
األهداف التعليمية للبرنامج

يهدف بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب إلى تخريج كوادر متخصصة ومحترفة في هندسة الحاسوب، 
يتمتعون بالتميز األكاديمي والتنافسية العالمية لفائدة دولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع. 

ويسعى هذا البرنامج ليكون واحًدا من أفضل البرامج األكاديمية من حيث اإلقبال، من خالل سماته متعددة 
التخصصات، ومن خالل التعاون مع مختلف المؤسسات المرموقة عالمًيا، وتمّيز أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين والطالب والمرافق المتاحة.

تكمن األهداف التعليمية لبرنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب المقدم في جامعة حمد بن 
خليفة، والتي تغطي ما يتوقع أن ينجزه خريجو البرنامج في غضون بضع سنوات من تخرجهم، في ما يلي:

 1.  إجادة أساسيات هندسة الحاسوب في البيئات الصناعية العملية، ومواصلة تطوير مهارات 
    التصميم اإلبداعي والعمق التقني، لحل المشكالت في مجموعة متنوعة من المهام المتخصصة.

م المستمر مثل التطوير 
ّ
 2. مواصلة مسيرة تطويرهم الفكري من خالل التعل

     المهني ومتابعة الدراسات العليا.

3. اكتساب مهارات العمل الجماعي الفعال ومهارات القيادة والتواصل في البيئات الصناعية العملية. 

 4.  ممارسة مهام وظائفهم في ضوء مستوى عاٍل من األخالقيات المهنية، 
     واإلسهام في تطوير مجتمعاتهم المحلية وجوانبها المهنية.

مخرجات البرنامج

ا لالعتماد األكاديمي 
ً

تبنت هيئة تدريس برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب مخرجات الطالب وفق
للهندسة والتكنولوجيا )ABET(، والبرنامج ملتزم بتقديم تجربة تعليمية، يكتسب من خاللها الطالب الذين 

أكملوا البرنامج بنجاح، ما يلي:

 1. القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة 
    من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات.

 2. القدرة على تطبيق التصاميم الهندسية لتوفير حلول تلبي االحتياجات المحددة، مع مراعاة الصحة العامة
 عن العوامل الشاملة والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية.

ً
    والسالمة والرفاه، فضال

3. القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة من المتابعين.

 4. القدرة على االعتراف بالمسؤوليات األخالقية والمهنية في المواقف الهندسية، وإصدار أحكام مستنيرة
     تراعي تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية والمجتمعية. 

 5. القدرة على أداء المهام بفاعلية ضمن فريق عمل، يقوم أعضاؤه ببناء بيئة 
     تعاونية وشاملة، ووضع األهداف، وتخطيط المهام، وتحقيق الغايات، وضمان وجود القيادة.

 6. القدرة على تحليل البيانات وتفسيرها، واستخدام األحكام الهندسية 
     للوصول إلى النتائج المرجوة، وتطوير وإجراء التجارب المناسبة.

م المناسبة.
ّ
7. القدرة على اكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها حسب الضرورة باستخدام استراتيجيات التعل



الطالب الملتحقون بالبرامج خالل السنوات الماضية

 يوضح الجدول التالي أعداد الطالب الملتحقين والمتخرجين في 
برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب منذ بدئه في عام 2015.

2020 – 2019 2019 – 2018 2018 – 2017 2017 – 2016 2016 – 2015 السنة
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