  الا ابا اللعوياا  بمعوياء  اساتشااءاا 

فا  تا ا ب الساءي  أمضاء  هيئا   هبالذي  قو  ب با العلوومء  تث  القسم ماكز ب التعو ل الالز 
القسام مان خاالل  قو  كذلك ب لت ا س بملءبنيهم من جءملء  جعهوا   ميا اللابي  بخءاجهءا

بهذه الخ م  متوفا  لجعيا   لوعلوومء  تيءل بءلشثك  ال بلي إلبتوفيا باءةل ا ماكز العلوومء 
 .طالب ال اااء  اللويء بءلقسم فضال من أمضء  هيئ  الت ا س بملءبنيهم


