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 دراسة مقارنة – واإلقليميةالعاملية و السعودية يف اجلامعات هندسة احلاسب املرجعية األكاديمية لربامج
 

 * السدحان عبد اهللباسل بن 

 ة امللك سعودجامع –كلية اهلندسة 

bsadhan@ksu.edu.sa  
 

 (م12/18/5811، وقبل للنرش يف م18/11/5811 )قدم للنرش يف 

 

 .احلاسب، اهلندسة الكهربائيةالربامج األكاديمية، هندسة احلاسب، علوم  الكلامت املفتاحية:

تناقش هذه الورقة طريقة تدريس برامج هندسة احلاسب يف اجلامعات السـعودية وتقاراـا  ملخص البحث.

مع عدد من اجلامعات العاملية واإلقليمية. وجتيب عن تساؤل مهم وهو ما هو القسم األكاديمي والكلية التي 

اجلامعات السعودية وهل ختتلف عن غريها من اجلامعات؟ وقـد ُيدّرس ضمنها ختصص هندسة احلاسب يف 

جامعة يف أنحاء العامل وذلك من خالل املعلومات التي تقـدمها هـذه اجلامعـات يف املواقـع  117متت دراسة 

الرسمية هلا عىل اإلنرتنت، وكذلك بالرجوع لـدليل التصصصـات يف مسسسـات التعلـيم العـامل يف اململكـة 

وتبني من هذه الدراسة أن الغالب يف اجلامعات السـعودية هـو تـدريس ختصـص هندسـة  .العربية السعودية

احلاسب كقسـم مسـتقل بكليـة ختـتص باحلاسـب اقمل وتقنيـة املعلومـات. بيـنع يف اجلامعـات األمريكيـة 

س والربيطانية والكندية واألسرتالية فإن الغالب وبشكل أكرب يف اجلامعـات األمريكيـة والكنديـة هـو تـدري

ختصص هندسة احلاسب ضمن قسم أكاديمي خيتص باهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب، كع تبني أن هـذا 

القسم يتبع لكلية اهلندسة وذلك يف مجيع اجلامعات التي شملتها الدراسة يف هذه الدول األربع. أما يف الرشق 

لكليـة لكليـة اهلندسـة ولـيس  األوسط فإن الغالب هو تدريس هندسة احلاسب كقسم أكاديمي مستقل تابع

باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات. كع أجرت الدراسة كذلك مقارنة بـني اططـة الدراسـية لكـل مـن  ختتص

برناجمي هندسة احلاسب واهلندسة الكهربائية يف اجلامعات السعودية، والتي تبني فيها أن نسـبة الشـبك كبـري  

  دات الدراسية املطلوبة.من عدد الوح %21بني الربناجمني وتصل إىل 
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 املقدمة

شهدت اململكة العربية السعودية خالل السنوات 

املاضية توسعا يف جمال التعليم العامل بشكل عام 

والتعليم اهلنديس بشكل خاص. وقد صاحب هذين 

 احلاسبالتوسعني توسعا يف تدريس ختصص هندسة 

0F

هذا  ، فبعد أن كان عدد اجلامعات التي تدرس1

التصصص حوامل عرش جامعات حكومية يف عام 

 81م( أصبح عددها اقن أكثر من 8115هـ )1482

( 8114جامعة حكومية وأهلية )دليل التصصصات، 

(. ويعد هذا 8118)مسسسات التعليم العامل، 

التصصص حديثا عىل مستوى العامل إذا ما قورن بباقي 

لفريق التصصصات اهلندسية إذ بحسب التقرير املطول 

العمل املشرتك بني مجعيتي مهنديس الكهرباء 

(، ACM( ومكائن احلوسبة )IEEEواإللكرتونيات )

فإن أول برنامج هلندسة احلاسب تم اعتعده يف 

الواليات املتحد  من قبل جملس االعتعد للهندسة 

( كان يف جامعة كيس ويسرتين ABETوالتقنية )

 (.Soldan et al., 2004م )1271ريسريف عام 

                                                           

ختتلف اجلامعات يف طريقة تسمية التصصص باللغة العربية وسألتزم  1 

باستصدام اسم هندسة احلاسب ما مل يكن احلديث عن قسم قائم يف جامعة 

 عربية اختارت اسع آخر مثل هندسة احلاسبات أو هندسة احلاسوب.

أما يف اململكة العربية السعودية فإن أول جامعة 

بدأت تدريس هذا التصصص هي جامعة امللك سعود 

)رسالة اجلامعة(. إذ تم إنشاء برناجمني يف جمال 

احلاسب اقمل مها برنامج هندسة احلاسبات ضمن كلية 

اهلندسة وبرنامج علوم احلاسبات ضمن كلية العلوم 

هـ 1418/1411ايس وذلك يف بداية العام الدر

م( )موقع كلية علوم احلاسب 1228/1221)

(، وبعد ذلك 8115واملعلومات بجامعة امللك سعود، 

تم إنشاء كلية علوم احلاسب واملعلومات بنفس 

1Fم(1224هـ )1414اجلامعة يف عام 

، حيث انتقل 8

الربناجمان للكلية الوليد  كقسمني مستقلني مع باقي 

راسة يف الكلية مطلع العام أقسام الكلية. وبدأت الد

م( 1224/1225هـ )1414/1415الدرايس 

)موقع كلية علوم احلاسب واملعلومات بجامعة امللك 

أحد -(. وقد حتدث سامي الوكيل 8115سعود، 

دور مركز  عن-هلااملسسسني للكلية ثم عميد سابق 

املعلومات الوطني بوزار  الداخلية يف وضع خطة 

صص يف احلاسب، وكيف مقرتحة لتأسيس معهد متص

تطور هذا املقرتح إىل إنشاء كلية علوم احلاسب 

                                                           

هـ 12/5/1414/م يف 7/1552صدر األمر السامي الكريم برقم  8 

م( بإنشاء كلية علوم احلاسب واملعلومات 81/8/1224)املوافق لـ 

وإحلاقها بجامعة امللك سعود )موقع كلية علوم احلاسب واملعلومات 

 (.8115بجامعة امللك سعود، 
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واملعلومات بجامعة امللك سعود )سامي الوكيل، 

(، ويف نفس الفرت  أنشئت كلية علوم وهندسة 8117

احلاسب اقمل بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

(. ومل يتم إنشاء باقي 8118)مسسسات التعليم العامل، 

املتصصصة باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات الكليات 

يف اجلامعات السعودية إال بعد مرور قرابة عرشون 

عاما من إنشاءها يف جامعتي امللك سعود وامللك فهد 

(. 8118للبرتول واملعادن )مسسسات التعليم العامل، 

وخالل هذه الفرت  كانت تدرس ختصصات احلاسب 

ملثال تم حتويل اقمل ضمن كليات أخرى، فعىل سبيل ا

شعبة علوم احلاسبات بكلية العلوم يف جامعة امللك 

إىل قسم مستقل بنفس الكلية يف بداية العام  زعبد العزي

م( 1225/1222هـ )1415/1412الدرايس 

)موقع كلية احلاسبات وتقنية املعلومات بجامعة امللك 

(، كع تغيري اسم قسم اهلندسة 8115 ،زعبد العزي

الكهربائية بكلية اهلندسة بنفس اجلامعة إىل قسم 

هـ 1417اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات عام 

)موقع قسم اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات 

 (.8115، زعبد العزيبجامعة امللك 

هيدف الباحث من هذه الدراسة إىل استعراض 

ديمية لربامج هندسة احلاسب يف املرجعية األكا

اجلامعات السعودية ومقارنة ذلك باملعرسات املتبعة يف 

اجلامعات العاملية واإلقليمية، وذلك بغرض حتديد 

األقسام األكاديمية والكليات األنسب لتدريس هذا 

التصصص. وقبل عرض نتائج الدراسة جيدر تعريف 

ختصص هندسة احلاسب، إذ بحسب تقرير فريق 

مل املشرتك بني مجعيتي مهنديس الكهرباء الع

( فإن ACM( ومكائن احلوسبة )IEEEواإللكرتونيات )

علوم وتقنيات هندسة احلاسب هو املجال الذي يشمل 

( Softwareتصميم وبناء وتنفيذ وصيانة الربجميات )

( لنظم احلوسبة احلديثة وأجهزة Hardwareوالعتاد )

ىل النظر هلندسة . وقد جرت العاد  عالتحكم باحلاسب

احلاسب كمزيج جيمع بني علوم احلاسب واهلندسة 

(. وبحسب نفس Soldan et al., 2004الكهربائية )

الدراسة فإن أهم ما يميز مهنديس احلاسب عن 

مهنديس الكهرباء وغريهم من املصتصني يف باقي 

التصصصات املتعلقة باحلاسب اقمل واهلندسة هو 

أنظمة حاسوبية تشتمل مقدرهتم عىل تصميم أجهز  و

عىل كل من العتاد والربجميات هبدف حل مشاكل 

وحتديات هندسية جديد . وكغريه من التصصصات 

اهلندسية األخرى فإن ختصص هندسة احلاسب خيضع 

( بني جمموعة من Trade-offsبطبيعة احلال ملقايضة )

األهداف املتضاربة ضمن قيود معينة. وتشري الدراسة 

يف هذا السياق يقصد بك  "تصميم"إىل أن مصطلح 

أو  "جتميع"مستوى من املهار  يتعدى جمرد القدر  عىل 



 ةمقارن دراسة –املرجعية األكاديمية لربامج هندسة احلاسب يف اجلامعات السعودية والعاملية واإلقليمية : باسل السدحان

 

25 

(. Soldan et al., 2004األنظمة ) "ضبط إعدادات"

ويالحظ من هذا التعريف أن ختصص هندسة احلاسب 

يدخل يف تصميم وتنفيذ غالب األجهز  واألنظمة 

سواء كانت هندسية أو حاسوبية، وما ذلك إال 

شار الواسع الستصدام األنظمة احلاسوبية كأنظمة لالنت

( يف التطبيقات اهلندسية Embedded Systemsمضمنة )

املصتلفة. كع يالحظ من التعريف نفسك أن ختصص 

هندسة احلاسب ال يشمل جماالت أخرى مثل شبكات 

احلاسب أو معاجلة وحتليل اإلشارات بأشكاهلا 

(، وأن هندسة املصتلفة )فيديو، صور، كالم، ... إلخ

احلاسب ال تدخل يف هذه املجاالت إال فيع حيدده إطار 

التعريف ذاتك وذلك عند تطبيق هذه املجاالت ضمن 

 نظام حاسويب.

املرجعية األكاديمية لتخصص هندسة احلاسب يف 

 اجلامعات السعودية والعاملية واإلقليمية

هندسة  ختصصلتحديد الطريقة األنسب لتدريس 

 املرجعيةاالطالع عىل  الالزم من فإنكاحلاسب 

يف اجلامعات السعودية  التصصص هلذا األكاديمية

 التيومقارنتها بعدد من اجلامعات العاملية واإلقليمية 

. ولتحقيق ذلك فقد تم دراسة التصصصتدرس هذا 

جامعة خمتلفة يف أنحاء العامل حسب الفئات  117

قع وذلك بالرجوع للموا (1) رقم املوضح يف اجلدول

الرسمية هلذه اجلامعات عىل اإلنرتنت وكذلك الرجوع 

لدليل التصصصات يف مسسسات التعليم العامل يف 

اململكة العربية السعودية )دليل التصصصات، 

(. وقد ركزت الدارسة عىل معرفة اسم القسم 8114

يف مرحلة  تصصصالذي يدرس هذا ال األكاديمي

م استعراض البكالوريوس والكلية التابع هلا. كع ت

نتائج التقرير املطول لفريق العمل املشرتك بني مجعيتي 

( ومكائن IEEEمهنديس الكهرباء واإللكرتونيات )

( حول إرشادات تصميم مناهج ACMاحلوسبة )

 ,.Soldan et al)برامج البكالوريوس هلندسة احلاسب 

ويمكن للقارئ االطالع عىل القائمة الكاملة  (.2004

 لرجوع للملحق.هلذه اجلامعات با

 : فئات اجلامعات التي شملتها الدراسة.(1رقم ) اجلدول

 العدد فئة اجلامعات

اجلامعات السعودية التي مىض عىل إنشاءها أكثر من 

 سنوات 11
11 

 71 يف جمال هندسة احلاسب أمريكيةجامعة  71أعىل 

اجلامعات الربيطانية والكندية واألسرتالية ضمن 

بالعامل يف جماالت اهلندسة/التقنية جامعة  111أعىل 

 وعلوم احلاسب

12 

جمموعة خمتار  من اجلامعات بالرشق األوسط 

 املتميز  يف جماالت اهلندسة/التقنية وعلوم احلاسب
11 

 117 املجموع
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 تخصص يف اجلامعات السعوديةلل املرجعية األكاديمية

عند استعراض اجلامعات السعودية فقد تم 

االقتصار عىل اجلامعات التي مىض عىل إنشائها أكثر 

سنوات ألن ذلك يعد فرت  كافية لتأسيس  11من 

كليات ناضجة يف هذا املجال، وقد بلغ عدد هذه 

جامعة )مسسسات التعليم العامل،  11اجلامعات 

 (، نستثني منها جامعة اإلمام حممد بن سعود8118

اإلسالمية لعدم وجود قسم معني بتدريس هندسة 

احلاسب رغم وجود كلية لعلوم احلاسب واملعلومات 

(. 8118وأخرى للهندسة )مسسسات التعليم العامل، 

بعد زيار  مواقع اجلامعات العرش عىل اإلنرتنت 

والرجوع لدليل التصصصات يف مسسسات التعليم 

يل العامل يف اململكة العربية السعودية )دل

( %21(، يتضح أن تسعا منها )8114التصصصات، 

تدرس هندسة احلاسب كقسم مستقل بكلية ختتص 

باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات، بينع جامعة واحد  

تدرس  زعبد العزي( وهي جامعة امللك %11فقط )

هندسة احلاسب مع اهلندسة الكهربائية ضمن قسم 

 "احلاسباتاهلندسة الكهربائية وهندسة "واحد باسم 

بكلية اهلندسة. ويالحظ وجود تفاوت يف أسعء 

الكليات التي ختتص باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات 

يف اجلامعات السعودية إذ اشتملت أسعء الكليات 

عىل: علوم احلاسب واملعلومات، علوم وهندسة 

احلاسب، علوم احلاسب وتقنية املعلومات، احلاسب 

علومات، علوم احلاسبات، اقمل، احلاسبات ونظم امل

وغريها. كع أن هناك تنوع يف األقسام األكاديمية 

التابعة هلذه الكليات إذ اشتملت هذه األقسام عىل: 

علوم احلاسب، هندسة احلاسب، نظم املعلومات، 

تقنية املعلومات، هندسة الربجميات، هندسة الشبكات، 

هندسة النظم. ويعترب قسم علوم احلاسب القسم 

 د الذي يوجد يف مجيع الكليات هبذه اجلامعات.الوحي

 اجلامعات األمريكيةتخصص يف املرجعية األكاديمية لل

ننتقل إىل املرجعية األكاديمية للتصصص يف 

جامعة  71الواليات املتحد  وذلك بالنظر ألعىل 

أمريكية يف ختصص هندسة احلاسب حسب تصنيف يو 

 US) 8118إس نيوز لربامج الدراسات العليا لعام 

News & World Report, 2012)2F3يوضح اجلدول .     

عدد اجلامعات التي تدرس هندسة احلاسب  (8رقم )

موزعة حسب اسم القسم الذي يدرس التصصص 

ويالحظ من اجلدول  والكلية التي يتبع هلا هذا القسم.

هندسة "أن جامعة واحد  فقط لدهيا قسم باسم 

                                                           

بدال  8118جامعة وقد تم االعتعد عىل تصنيف  71حيتوي التصنيف عىل  1 

لكون األخري ال حيتوي إال عىل عدد قليل من اجلامعات املصنفة  8111من 

 ضمن تصنيف برامج هندسة احلاسب.
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وهي جامعة كاليفورينا بمدينة سانتا كروز،  "احلاسب

كع أن مخس جامعات تدرس التصصص مع علوم 

، "علوم وهندسة احلاسب"احلاسب ضمن قسم باسم 

من أمثلة هذه اجلامعات جامعة واشنطن بمدينة 

سياتل. بينع ُيدرس التصصص مع اهلندسة الكهربائية 

اهلندسة "أو  "اهلندسة الكهربائية"ضمن قسم باسم 

جامعة،  51فيع جمموعك  "الكهربائية وهندسة احلاسب

من أمثلة هذه اجلامعات جامعة ستانفورد وجامعة 

أريزونا. بل إن تسع جامعات تدرس التصصص ضمن 

اهلندسة الكهربائية وعلوم "قسم موحد باسم 

، ومن أمثلة هذه اجلامعات معهد "احلاسب

ون. وهناك ماساتشوستس للتقنية وجامعة والية أورجي

ثالث جامعات ليس هلا أقساما خمتصة هبندسة احلاسب 

أو حتى باقي التصصصات اهلندسية، إذ يتم تدريس 

ختصص هندسة احلاسب ضمن جمال مرّكز 

(Concentration)  بكلية اهلندسة وهي جامعتي هارفارد

وبراون وكلية دارمتوث، ويالحظ أن هذه اجلامعات 

 Ivyطة اللبالب )الثالث كلها ضمن ما يعرف براب

Leagueنسبة توزيع  (1رقم ) (. ويوضح الشكل

املجاالت العلمية التي ُيدرس ختصص هندسة 

احلاسب ضمنها يف قائمة اجلامعات األمريكية، 

من اجلامعات تدرسك ضمن اهلندسة  %75ونالحظ أن 

 مافقط تدرسك كقسم مستقل، وهذا  %1الكهربائية و

بعة يف تدريس هندسة وبعيد عن املعرسة املتيتفق  ال

 احلاسب باجلامعات السعودية.

: أسامء األقسام األكاديمية التي تدرس (2) رقم اجلدول

جامعة أمريكية يف ختصص  07ختصص هندسة احلاسب يف أعىل 

 (.US News & World Report, 2012هندسة احلاسب )

 *اسم القسم
الكلية 

 *التابع هلا

عدد 

 اجلامعات

النسبة 

 املئوية

 هندسة احلاسب

 اهلندسة

1 1% 

علوم وهندسة 

 احلاسب
5 7% 

 %11 7 اهلندسة الكهربائية

اهلندسة الكهربائية 

 وهندسة احلاسب
42 25% 

اهلندسة الكهربائية 

 وعلوم احلاسب
2 11% 

يدرس ضمن جمال 

 مرّكز دون وجود قسم
1 4% 

 %111 71 املجموع 

عىل النظم، وعدد  عدد بسيط جدا من األقسام اشتمل اسمك *

بسيط من الكليات اشتمل اسمها عىل العلوم التطبيقية أو 

 العلوم أو علوم احلاسب.
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: توزيع املجاالت التي ُيدرس ختصص هندسة (1) رقم الشكل

جامعة أمريكية يف ختصص هندسة  07احلاسب ضمنها ألعىل 

 (.US News & World Report, 2012احلاسب )

 مستقلةوجيدر أن نشري إىل أن ندر  وجود أقسام 

باجلامعات األمريكية ال تعني  "هندسة احلاسب"باسم 

قلة برامج هندسة احلاسب هناك، إذ يوجد يف 

برنامج بكالوريوس  811الواليات املتحد  أكثر من 

من قبل جملس االعتعد  "هندسة احلاسب"معتمد يف 

برنامج  84إىل ( باإلضافة ABETللهندسة والتقنية )

اهلندسة الكهربائية وهندسة "بكالوريوس معتمد يف 

(. ويضيف تقرير فريق العمل ABET, 2015) "احلاسب

املشرتك بني مجعيتي مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات 

(IEEE( ومكائن احلوسبة )ACM أن برامج هندسة )

-ذلكوالربامج التي حتمل اسًع قريبًا من -احلاسب 

ضمن قسم اهلندسة الكهربائية وهندسة غالبا  ُتدرس

احلاسب أو قسم علوم احلاسب أو كربنامج مشرتك 

بني القسمني، ويضع التقرير خطة دراسية مقرتحة 

لتدريس برنامج يف هندسة احلاسب لكل من هذه 

. ويوضح (Soldan et al., 2004)اطيارات الثالث 

التقرير أنك كقاعد  عامة فإن االختالف يف أسعء 

امج يشري إىل االختالف يف حمتوى الربنامج، بينع الرب

االختالف يف األقسام التي تدرس الربنامج فإنك يسثر 

عىل الطريقة املتبعة يف اختيار وتدريس مقررات اططة 

الدراسية. ويضيف أن كثري من األقسام األكاديمية 

باجلامعات األمريكية هلا خرب  طويلة يف تدريس 

وأنظمة احلاسب بغض النظر  تصميم وتطوير العتاد

هندسة "عع إذا كان الربنامج األكاديمي حيمل اسم 

 .(Soldan et al., 2004)أو ال  "احلاسب

ونستعرض هنا مثالني جلامعتني أمريكيتني تدرسان 

ختصص هندسة احلاسب بطريقتني خمتلفني. ففي 

جامعة كانساس يذكر ديرمارسيت وآخرون من 

أعضاء هيئة التدريس بقسم اهلندسة الكهربائية وعلوم 

احلاسب باجلامعة إىل ما أوىص بك جملس جامعة 

م بمراجعة مجيع الربامج 1228كانساس يف عام 

ألكاديمية باجلامعة، حيث كان من ضمن نتائج هذه ا

قسم مستقل
1%

ضمن علوم 
احلاسب

7%

ضمن اهلندسة 
الكهربائية

75%

ضمن قسم 
ة جيمع اهلندس

علوم الكهربائية و 
احلاسب

13%

أخرى
4%
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املراجعة دمج قسم علوم احلاسب وقسم اهلندسة 

الكهربائية وهندسة احلاسب حتت قسم واحد. وقد 

اختار أعضاء هيئة التدريس بالقسمني عن طريق 

التصويت تسمية القسم اجلديد بقسم اهلندسة 

بمنح  الكهربائية وعلوم احلاسب عىل أن يتم االستمرار

ثالثة برامج أكاديمية ملرحلة البكالوريوس يف 

ختصصات اهلندسة الكهربائية، وهندسة احلاسب 

)واللذان كانا يمنحان سابقا من قبل قسم اهلندسة 

الكهربائية وهندسة احلاسب(، وعلوم احلاسب 

)والذي كان يمنح سابقا من قبل قسم علوم 

3Fاحلاسب(

دد من . ويشري أعضاء هيئة التدريس إىل ع4

فوائد للدمج شملت التعاون البحثي بني أعضاء هيئة 

التدريس، إعاد  تصميم املقررات الدراسية، إلغاء 

املقررات املكرر ، ومدى أوسع من الفرص التعليمية 

 (.Dermarest, 1995للطالب )

بينع يف معهد ووسرت للتقنية فعىل العكس من 

ندسة جامعة كانساس فإن قسم اهلندسة الكهربائية وه

احلاسب يقدم برنامج بكالوريوس واحد فقط باسم 

-اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب. ويذكر أورر 

ثالثة أسباب جعلت  -عضو هيئة التدريس بالقسم

أعضاء هيئة التدريس بالقسم يفضلون تصميم برنامج 

                                                           

 أضاف القسم بعد ذلك برنامج بكالوريوس يف تقنية املعلومات. 4 

واحد يف اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب بدال من 

يف هندسة احلاسب تصميم برنامج إضايف مستقل 

               باإلضافة لربنامج اهلندسة الكهربائية وهي:

( خطور  أن يتصصص الطالب يف ختصص ضيق 1

( وجود 8)يعني بذلك ختصص هندسة احلاسب(، 

اعتقاد بأن اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب هو 

( وجود رغبة ألسباب عملية 1ختصص واحد واسع، 

ضاء هيئة التدريس بالقسم لتجنب تقسيم طالب وأع

إىل جمموعتني. كع يضيف بأن دراسة برنامج واحد يف 

اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب قد تكون أفضل 

لطالب البكالوريوس بدال من دراسة برنامج يف 

اهلندسة الكهربائية أو برنامج يف هندسة احلاسب 

لسببني: األول )وهو األكثر أمهية بحسب ما ذكره 

أنك يمنح الطالب خلفية تعّده لعدد أكرب من أورر( 

الوظائف اهلندسية يف سوق العمل، والثاين أنك يساعد 

يف إزالة سوء الفهم حول ما تعنيك اهلندسة الكهربائية 

وما يقوم بك مهندسو الكهرباء. ويبني بأن أعضاء هيئة 

التدريس بالقسم يرون بأنك جيب أن حيتوي أي برنامج 

الكهربائية عىل قدر عامل من هندسة متميز يف اهلندسة 

احلاسب وكذلك العكس، وذلك ألن ختصص هندسة 

احلاسب يعترب مكمل لتصصص اهلندسة الكهربائية، 
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وأن املرحلة املناسبة للتصصص الدقيق هي عند دراسة 

 (.Orr, 2001املاجستري )

ويوضح أورر بأن سبب رئييس لقلة عدد اجلامعات 

ج موحد يف اهلندسة األمريكية التي تقدم برنام

حيث كان عدد الربامج -الكهربائية وهندسة احلاسب 

أربع  8111املعتمد  يف الواليات املتحد  يف عام 

هو أن معايري االعتعد السابقة ملجلس  -جامعات فقط

( كانت تضع ABETاالعتعد للهندسة والتقنية )

جمموعة منفصلة من املتطلبات لكل من برنامج 

ئية وبرنامج هندسة احلاسب، فبالتامل اهلندسة الكهربا

فإن برنامج موحد يستلزم حتقيق متطلبات كال 

املجموعتني. وحيث أن معايري املجلس التي أقرت يف 

تعتمد عىل النتائج/املصرجات  8111عام 

(Outcomes بدال من وجود عنارص حمدد  يف اططة )

الدراسية، فإن ذلك أعطى قدر عامل من املرونة يف 

برنامج يف اهلندسة الكهربائية وهندسة تصميم 

 (.Orr, 2001احلاسب )

فإن مما  (8رقم ) عند استعراض نتائج اجلدول

 شملتهايلفت النظر أن مجيع اجلامعات األمريكية التي 

الدراسة تدرس ختصص هندسة احلاسب ضمن كلية 

اهلندسة وليس ضمن كلية ختتص بعلوم احلاسب اقمل 

وتقنية املعلومات. وحيث أن هذا أيضا ما ال يتفق 

وبعيد عن املعرسة املتبعة باجلامعات السعودية فقد تم 

إحصاء اجلامعات حسب الكلية التي ُيدرس فيها 

رقم   اجلدولختصص علوم احلاسب كع هو موضح يف

(1). 

: أسامء الكليات التي تدرس ختصص علوم (3) رقم اجلدول

 احلاسب يف اجلامعات األمريكية.

 اسم الكلية
عدد 

 اجلامعات

النسبة 

 املئوية

 %11 2 اقداب والعلوم

 %2 2 العلوم

 %75 51 اهلندسة

 %1 8 احلاسب اقمل وتقنية املعلومات

  يدرس ضمن كليتي اهلندسة 

 احلاسب وعلوم
8 1% 

 %111 71 املجموع

ويالحظ من اجلدول أن ثعن جامعات تدرس 

علوم احلاسب ضمن كلية اقداب والعلوم ومن 

أمثلتها جامعة بتسربغ، وست جامعات تدرس علوم 

احلاسب ضمن كلية العلوم ومن أمثلتها جامعة 

تكساس بمدينة أوستن، بينع يدرس علوم احلاسب 

جامعة ومن أمثلتها جامعة  51ضمن كلية اهلندسة يف 

كاليفورنيا وجامعة والية أوهايو. وال يوجد جنوب 

كلية ختتص باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات ضمن 
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قائمة اجلامعات األمريكية إال يف أربع جامعات وهي 

جامعة كارنيجي ميلون ومعهد جورجيا للتقنية 

وجامعة كورنيل وجامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفاين. 

اإلنرتنت يتضح وعند زيار  مواقع هذه الكليات عىل 

أنك بالرغم من أن لدى كلية علوم احلاسب بجامعة 

أقسام فإنك ال يوجد إال برنامج  7كارنيجي ميلون 

واحد لطالب البكالوريوس يف علوم احلاسب وذلك 

يف قسم علوم احلاسب، أما باقي الربامج واألقسام 

فهي موجهة لطالب الدراسات العليا ويرجع هذا 

م للتصنيف العامل للجامعة التوسع يف عدد األقسا

ومتيزها يف جمال علوم احلاسب. كع أن لدى الكلية 

برامج بكالوريوس مشرتكة مع كليات أخرى يف 

 األحياءختصصات مثل الفنون، واملوسيقى والتقنية، و

. ولدى كلية احلاسب بمعهد جورجيا للتقنية احلاسوبية

ثالثة أقسام، وبرنامج واحد فقط لطالب 

البكالوريوس يف علوم احلاسب، باإلضافة لربنامج 

مشرتك مع كلية اقداب يف اإلعالم احلاسويب. أما 

جامعة كورنيل فلدهيا كلية مصغر  ذات أهداف حمدد  

الثة يف جمال احلساب وعلوم املعلومات وتتكون من ث

أقسام هي علوم احلاسب، وعلوم املعلومات، 

واإلحصاء. األقسام الثالثة تقدم عدد من برامج 

البكالوريوس باإلضافة لربامج املاجستري والدكتوراه 

ومتنح درجات علمية ضمن كليات أخرى هي كلية 

اقداب والعلوم وكلية اهلندسة وكلية الزراعة وعلوم 

بمدينة إيرفاين فلدهيا كلية احليا . أما جامعة كاليفورنيا 

يف جمال علوم املعلومات واحلاسب وثالثة أقسام بنفس 

أسعء أقسام جامعة كورنيل وتقدم عدد من برامج 

البكالوريوس باإلضافة لربامج املاجستري والدكتوراه، 

أحد برامج البكالوريوس هو علوم احلاسب، وبرنامج 

بني  آخر لعلوم وهندسة احلاسب وهو برنامج مشرتك

. ويالحظ يف كليات احلاسب الكلية وكلية اهلندسة

قسم لباإلضافة  هذه اجلامعات األربع أنكاقمل يف 

ال يتبع هلا أقسام بأسعء مثل نظم فإنك  احلاسب هندسة

املعلومات، تقنية املعلومات، هندسة الربجميات. 

نسبة توزيع الكليات التي  (8) رقم ويوضح الشكل

سب يف قائمة اجلامعات تدرس ختصص علوم احلا

من اجلامعات تدرسك  %75األمريكية، ويالحظ أن 

 %2ضمن كلية العلوم و %12ضمن كلية اهلندسة و

فقط ضمن كلية خمتصة باحلاسب اقمل وتقنية 

املعلومات أو بني كلية اهلندسة واحلاسب اقمل، وهذا 

ما ال يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة يف تدريس  أيضاً 

اسب باجلامعات السعودية، والتي تدرس علوم احل

ختصص علوم احلاسب ضمن كلية ختتص باحلاسب 

 اقمل وتقنية املعلومات.
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: توزيع الكليات التي تدرس ختصص علوم (2) رقم الشكل

 احلاسب ضمنها يف اجلامعات األمريكية.

املرجعية األكاديمية للتخصص يف اجلامعات الربيطانية 

 واألسرتاليةوالكندية 

وملعرفة املرجعية األكاديمية للتصصص خارج 

األكاديمي  الواليات املتحد  فقد تم الرجوع للتصنيف

لعام  شانغهايواملعروف بتصنيف  للجامعات العاملية

واختيار اجلامعات الربيطانية والكندية  8111

جامعة بالعامل يف جمال  111واألسرتالية ضمن أعىل 

 12وم احلاسب وبلغ عددها اهلندسة/التقنية وعل

 (. يوضح اجلدولShanghai Ranking, 2013جامعة )

عدد اجلامعات التي تدرس هندسة احلاسب  (4) رقم

موزعة حسب اسم القسم الذي يدرس التصصص 

 هذه اجلامعات.يف والكلية التابع هلا 

: أسامء األقسام األكاديمية التي تدرس (4رقم )اجلدول 

اجلامعات الربيطانية والكندية  ختصص هندسة احلاسب يف

جامعة بالعامل يف جمال  177واألسرتالية ضمن أعىل 

 .(Shanghai Ranking, 2013اهلندسة/التقنية وعلوم احلاسب )

 *اسم القسم
الكلية 

 *التابع هلا

عدد 

 اجلامعات 

النسبة 

 املئوية

هندسة التحكم اقمل 

 واألنظمة

 اهلندسة

1 2% 

 %2 1 علوم احلاسب

 %2 1 علوم وهندسة احلاسب

 %12 1 اهلندسة الكهربائية

 اهلندسة الكهربائية 

 وهندسة احلاسب
5 11% 

    اهلندسة الكهربائية

 وعلوم احلاسب
8 11% 

 برنامج مشرتك بني

    اهلندسة الكهربائية

 وعلوم احلاسب

1 2% 

يدرس ضمن جمال مرّكز 

 دون وجود قسم
8 11% 

 %111 12 املجموع 

عدد بسيط جدا من األقسام اشتمل اسمك عىل النظم، وعدد بسيط  *

من الكليات اشتمل اسمها عىل العلوم التطبيقية أو العلوم أو علوم 

 .احلاسب أو تقنية املعلومات

كلية للحاسب
ة اآليل وتقني
املعلومات

3%
كلية العلوم

19%

كلية اهلندسة
75%

مشرتك بني 
ب كلييت احلاس

ةاآليل واهلندس
3%
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ويالحظ من اجلدول أنك ال يوجد أي جامعة لدهيا 

، وإن كان يوجد قسم "هندسة احلاسب"قسم باسم 

يدرس  "مل واألنظمةهندسة التحكم اق"باسم 

ختصص هندسة احلاسب ضمنك وذلك يف جامعة 

شيفلد الربيطانية. كع أن جامعتني تدرسان التصصص 

مع علوم احلاسب وهي جامعة مانشيسرت الربيطانية 

وجامعة نيو ساوث ويلز  "علوم احلاسب"ضمن قسم 

علوم وهندسة "األسرتالية ضمن قسم باسم 

ات التصصص مع . بينع تدرس ثعن جامع"احلاسب

 "اهلندسة الكهربائية"اهلندسة الكهربائية يف قسم باسم 

، من أمثلة "اهلندسة الكهربائية وهندسة احلاسب"أو 

هذه اجلامعات جامعة سيدين األسرتالية وجامعة 

4Fألربتا الكندية

. وتدرس التصصص ضمن قسم موحد 5

جامعتان  "اهلندسة الكهربائية وعلوم احلاسب"باسم 

مها جامعة كوينزالند األسرتالية وجامعة ساوث 

هامتون الربيطانية، وكربنامج مشرتك بني قسمي علوم 

احلاسب واهلندسة الكهربائية وذلك يف جامعة 

بريستول الربيطانية. وهناك جامعتني ليس هلا أقساما 

خمتصة هبندسة احلاسب، إذ تدرس التصصصات 

                                                           

نشري إىل أن مجيع اجلامعات الكندية األربع حمل الدراسة تشرتك يف أن  5

ضمن قسم باسم اهلندسة الكهربائية ختصص هندسة احلاسب ُيدرس 

وهندسة احلاسب، وهو االسم  السائد لدى أغلب جامعات جارهتا 

 األمريكية.

اهلندسية ضمن ختصص اهلندسة العام ومها جامعتي 

كامربيدج وأكسفورد الربيطانيتني، ويالحظ يف هاتني 

اجلامعتني عراقتهع وقدمهع وهي نفس املالحظة يف 

اجلامعات األمريكية الثالث )هارفارد وبراون وكلية 

ندسة ضمن دارمتوث( والتي تدرس التصصصات اهل

جمال مرّكز، مما يشري إىل أثر الفرت  التارخيية التي نشأت 

فيها اجلامعات يف تشكيل أقسامها األكاديمية. ويوضح 

نسبة توزيع املجاالت العلمية التي  (1) رقم الشكل

ُيدرس ختصص هندسة احلاسب ضمنها يف قائمة 

اجلامعات الربيطانية والكندية واألسرتالية، ويالحظ 

من اجلامعات تدرسك ضمن اهلندسة  %51أن 

هندسة "الكهربائية، وعدم وجود أي قسم باسم 

، وهذا ما ال يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة "احلاسب

يف تدريس ختصص هندسة احلاسب باجلامعات 

 السعودية.

 فنالحظ (4) رقم عند استعراض نتائج اجلدول

ية ا يف اجلامعات األمريكالحظناه املالحظة التي نفس

وهي أن مجيع اجلامعات الربيطانية والكندية 

واألسرتالية التي شملتها الدراسة تدرس ختصص 

هندسة احلاسب ضمن كلية اهلندسة وليس ضمن كلية 

ختتص بعلوم احلاسب اقمل وتقنية املعلومات. وحيث 

يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة  ال ما أيضاأن هذا 
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 ء اجلامعات حسبباجلامعات السعودية فقد تم إحصا

الكلية التي يدرس فيها ختصص علوم احلاسب كع هو 

. ويالحظ من اجلدول أن (5) رقم موضح يف اجلدول

جامعة واحد  تدرس علوم احلاسب ضمن كلية 

اقداب والعلوم وهي جامعة تورنتو الكندية، 

وجامعتني ضمن كلية العلوم ومها جامعتي ميجيل 

رابعة ضمن كلية خاصة وألربتا الكنديتني وجامعة 

بالرياضيات وهي جامعة واترلو الكندية، بينع يدرس 

ضمن كلية اهلندسة يف تسع جامعات ومن أمثلتها كلية 

لندن اإلمرباطورية وجامعة ملبورن األسرتالية. 

ويدرس ضمن كلية ختتص باحلاسب اقمل وتقنية 

املعلومات يف ثالث جامعات وهي جامعتي كامربيدج 

لربيطانيتني وجامعة موناش األسرتالية. وأكسفورد ا

توزيع الكليات التي تدرس  (4رقم ) ويوضح الشكل

ختصص علوم احلاسب يف قائمة اجلامعات الربيطانية 

من  %52والكندية واألسرتالية، ويالحظ أن 

ضمن  %85اجلامعات تدرسك ضمن كلية اهلندسة و

ضمن كلية  %12كلية العلوم أو أحد فروع العلوم و

باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات، وهذا أيضا ما  ختتص

ال يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة يف تدريس ختصص 

 .علوم احلاسب باجلامعات السعودية

 
: توزيع املجاالت التي ُيدرس ختصص هندسة (3) رقم الشكل

احلاسب ضمنها يف اجلامعات الربيطانية والكندية واألسرتالية 

بالعامل يف جمال اهلندسة/التقنية وعلوم  جامعة 177ضمن أعىل 

 (.Shanghai Ranking, 2013احلاسب )

 

: أسامء الكليات التي تدرس ختصص علوم (5) رقم اجلدول

 احلاسب يف اجلامعات الربيطانية والكندية واألسرتالية.

 اسم الكلية
عدد 

 اجلامعات 

النسبة 

 املئوية

 %2 1 اقداب والعلوم

 %11 8 العلوم

 %2 1 الرياضايات

 %52 2 اهلندسة

 %12 1 احلاسب اقمل وتقنية املعلومات

 %177 11 املجموع
 

م هندسة التحك
اآليل واألنظمة

6%

ضمن علوم 
احلاسب

12%

ضمن اهلندسة 
الكهربائية

50%
ضمن قسم 
ة جيمع اهلندس

علوم الكهربائية و 
احلاسب

13%

ك برنامج مشرت 
بني اهلندسة

علوم الكهربائية و 
احلاسب

6%

أخرى
13%
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: توزيع الكليات التي تدرس ختصص علوم (4) رقم الشكل

 احلاسب ضمنها يف اجلامعات الربيطانية والكندية واألسرتالية.

 اجلامعات اإلقليميةتخصص يف لل املرجعية األكاديمية

املرجعية األكاديمية للتصصص يف وملعرفة 

اجلامعات اإلقليمية فقد تم اختيار عرش من اجلامعات 

املتميز  يف الرشق األوسط يف جماالت اهلندسة/التقنية 

وعلوم احلاسب يف مرص واملغرب وباكستان وتركيا 

وإيران، يمكن االطالع عىل قائمة اجلامعات يف 

توزيع األقسام التي  (5) رقم امللحق. يوضح الشكل

ُيدرس ختصص هندسة احلاسب ضمنها يف قائمة 

فقط من  %11جامعات الرشق األوسط، ويالحظ أن 

اجلامعات تدرسك مع اهلندسة الكهربائية وهي جامعة 

اهلندسة الكهربائية "طهران اإليرانية واسم القسم 

، وكع نرى فإن هذه النسبة ال تتفق "وهندسة احلاسب

اجلامعات األمريكية والربيطانية مع السائد يف 

تدرسك بقسم مستقل  %21والكندية واألسرتالية. بينع 

هبندسة احلاسب مثل جامعة القاهر  املرصية وجامعة 

تدرس التصصص مع علوم  %81األناضول الرتكية، و

 "علوم وهندسة احلاسب"احلاسب ضمن قسم باسم 

الهور.  مثل جامعة اهلندسة والتقنية الباكستانية بمدينة

ليس هلا أقساما خمتصة هبندسة احلاسب، إذ  %11و

ُتدرس التصصصات اهلندسية ضمن ختصص اهلندسة 

 العام وهي جامعة األخوين املغربية.

 
: توزيع املجاالت التي ُيدرس ختصص هندسة (5) رقم الشكل

احلاسب ضمنها ملجموعة خمتارة من جامعات الرشق األوسط 

 وعلوم احلاسب. يف جمال اهلندسة/التقنية

كلية للحاسب
ة اآليل وتقني
املعلومات

19%

كلية العلوم
25%

كلية اهلندسة
56%

قسم مستقل
20%

قسم مستقل 
ويدرس علوم 

احلاسب
40%

ضمن علوم 
احلاسب

20%

ضمن اهلندسة 
الكهربائية

10%
أخرى

10%
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توزيع  (7) رقمو (2) رقم ويوضح الشكلني

الكليات التي تدرس ختصص هندسة احلاسب وعلوم 

احلاسب عىل التوامل يف جامعات الرشق األوسط، 

من اجلامعات تدرس ختصص  %21حيث نجد أن 

ضمن  %11هندسة احلاسب ضمن كلية اهلندسة و 

قمل ضمن كلية ختتص باحلاسب ا %11كلية العلوم و 

من اجلامعات تدرس  %51أو تقنية املعلومات. بينع 

 %11ختصص علوم احلاسب ضمن كلية اهلندسة و

ضمن كلية ختتص باحلاسب  %81ضمن كلية العلوم و

 اقمل وتقنية املعلومات.

 
: توزيع الكليات التي تدرس ختصص هندسة (1) رقم الشكل

 احلاسب ضمنها جلامعات الرشق األوسط.

 

 

: توزيع الكليات التي تدرس ختصص علوم (0) رقم الشكل

 ضمنها جلامعات الرشق األوسط. احلاسب

عند مقارنة الواقع السائد بجامعات الرشق 

األوسط التي شملتها الدراسة بنظريه باجلامعات 

السعودية نجد التشابك فيع خيص وجود قسم مستقل 

هلندسة احلاسب، ولكن نجد االختالف بالكلية التي 

بع هلا قسم هندسة احلاسب وكذلك قسم علوم يت

احلاسب، إذ أن الغالب بجامعات الرشق األوسط أن 

يتبع هذين التصصصني لكلية اهلندسة، ويف بعض 

األحيان لكلية العلوم، وقليال ما يتبعان لكلية ختتص 

باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات، بينع السائد يف 

يتبعان كلية ختتص اجلامعات السعودية هو أن القسمني 

 باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات.

كلية للحاسب
ة اآليل وتقني
املعلومات

10%

كلية العلوم
10%

كلية اهلندسة
80%

كلية للحاسب
ة اآليل وتقني
املعلومات

20%

كلية العلوم
30%

كلية اهلندسة
50%
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مقارنة اخلطة الدراسية لربناجمي هندسة احلاسب 

 واهلندسة الكهربائية يف اجلامعات السعودية

حيث تبني لنا بأن غالب اجلامعات األمريكية 

والربيطانية والكندية واألسرتالية تدرس ختصص 

هندسة احلاسب ضمن قسم خيتص باهلندسة 

الكهربائية وهندسة احلاسب بكلية اهلندسة، فسنقوم 

هنا بإجراء مقارنة بني برنامج هندسة احلاسب 

وبرنامج اهلندسة الكهربائية باجلامعات السعودية 

ملعرفة مدى الشبك واالختالف بني الربناجمني. وسيتم 

ذلك بدراسة اططة الدراسية لكال الربناجمني بجامعة 

ار جامعة امللك سعود امللك سعود، وقد تم اختي

لكواا اجلامعة األقدم من حيث تاريخ التأسيس سواء 

عىل مستوى اجلامعة أو عىل مستوى كلية علوم 

احلاسب واملعلومات وكذلك ألثرها يف طريقة هيكلة 

 كليات وأقسام عد  جامعات سعودية نشأت بعدها.

تبلغ مد  الدراسة يف الربناجمني بجامعة امللك سعود 

عدد  (2) رقم ، ويوضح اجلدولمخس سنوات

الوحدات الدراسية للمقررات املشرتكة بني الربناجمني 

وطبيعتها. حيث نجد أن الربناجمني هلع نفس برنامج 

العلمية والسنة التحضريية اطاص بالكليات اهلندسة 

مقررات دراسية والتي  2والذي يبلغ عدد مقرراتك 

ة وحد  دراسية خالل السنة الدراسي 11تشكل 

األوىل. كع أن من متطلبات الربناجمني )وكذلك باقي 

مقررات ثقافة إسالمية والتي  4برامج اجلامعة( دراسة 

 وحدات دراسية. 2تشكل 

برناجمي هندسة املقررات املشرتكة بني : (1) رقم اجلدول

 .احلاسب واهلندسة الكهربائية بجامعة امللك سعود

 طبيعة املقررات املشرتكة

 عدد

 الوحدات

 الدراسية

 11 مقررات برنامج السنة التحضريية

 2 مقررات الثقافة اإلسالمية

 82 مقررات مشرتكة يف خطة الربناجمني

 11 مقررات خمتلفة ولكن بنفس العنوان أو التوصيف

مقررات يف خطة هندسة احلاسب تقابل مقررات 

اختيارية يف خطة اهلندسة الكهربائية بنفس العنوان 

 أو التوصيف

81 

مقررات اختيارية يف اططتني بنفس العنوان أو 

 التوصيف
2 

 7 مقررات مرشوع التصرج والتدريب الصيفي

 111 املجموع 

مقررات أخرى مشرتكة  2ويتضمن كال الربناجمني 

تشمل مقررات العلوم األساسية باإلضافة ملقررات 

الدوائر الكهربائية واإللكرتونيات ويبلغ عدد وحداهتا 

 2وحد  دراسية. ويضاف هلذه املقررات  82الدراسية 
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مقررات أخرى ختتلف من حيث رمز املقرر ولكنها 

طي موضوعات تشمل بعنوان أو توصيف مقاربني وتغ

العلوم األساسية والربجمة والتصميم املنطقي ومعاجلة 

اإلشارات والنظم واالتصاالت والتحكم ولغة 

التجميع، ويبلغ عدد الوحدات الدراسية هلذه 

 وحد  دراسية. 11املقررات 

ويتضمن برنامج اهلندسة الكهربائية أربع مسارات 

 ،االتصاالت أنظمة ،لكرتونياتاإلختصصية وهي: 

 القوى هندسة، والذكية واألنظمة اقمل التحكم

. ويندرج حتت املسارات الثالث األوىل عدد الكهربائية

كبري من املقررات االختيارية والتي هلا عنوان أو 

توصيف مقارب ملقررات يف برنامج هندسة احلاسب، 

مقررات إجبارية ومقررين اختياريني يف  2إذ يوجد 

اسب تقابل مقررات اختيارية يف برنامج هندسة احل

وحد   81برنامج اهلندسة الكهربائية والتي تشكل 

وحدات دراسية عىل التوامل، وتغطي هذه  2دراسية و

املقررات موضوعات تشمل االتصاالت واألنظمة 

الرقمية واألنظمة املضمنة وشبكات احلاسب وتصميم 

 الدوائر املتكاملة.

ناجمني مقررين وأخريا فإن من متطلبات كال الرب

ملرشوع التصرج يف السنة األخري  للطالب ومقرر 

تدريب صيفي ويبلغ عدد الوحدات الدراسية هلذه 

وحدات  7املقررات يف برنامج هندسة احلاسب 

دراسية. وبالتامل فإن جمموع الوحدات الدراسية 

وحد  دراسية  111املشرتكة بني الربناجمني يصل إىل 

احلاسب البالغ عددها  من أصل وحدات خطة هندسة

وحد  دراسية. وهذا يعني أن نسبة الشبك بني  121

، ونسبة االختالف تشكل %21اططتني تصل حلوامل 

أي ما يعادل مقررات سنة دراسية واحد   %81حوامل 

فقط من مد  كل من الربناجمني البالغة مخس سنوات. 

وبالتامل يتبني لنا هنا عىل أنك وبالرغم من تدريس 

اجمني يف قسمني منفصلني وبكليتني خمتلفتني يف الربن

اجلامعات السعودية فإن نسبة االختالف بني اططة 

الدراسية للربناجمني قليلة جدا وتشبك إىل حد كبري 

نسبة االختالف املوجود  يف برامج أكاديمية أخرى هلا 

عد  مسارات/شعب ختصصية ضمن نفس الربنامج 

 والقسم والكلية.

 صياتاخلالصة والتو

بناء عىل الدراسة التي قمنا هبا يتبني أن الواقع 

السائد يف اجلامعات السعودية فيع خيص املرجعية 

األكاديمية لتصصص هندسة احلاسب وكذلك 

لتصصص علوم احلاسب خيتلف عن الواقع السائد يف 

اجلامعات األمريكية والربيطانية والكندية واألسرتالية 
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ق األوسط املتميز  وكذلك عن عدد من جامعات الرش

 يف جماالت اهلندسة/التقنية وعلوم احلاسب.

إذ أن الواقع يف اجلامعات األمريكية والربيطانية 

والكندية واألسرتالية هو عدم وجود قسم أكاديمي 

خاص بتدريس ختصص هندسة احلاسب، إذ يتم 

تدريس ختصص هندسة احلاسب ضمن قسم أكاديمي 

ص باهلندسة آخر. ويكون غالبا ضمن قسم خيت

الكهربائية وهندسة احلاسب ويليك يف ذلك قسم خيتص 

باهلندسة الكهربائية وعلوم احلاسب أو قسم خيتص 

بعلوم وهندسة احلاسب، وهذا ما أشار كذلك إليك 

التقرير املطول لفريق العمل املشرتك بني مجعيتي 

( ومكائن IEEEمهنديس الكهرباء واإللكرتونيات )

. كع تبني من (Soldan et al., 2004)( ACMاحلوسبة )

الدراسة أن مجيع هذه األقسام تكون تابعة لكلية 

اهلندسة، وهذا ما ال يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة يف 

تدريس ختصص هندسة احلاسب باجلامعات السعودية 

إذ يدرس هذا التصصص ضمن كلية ختتص باحلاسب 

عودية اقمل وتقنية املعلومات يف مجيع اجلامعات الس

باستثناء جامعة واحد  وهي جامعة امللك عبدالعزيز 

والتي لدهيا قسم باسم اهلندسة الكهربائية وهندسة 

احلاسبات ويتبع لكلية اهلندسة. أما يف جامعات الرشق 

األوسط فإن الواقع السائد مشابك للجامعات 

السعودية من حيث وجود قسم أكاديمي مستقل 

عن اجلامعات هبندسة احلاسب، ولكنك خيتلف 

السعودية بأن الغالب يف هذا القسم هو تبعيتك لكلية 

اهلندسة وليس لكلية ختتص باحلاسب اقمل وتقنية 

  املعلومات.

ويمكن النظر هلذه االختالفات يف طريقة تدريس 

ختصص هندسة احلاسب بني اجلامعات السعودية 

وغريها من اجلامعات عىل أاا اختالفات من الناحية 

التنظيمية واإلدارية بالدرجة األوىل وليس من الناحية 

األكاديمية، إذ عند إجراء مقارنة بني اططة الدراسية 

اهلندسة الكهربائية بجامعة لربناجمي هندسة احلاسب و

امللك سعود تبني أنك وعىل الرغم من تدريس الربناجمني 

يف قسمني منفصلني وبكليتني خمتلفتني فإن نسبة الشبك 

، مما يعني أن نسبة %21بني الربناجمني كبري  وتصل إىل 

أي ما يعادل مقررات  %81االختالف تشكل حوامل 

ربناجمني البالغة سنة دراسية واحد  فقط من مد  كال ال

مخس سنوات. ونسبة الشبك الكبري  هذه تفرس وترشح 

ملاذا أن الغالب يف اجلامعات األمريكية والربيطانية 

والكندية واألسرتالية هو تدريس ختصص هندسة 

احلاسب مع ختصص اهلندسة الكهربائية يف قسم 

أكاديمي واحد، وذلك ألنك يمكن النظر هلندسة 

ت الفرعية للهندسة احلاسب كأحد التصصصا
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الكهربائية مثل أنظمة االتصاالت واإللكرتونيات 

وأنظمة القوى الكهربائية وغريها من التصصصات 

 الفرعية املتعدد  للهندسة الكهربائية.

كع تبني كذلك أن قسم علوم احلاسب يتبع يف 

الغالب لكلية اهلندسة ثم لكلية العلوم يف اجلامعات 

 يفالكندية واألسرتالية وكذلك األمريكية والربيطانية و

جامعات الرشق األوسط، وال يتبع هذا القسم لكلية 

ختتص باحلاسب اقمل وتقنية املعلومات إال بع ال 

يف هذه اجلامعات، بل إن النسبة يف  %81يتجاوز 

 ال ما. وهذا كذلك %2اجلامعات األمريكية مل تتجاوز 

لوم يتفق وبعيد عن املعرسة املتبعة يف تدريس ع

احلاسب باجلامعات السعودية، إذ أن مجيع اجلامعات 

السعودية لدهيا كلية ختتص باحلاسب اقمل وتقنية 

 املعلومات.

ما تقدم يقودنا لالعتقاد بأن فتح الكليات يف بلد 

مثل اململكة العربية السعودية يتأثر بالظروف اإلدارية 

 بابواالجتععية املحيطة، حيث قد يتم إنشاء كلية ألس

ويف مثل هذه احلاالت  غري أكاديمية بالدرجة األوىل،

 علمياً  يكونقد ال لنشأ  هذه الكليات  املحفز فإن

األكاديمية أو  ومرجعيتكبطبيعة التصصص  يتعلق

، إنع خليط متفاوت من احلديثة تطوراتك اجتاهات

األسباب العلمية واألكاديمية ممزوج بظروف إدارية 

لطبيعي أن يصاحب إنشاء واجتععية وتنموية. ومن ا

عدد  زياد إدار  الكلية اجلديد  إىل  سعيأي كلية 

وربع طلب نقل أقسام قريبة  ،األقسام بالكلية الوليد 

من كليات أخرى لذات الغرض حتى لو كان األنسب 

 لكلياتل تابعةاألقسام  هذهواألصح أن تكون 

 .خرىاأل

 املراجع

 املراجع العربية

عاما ً من اإلنجازات وتوطني تقنية  81" .1

رسالة اجلامعة، جامعة امللك  "املعلومات،

  .http://rs.ksu.edu.sa/45301.htmlسعود، 

صفحة تاريخ الكلية بموقع كلية احلاسبات  .8

وتقنية املعلومات بجامعة امللك عبدالعزيز، 

-history-http://computing.kau.edu.sa/pages

ar.aspx ـه12/18/1412، متاح بتاريخ 

 م.1/11/8115املوافق لـ 

دليل التصصصات يف مسسسات التعليم العامل " .3

مركز إحصاءات  "يف اململكة العربية السعودية،

م. 8114التعليم العامل،  التعليم العامل، وزار 

 .http://statistics.mohe.gov.sa متوفر عىل الرابط:

http://rs.ksu.edu.sa/45301.html
http://computing.kau.edu.sa/pages-history-ar.aspx
http://computing.kau.edu.sa/pages-history-ar.aspx
http://statistics.mohe.gov.sa/
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صفحة ملحة تارخيية بموقع كلية علوم احلاسب  .4

واملعلومات بجامعة امللك سعود، 

history-.ksu.edu.sa/ar/ccishttp://ccis متاح ،

املوافق لـ  ـه12/18/1412بتاريخ 

 م.1/11/8115

مسسسات التعليم العامل يف اململكة العربية " .5

إدار  املعلومات، وزار  التعليم  "السعودية،

  م. متوفر عىل الرابط:8118العامل، 

https://statistics.mohe.gov.sa.  

الصفحة اإلنجليزية نبذ  بموقع قسم اهلندسة  .2

الكهربائية وهندسة احلاسبات بجامعة امللك 

   عبدالعزيز،

OverviewEE.aspx-http://ee.kau.edu.sa/Pages ،

ملوافق لـ ا ـه12/18/1412 متاح بتاريخ

 م.1/11/8115

حديث الرواد .. "الوكيل، سامي بن صالح ،  .7

كلية علوم احلاسب واملعلومات .. رصح 

 "للتعليم ونرش الوعي املعلومايت باململكة،

 ،/http://faculty.ksu.edu.sa/alwakeelم، 8117

املوافق لـ  ـه12/18/1412متاح بتاريخ 

 م.1/11/8115
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 امعات التي شملتها الدراسةامللحق: قائمة اجل

 اجلامعات السعودية

مىض شملت الدراسة اجلامعات السعودية التي 

سنوات ولدهيا قسم خيتص  11عىل إنشائها أكثر من 

بتدريس هندسة احلاسب )دليل التصصصات، 

(، وقد بلغ 8118( )مسسسات التعليم العامل، 8114

موضح ما هو جامعات حسب 11عدد هذه اجلامعات 

 اجلدول أدناه.يف 

 اجلامعة م

 جامعة أم القرى 1

 اجلامعة اإلسالمية 8

 جامعة امللك سعود 1

 جامعة امللك عبدالعزيز 4

 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 5

 جامعة امللك فيصل 2

 جامعة امللك خالد 7

 جامعة القصيم 2

 جامعة طيبة 2

 جامعة الطائف 11

 اجلامعات األمريكية

جامعة أمريكية يف  71الدراسة أعىل شملت 

ختصص هندسة احلاسب حسب تصنيف يو إس نيوز 

 & US News) 8118لربامج الدراسات العليا لعام 

World Report, 2012 جامعة  71(، وقد بلغ عددها

 موضح يف اجلدول أدناه. ما هو حسب

 التصنيف اجلامعة م

1 Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 
1 

8 Stanford University 1 

1 University of California, Berkeley 1 

4 University of Illinois at Urbana-

Champaign 
4 

5 Carnegie Mellon University 5 

2 Georgia Institute of Technology 2 

7 University of Michigan - Ann Arbor 7 

2 California Institute of Technology 2 

2 Cornell University 2 

11 Princeton University 11 

11 The University of Texas at Austin 11 

18 Purdue University - West Lafayette 18 

11 University of Southern California 11 

14 University of Washington 14 

15 University of California, San Diego 15 

12 University of Wisconsin - Madison 15 

17 University of Maryland, College Park 17 

12 Columbia University 12 

12 University of California, Santa Barbara 12 

81 Pennsylvania State University - 

University Park 
81 

81 Rice University 81 

88 Virginia Polytechnic Institute and State 

University 
81 



 ةمقارن دراسة –املرجعية األكاديمية لربامج هندسة احلاسب يف اجلامعات السعودية والعاملية واإلقليمية : باسل السدحان

 

111 

81 Harvard University 81 

84 The Ohio State University 81 

85 Rensselaer Polytechnic Institute 81 

82 Texas A&M University - College 

Station 
81 

87 University of Minnesota, Twin Cities 81 

82 Duke University 82 

82 The Johns Hopkins University 82 

11 North Carolina State University 82 

11 Northwestern University 82 

18 University of Pennsylvania 82 

11 University of California, Irvine 11 

14 University of Virginia 11 

15 Yale University 11 

12 Boston University 12 

17 Brown University 12 

12 Rutgers, The State University of New 

Jersey 
12 

12 University of California, Davis 12 

41 University of Colorado at Boulder 12 

41 University of Massachusetts Amherst 12 

48 Iowa State University 48 

41 University of Arizona 48 

44 University of Florida 48 

45 Washington University in St. Louis 48 

42 Michigan State University 42 

47 University of Notre Dame 42 

42 University of Utah 42 

42 Northeastern University 42 

51 University of California, Riverside 42 

51 Dartmouth College 51 

58 Stony Brook University 51 

51 University of California, Santa Cruz 51 

54 Case Western Reserve University 54 

55 Polytechnic Institute of New York 54 

52 University of Central Florida 54 

57 University of Iowa 54 

52 University of Pittsburgh 54 

52 University of Rochester 54 

21 University of Tennessee - Knoxville 54 

21 Clemson University 21 

28 Drexel University 21 

21 Lehigh University 21 

24 The University of Connecticut 21 

25 University of Delaware 21 

22 The University of Texas at Dallas 21 

27 Auburn University 27 

22 Oregon State University 27 

22 University of Illinois at Chicago 27 

71 The University of New Mexico - 

Albuquerque 
27 

71 Worcester Polytechnic Institute 27 
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 واألسرتاليةاجلامعات الربيطانية والكندية 

شملت الدراسة اجلامعات الربيطانية والكندية 

جامعة بالعامل يف جمال  111واألسرتالية ضمن أعىل 

 اهلندسة/التقنية وعلوم احلاسب حسب التصنيف

واملعروف بتصنيف  األكاديمي للجامعات العاملية

(، Shanghai Ranking, 2013) 8111لعام  شانغهاي

موضح يف ما هو جامعة حسب  12وبلغ عددها 

 اجلدول أدناه.

 التصنيف الدولة اجلامعة م

1 University of Toronto 18 كندا 

8 University of 

Cambridge 
 14 بريطانيا

1 Imperial College of 

London 
 12 بريطانيا

4 The University of 

Manchester 
 17 بريطانيا

5 University of Oxford 41 بريطانيا 

2 University of Waterloo 41 كندا 

7 McGill University 75 – 51 كندا 

2 Monash University 75 – 51 أسرتاليا 

2 University of 

Melbourne 
 75 – 51 أسرتاليا

11 University of New 

South Wales 
 75 – 51 أسرتاليا

11 University of Sydney 75 – 51 أسرتاليا 

18 The University of 

Queensland 
 111 – 72 أسرتاليا

11 The University of 

Sheffield 
 111 – 72 بريطانيا

14 University of Alberta 111 – 72 كندا 

15 University of Bristol 111 – 72 بريطانيا 

12 University of 

Southampton 
 111 – 72 بريطانيا

 جامعات الرشق األوسط

الدارسة عدد من اجلامعات املصتار  شملت 

واملتميز  يف جماالت اهلندسة/التقنية وعلوم احلاسب 

يف مرص واملغرب وباكستان وتركيا وإيران، وبلغ 

موضح يف اجلدول ما هو  جامعات حسب 11عددها 

 أدناه.

 الدولة اجلامعة م

 جامعة القاهر  1

 جامعة عني شمس 8 مرص

 جامعة اإلسكندرية 1

 املغرب جامعة األخوين 4

 الهور –جامعة اهلندسة والتقنية  5
 كستانبا

 )اجلوية( جامعة إير 2

 جامعة األناضول 7

 جامعة الرشق األوسط التقنية 2 تركيا

 جامعة إسطنبول التقنية 2

 إيران جامعة طهران 11
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Abstract. This paper discusses the method of teaching computer-engineering programs in Saudi universities and 

compares them against several global and regional universities. It answers an important question regarding the 

academic department and college at which the computer engineering major is taught at in Saudi universities and 

whether the case it different at other universities? 107 universities around the world were studied based on the 

information provided at their official websites, and by referring to the Guide to Academic Disciplines in Higher 

Education Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. Based on the study, the majority of Saudi universities 

teach computer engineering in a stand-alone department at a college specializing in computers and information 

technology. On the other hand, the majority of U.S., British, Canadian, and Australian universities, especially U.S. 

and Canadian universities, computer engineering is taught within an academic department concerned with 

electrical and computer engineering. The study also shows that this department is always under the college of 

engineering in all the universities surveyed in these four countries. At the Middle East, computer engineering is 

mostly taught as a stand-alone department, however, under the college of engineering and not a college 

specializing in computers and information technology. We have also conducted a comparison between the course 

requirements for each of the programs of computer engineering and electrical engineering at Saudi universities. It 

turns out that there is a significant similarity between the two programs with a similarity percentage that reaches 

80% of the required number of credit units. 
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