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 3) - 410104س.م(  -برمجة حاسوب:

مراجعة لطرق التحليل والتف ير المنطقي لحل المسائل المختلفة ،و تعلم الطالب إيجاد الحلول استخدام مخط سير

العمل ات ) (Flowchartsوالكود المساعد ) (Pseudo Codeومتا عة الحلول ﻻكتشاف اﻷخطاء المنطق ة
وتصح حها .ما يتعلم الطل ة م اد البرمجة بإحد لﻐات الحاسوب وتطب قاتها )مثل سي ،(++وتشمل جمل اﻹدخال
واﻹخراج ،والتعابير والمتﻐيرات والثوابت ،وجمل التح م ،والتكرار والس طرة ،و ذلك المصفوفات ،واﻻقترانات،

والمؤشرات ،ما عطى مقدمة عن برمجة الك انات.

متطلب ساب  :أساس ات الحاسوب والبرمجة ).(410131
 1) - 410105س.م(  -مختبر برمجة الحاسوب:

أمثلة عمل ة وحلول وتعيينات وواج ات في المختبر تﻐطي ما تم شرحه في مساق برمجة الحاسوب وتشمل )مثﻼ لﻐة
 (C++جمل اﻹدخال واﻹخراج ،والتعابير والمتﻐيرات والثوابت ،وجمل التح م ،والتكرار والس طرة ،و ذلك المصفوفات،
واﻻقترانات ،و عطى مقدمة عن والمؤشرات والتراكيب والك انات.

سجل الطالب هذا المساق التزامن مع مساق برمجة حاسوب ).(410104

 3) - 410126س.م(  -برمج ات الحاسوب المفتوحة المصدر:

هذا المقرر ع ارة عن مقدمة لمفهوم البرمج ات مفتوحة المصدر ،وأنواع الرخص ،وميزات هذه اﻷنظمة ،ومقدمة عن

نظام التشﻐيل ليون س ،ما وتشرح عض أشهر البرامج الحاسو ة التطب ق ة مفتوحة المصدر ،و تطلب هذا المقرر
تطب قات في المختبر.

المتطلب الساب  :أساس ات الحاسوب والبرمجة ).(410131

 3) - 410131س.م(  -أساس ات الحاسوب والبرمجة:

مقدمة عن علم الحاسوب والبرمجة ،و عطي مراجعة عن أجهزة الحاسوب ،برمج ات الحاسوب ،ومواض ع متقدمة في

نظم الترق م مثل عمل ة تحو ل الكسور .و عطي الطﻼب مقدمة عن ه ل ة الحاسوب ،نظم التشﻐيل ،الخوارزم ات،
وخرائ

التدف  .وعند امتﻼك الطل ة مهارة تطو ر الخوارزم ات ،ين ﻐي ان

استخدام إحد لﻐات الحاسوب.

المتطلب الساب  :بدون.

ونوا قادرن على تحو لها إلى برامج

 3) - 410132س.م(  -مقدمة ﻓﻲ تكنولوج ا المعلومات:

مقدمة في تكنولوج ا المعلومات ،دعم تكنولوج ا المعلومات للمنظمات ،معدات الحاسوب برمج اته ،إدارة الب انات

والمعلومات في المنظمات ،اﻻتصاﻻت والش ات ،اﻹنترنت واﻹنترانت ،نظم دعم القرار ونظم المعلومات اﻹدارة،

اﻷنظمة الذ ة في اﻷعمال ،التجارة اﻹلكترون ة ،نظم المعلومات اﻻستراتيج ة ٕواعادة التنظ م ،تطو ر نظم المعلومات،
اﻷخﻼق ات واﻷهداف والحما ة لتكنولوج ا المعلومات.
المتطلب الساب  :أساس ات الحاسوب والبرمجة ).(410131
1

 3) - 410141س.م(  -تفاضل وتكامل :1

مقدمه في الهندسة التحليل ة ،النها ات واﻻتصال ،تفاضل الدوال الجبرة ،تطب قات التفاضل ،التكامل المحدد وغير

المحدد ،تطب قات التكامل.
المتطلب الساب :بدون.

 3) - 410142س.م(  -تفاضل وتكامل :2

يهدف هذا المقرر إلى شرح اﻻقترانات غير الجبرة ،واﻻقترانات الزائد ة ،وطرق التكامل ،القطوع المخروط ة،
واﻹحداث ات القطب ة.

المتطلب الساب  :تفاضل وتكامل.(410141) 1-

 3) - 410147س.م(  -إحصاء واحتماﻻت:

يتناول دور اﻹحصاء في الح اة وطرقة ال حث واﻻستقصاء من المنهج العالمي ،ما يتناول التوزعات التكرارة

واﻻحتمال ة ،وتوزعات المتﻐيرات العشوائ ة ،واﻻحتمال المشرو واﻻستقﻼل ،إضافة إلى عض التوزعات اﻻحتمال ة

وتوزعات اقترانات المتﻐيرات العشوائ ة والتوزعات التقار ة.

المتطلب الساب :بدون.

 2) - 410200س.م(  -مهارات اﻻتصال:

يهدف هذا المساق إلى تدع م قدرات الطالب في مهارات اﻻتصال المختلفة وتزو ده الطرق الناجعة للتعامل مع هذه

المهارات .المواض ع التي ﻐطيها المساق :عمل ة اﻻتصال ،اﻻتصال الفعال ،طرق اﻻتصال غير اللفظ ة ،فن الكتا ة،
تا ة التقارر ،مهارات اﻹلقاء( الخطا ة )وتشمل التحدث الشفهي ،اللف  ،ومهارة اﻻستماع والتي تتم من خﻼل اﻹلقاء،

والممارسة ،والنقاشات الجماع ة في الصف.

المتطلب الساب :بدون.

 3) - 410203س.م(  -تصم م منط الحاسوب:

شمل وصف وظ في لم ونات الحاسوب الماد ة ،بن ة الجهاز ،تخزن المعلومات داخل الحاسوب ،أسس اﻷنظمة

العدد ة )ثنائي ،ثماني ،عشر  ،سداسي عشر ( ،والجبر المنطقي والبوا ات المنطق ة والنطاطات )،(Flip-Flop

وخارطة ارنوف والذاكرة ،والدوائر والسجﻼت المتكاملة ،والدوائر المنطق ة الرقم ة ،وأنواع العمل ات ،وتمثيل الب انات،

وطرق اﻹدخال واﻹخراج ،الوحدات اﻷساس ة المشﻐلة لﻸجهزة الرقم ة.

المتطلب الساب :الراض ات المنفصلة ).(410292
 3) - 410204س.م(  -مناهج ال حث العلمﻲ:

يهدف هذا المقرر إلى تعرف الطالب أساس ات مناهج ال حث ،العلم وأهدافه ،التف ير العلمي ،مفاه م وم ادين ال حث
العلمي ،المعرفة اﻹنسان ة ،الم ت ة ودورها في ال حث والمعرفة ،أساليب ال حث العلمي )اﻷسلوب التار خي ،اﻷسلوب
الوصفي ،اﻷسلوب اﻹجرائي ،اﻷسلوب التجربي( ،مش لة ال حث ،خطة ال حث ،فروض ال حث ،العينات ،اﻻستب ان،
طرق جمع وتحليل وعرض الب انات اﻹحصائ ة ،أقسام ال حث) ،الصفحات التمهيد ة ،ه ل ة ال حث ،المﻼح (.

المتطلب الساب  :إحصاء واحتماﻻت ).(410147

 3) - 410220س.م(  -برمجة حاسوب متقدمة:

مراجعة تعل مات لﻐة  ،C++التوسع في مفاه م البرامج الجزئ ة والفرع ة واﻻقترانات ،استخدام المؤشرات ،تعرف

الطالب أساس ات البرمجة الهدف ة في سي ،++تصم م الك انات ،الفئات واﻷساليب ،الوراثة ،آل ات إعادة استخدام

البرمج ات ،الفئات العل ا والدن ا.

متطلب ساب  :برمجة حاسوب -سي.(410104) ++
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 3) - 410222س.م(  -تر يب الب انات:
شمل مراجعة المصفوفات ،السﻼسل الرمزة ومعالجتها ،والسجﻼت ،والم دسات والطوابير المصفوف ة ،واﻻستدعاء
الذاتي ،المؤشرات والقوائم المتصلة ،والم دسات والطوابير استخدام القوائم المتصلة ،مقدمة في طرق الفرز وال حث،
مقدمة في المخططات والخوارزم ات واله اكل الشجرة ،تراكيب الب انات التجرد ة ،طرق النحت.
المتطلب الساب  :برمجة حاسوب ).(410104
 2) - 410292س.م(  -الر اض ات المنفصلة:
شمل هذا المساق المجموعات والمنط  ،طرق البرهان ،طرق العد ،العﻼقات واﻻقترانات ،الجبر البولي ،نظرة الرسم.
المتطلب الساب تفاضل وتكامل .(410141) 1

 3) - 410293س.م(  -إدارة أنظمة تكنولوج ا المعلومات:
يهدف المساق إلى تعرف الطالب عصر المعلومات وتكنولوج ا المعلومات ،تكنولوج ا المعلومات في اﻹدارة ،نظم
المعلومات في صنع القرار والتخط  ،الدمج والرقا ة .صمم المساق لتعرف الطالب القضا ا والمشاكل والفرص التي
تواجه اﻹدارة التنفيذ ة خﻼل عمل ة التخط والدمج ٕوادارة تكنولوج ا المعلومات.
المتطلب الساب  :مقدمة في تكنولوج ا المعلومات ).(410132
 3) - 410321س.م(  -برمجة الك انات:
يهدف المساق إلى تعرف الطالب أساس ات البرمجة الهدف ة ،تصم م الك انات ،م اد قواعد الكتا ة ،الفئات واﻷساليب،
الوراثة ،آل ات إعادة استخدام البرمج ات ،الفئات العل ا والدن ا ،تأثير الوراثة على هندسة البرمج ات ،الوراثة المتعددة،
تعدد اﻷوجه ،مواض ع في هندسة البرمج ات )الوضوح واﻻعت اد ة ،اﻻرت ا والتجانس( والك سلة.
المتطلب الساب  :برمجة حاسوب ).(410104

 1) - 410322س.م(  -مختبر برمجة الك انات:
أمثلة عمل ة وحلول وتعيينات وواج ات في المختبر تﻐطي ما تم شرحه في مساق البرمجة الموجهة للك انات وتشمل
)مثﻼ لﻐة  (Javaجمل اﻹدخال واﻹخراج ،والتعابير والمتﻐيرات والثوابت ،وجمل التح م ،والتكرار والس طرة ،و ذلك
المصفوفات ،واﻻقترانات ،و ر ز على الفئات واﻷساليب ،الوراثة ،والوراثة المتعددة ،وتعدد اﻷوجه ،والك سلة ،وآل ات
إعادة استخدام البرمج ات.
سجل الطالب هذا المساق التزامن مع مساق برمجة الك انات ).(410321
 3) - 410323س.م(  -البرمجة المرئ ة:
شمل المساق مواض ع مثل :مقدمة عن لﻐات البرمجة ،لﻐات برمجة الك انات والمقادة اﻷحداث )،(Event-Driven
اﻷساليب والخصائص ،النماذج وم وناتها ،عناصر التح م ) (Controlsالمتقدمة ،صنادي اﻷدوات ،تصم م أشرطة
اﻷدوات والقوائم الخاصة المستخدم ،اﻷصوات وتعدد الوسائ  ،بيئة التطو ر ،الر مع اﻹنترنت وقواعد الب انات
والتطب قات المختلفة.
المتطلب الساب  :برمجة الك انات ).(410321
 3) - 410325س.م(  -أنظمة إدارة ﻗواﻋد الب انات:
يهدف المساق إلى تعرف الطالب على التر يب الداخلي وخصائص نظم قواعد الب انات ،و التالي تطو ر برامج
تطب ق ة .و شمل نشأة قواعد الب انات ،تر ي ة نماذج الب انات ،أنواع نظم قواعد الب انات ،قواعد الب انات العﻼئق ة ،التنظ م
المفاه مي ) (Conceptualوالمنطقي والماد لقواعد الب انات العﻼئق ة ،المفات ح واﻻعتماد ة الوظ ف ة والتطب ع
والمعايرة ،مقدمة في لﻐة التساؤل البنيو )ٕ ،(SQLوادارة قواعد الب انات ،والتشﻐيل المتزامن وحما ة قواعد الب انات،
ما و شمل حاﻻت دراس ة.
المتطلب الساب  :تر يب الب انات ).(410222
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 3) - 410331س.م(  -أنظمة التشغيل:

يهدف المساق إلى التعرف بنظم التشﻐيل المختلفة وأثرها على تطو ر الحاسوب و رمج اته .حو المساق تارخ نظم

التشﻐيل عبر أج ال الحاسوب المختلفة وأهداف نظم التشﻐيل العامة وأجزاءه الرئ س ة .دراسة تنظ م الملفات والب انات

إدارة الذاكرة الثانو ة وأجزاءها .إدارة الذاكرة الرئ س ة والظاهر ة .جدوله المهمات والبرمجة المتزامنة ما حو المساق
دراسة تطب ق ة عمل ة ﻷحد نظم التشﻐيل.

المتطلب الساب  :تر يب الب انات ) (410222و مقدمة في الش ات ).(420132

 3) - 410333س.م(  -هندسة البرمج ات:

شمل المساق مواض ع مثل ماه ة هندسة البرمج ات ،التخط

للمشارع ،دورة ح اة النظام ،التحر وجمع الب انات

والمعلومات ،تحليل المواصفات ،طرق وأساليب تصم م النظم المتكاملة ،تصم م البرامج و تابتها ،الفحص والص انة،
وعدد من الحاﻻت الدراس ة ومشروع ،يتم استخدام أحد برامج مساعدة هندسة البرمج ات الحاسوب ).(CASE

المتطلب الساب  :تر يب الب انات ).(410222

 3) - 410335س.م(  -برمجة اﻹنترنت:

يهدف المساق إلى تعرف الطالب على إحد اللﻐات الحديثة والمتخصصة بإنتاج تطب قات على اﻹنترنت ،وتصم م

صفحات اﻹنترنت المتﻐيرة والفاعلة )مثل  ،(ASP.Netو شمل المساق تصم م استعﻼمات ونماذج وقوائم خ ارات

ﻻستخدامها ٕواظهارها في صفحات اﻹنترنت ،و رمجة الخادم )مثل  ،(IISوالوصول إلى قواعد الب انات استخدام

تكنولوج ة  ،ADO.Netو ذلك استخدام قاعدة ب انات )مثل  (SQLوالتقن ات الحديثة في برمجة مواقع اﻹنترنت.
المتطلب الساب  :البرمجة المرئ ة ).(410323

 1) - 410336س.م(  -مختبر برمجة اﻹنترنت:

أمثلة عمل ة وحلول وتعيينات وواج ات في المختبر تﻐطي ما تم شرحه في مساق برمجة اﻹنترنت وتشمل )مثﻼ لﻐة
 (ASP.netجمل اﻹدخال واﻹخراج ،والتعابير والمتﻐيرات والثوابت ،وجمل التح م ،والتكرار والس طرة ،و ذلك

المصفوفات ،واﻻقترانات ،والفئات واﻷساليب ،و تا ة برامج املة وتصم م استعﻼمات ونماذج وقوائم خ ارات
ﻻستخدامها ٕواظهارها في صفحات اﻹنترنت.

سجل الطالب هذا المساق التزامن مع مساق البرمجة برمجة اﻹنترنت ).(410335

 3) - 410347س.م(  -التجارة اﻹلكترون ة:

هذا المساق ع ارة عن مقدمة للمفاه م اﻷساس ة للتجارة اﻹلكترون ة ووظائفها وأهدافها ،البن ات اﻷساس ة للتجارة

اﻹلكترون ة ،استراتيج ات التجارة اﻹلكترون ة ،برمج ات التجارة اﻹلكترون ة .و شمل أ ضا :حث السوق والدعا ة
التسو ق ة  ،B2Bدعم تطب قات التجارة اﻹلكترون ة.

المتطلب الساب  :تصم م تطب قات اﻹنترنت ).(420234

 3) - 410390س.م(  -تدر ب ميدانﻲ:

خﻼل فترة التدرب سيتم إلحاق الطل ة مؤسسات المجتمع المتخصصة في أعمال الحاسوب والتي بدورها ستشرف
عليهم ل شار وا في مختلف أنواع العمل المتعل بتخصصات الطل ة لد هذه المؤسسات مصحو ا بخطة موافقا عليها

مس قا من قبل البرنامج .وعلى الطل ة إكمال فترة التدرب المقرة من البرنامج خﻼل ساعات عمل المؤسسة الرسم ة

قبل نها ة الفصل اﻷكاد مي الذ

الشر ات ضمن مجال تخصصه.

المتطلب الساب  :مستو ثالثة.

سجل ف ه الطالب .قوم الطالب أداء  140ساعة عمل في إحد
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 3) - 410426س.م(  -برمجة ﻗواﻋد الب انات:

حث وتطبي المفاه م المتقدمة في قواعد الب انات وتشمل إدارة قواعد الب انات ،تقن ة قواعد الب انات واخت ارها والحصول

على نظم قواعد الب انات .دراسة عمل ة على نماذج الب انات وتطو ر تطب قات عمل ة في قواعد الب انات .نظرة على

التوجه المستقبلي ﻹدارة الب انات .و هدف المساق إلى تطو ر مهارات الطالب في برمجة قواعد الب انات استخدام إحد

نظم إدارة قواعد الب انات العﻼئق ة ولﻐة  ،SQLمقدمة لقواعد الب انات الهدف ة ،قواعد الب انات والش ات العن بوت ة
).(Web

المتطلب الساب  :أنظمة إدارة قواعد الب انات ).(410325

 3) - 410431س.م(  -برمجة الو ب استخدام :PHP

يهدف هذا المساق إلى تعرف الطالب على حزمة من البرمج ات مفتوحة المصدر وتشمل لﻐة بي.اتس.بي )(PHP
وهي إحد اللﻐات الحديثة والمتخصصة بإنتاج تطب قات على اﻹنترنت ،وتصم م صفحات اﻹنترنت المتﻐيرة والفاعلة،

و شمل المساق تصم م استعﻼمات ونماذج وقوائم خ ارات ﻻستخدامها ٕواظهارها في صفحات اﻹنترنت ،والتعامل مع

الخادم أ اتشي ) ،(Apacheوالوصول إلى قواعد الب انات استخدام قاعدة ب انات ) (MySqlوالتقن ات الحديثة في
برمجة مواقع اﻹنترنت ،و شمل المساق تطب قا عمل ا شمل حاﻻت دراسة ﻹنشاء مواقع و ب.

المتطلب الساب  :تصم م تطب قات اﻹنترنت ).(420234

 3) - 410429س.م(  -مواض ع خاصة ﻓﻲ تكنولوج ا المعلومات:

مساق طرح اﻻتفاق مع الدائرة بواقع ثﻼث ساعات معتمدة ضمن موضوعات التخصص ،وم حثاً متقدماً لطﻼب سنة

التخرج في أحد المواض ع حديثة اﻹصدار المتداولة في تكنولوج ا المعلومات وعلوم وهندسة الحاسوب.
المتطلب الساب  :مستو ار عة.

 3) - 410433س.م(  -هندسة البرمج ات المتقدمة:

شمل المساق مواض ع مثل :مراجعة عامة لهندسة البرمج ات ،التوجه الك اني في التصم م ) (OODالتوجه الوظ في

في التصم م ،تصم م واجهات التفاعل مع المستخدم ،اعتماد ة وموثوق ة البرمج ات ،إعادة استخدام البرمج ات ،إدارة
فر

التطو ر ،تقدير تكلفة البرمج ات ،إدارة الجودة للبرمج ات ،تطو ر العمل ات ،ص انة البرمج ات ،إدارة تر يب

وهيئة ٕواصدارات البرمج ات ،إعادة هندسة اﻷنظمة ،مقاي س هندسة البرمج ات ،استخدام اﻷدوات المساعدة في هندسة

البرمج ات ).(CASE Tools

المتطلب الساب  :هندسة البرمج ات ).(410333

 3) - 410474س.م(  -اﻷنظمة الموزﻋة:

خصائص أنظمة التوزع ،نموذج الخادم – الزون ،اﻻتصاﻻت المتداخلة ،فئة اﻹجراء عن عـد ،نظم التشﻐيل الموزعة،

التسم ة والحما ة ،تصم م خدمة الملفات ،مشار ة الب انات والعمل ات عليها ،التح م والمتزامن ،تنسي وتمييز الوقت،

استخراج نسخة مطا قة ،تداول اﻷخطاء ومعالجتها ،نظام الحما ة الموزع ،عمل تعاوني لدعم الحاسوب ،أجهزة حواسيب
متنقلة.

المتطلب الساب  :أنظمة التشﻐيل ).(410331

 3) - 410448س.م(  -الرسم الحاسوب:

يهدف المساق إلى تعرف الطالب البرامج والحزم المستخدمة في الرسم والطرق المت عة لتصم م برامج الرسم الحاسو ي
من خﻼل دراسة الم اد

اﻷساس ة للبرمج ات والمعدات الفيزائ ة المستخدمة في الرسم الحاسو ي ،مثل المتجهات

وأنظمة الرسم ،التعرف برسم الخطو والدوائر والنوافذ وعمل ات القص ،والتحو ﻼت المختلفة في اﻷ عاد الثنائ ة
والتظليل ورسم المضلعات والخطو الخف ة.

المتطلب الساب  :برمجة الك انات ).(410321
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 3) - 410449س.م(  -الحق قة اﻻﻓتراض ة:

ﻼ.
يهدف المساق إلى توض ح التكنولوج ا اﻷساس ة الخاصة الحق قة اﻻفتراض ة وطرقة استخدامها حاض ًار ومستق ً
تشمل المواض ع :مقدمه للحق قة اﻻفتراض ة و يئتها ،المتطل ات الماد ة والبرمج ة ،النماذج الفراغ ة التحو ﻼت في

الفراغ ثﻼثي اﻷ عاد تقن ات ونماذج المحاكاة والحر ة طرق التفاعل ،إضافة إلى تطب قات الحق قة اﻻفتراض ة في
مجاﻻت مختلفة.

المتطلب الساب  :الرسم الحاسوب ).(410448

 3) - 410450س.م(  -الوسائ المتعددة:

يهدف المساق إلى إعطاء الطالب صورة واضحة عن الوسائ المتعددة استخداماتها ،فائدتها ،ر
مع عضها ،تطب قات على استخدام الوسائ

المجال.

الوسائ المتعددة

المتعددة ،إنتاج تطب قات والتعرف على اﻷ حاث والتطورات في هذا

المتطلب الساب  :البرمجة المرئ ة ).(410323

 3) - 410461س.م(  -م ادئ الذ اء الصناﻋﻲ:

مقدمة طرق ال حث في مواض ع الذ اء اﻻصطناعي ،تقن ات برهنة النظرة ،نظرة اللع ة واللعب بواسطة الحواسب،

خوارزم ة ألفا-بيتا و  ،Mini-Maxطرق مرشدة وتقن ات .مقدمة إلى برمجة علم المنط

استخدام )،(Prolog

تطب قات في عض برمج ات الذ اء الصناعي ،عرض اﻻستدﻻﻻت مع المعرفة ،أنظمة خبيرة ،والمحر ات المستندة
إلى معرفة.

المتطلب الساب  :تر يب الب انات ).(410222

 3) - 410462س.م(  -اﻷنظمة الخبيرة وأنظمة دﻋم القرار:

حتو المساق على تعرف ماه ة النظم الخبيرة واستخداماتها ،عناصر النظم الخبيرة ،ف ة استخدامها ،ES Shells

تطو ر قواعد معلومات استخدام  ،ES Shellsالتعرف على لﻐة برولوغ إحد

لﻐات الذ اء اﻻصطناعي والنظم

الخبيرة الرئ سة ،بناء برامج "ذ ة" بواسطة برولوغ ،مقارنة بين النظم الخبيرة ونظم المعلومات اﻷخر  ،دراسة حاﻻت،
مشروع )التر يز على التطب قات التجارة للنظم الخبيرة(.

المتطلب الساب  :مستو ار عة.

 3) - 410463س.م(  -نظم المعلومات الجغراﻓ ة:

يهدف المساق إلى تعرف الطالب بنظم المعلومات الجﻐراف ة من حيث استخداماتها وقدراتها ومحدداتها و تضمن
المساق المواض ع اﻵت ة :لمحة عن تارخ وتطور نظم المعلومات الجﻐراف ة ،أجزاء ومتطل ات نظم المعلومات الجﻐراف ة،

تحليل الخرائ  ،التراكيب الفضائ ة ،تمثيل الب انات الطرق النقط ة والمتجهة ،قواعد الب انات الجﻐراف ة مفهوم الخصائص
والطبوغراف ة ،اكتساب المعلومات ،تحليل الب انات وتقديرها ،تطب قات في نظم المعلومات الجﻐراف ة وطرق تصم مها
اﻹضافة إلى طرح ﻵخر التطورات في نظم المعلومات الجﻐراف ة.

المتطلب الساب  :مستو ار عة.

 3) - 410471س.م(  -سر ة وأمن نظم المعلومات:

المفاه م اﻷساس ة ﻷمن نظم المعلومات وأهدافه في عصر اﻻتصاﻻت واﻹنترنت ،أساليب تشفير الب انات ،الش ة

الخاصة اﻻفتراض ة ،حوائ النار ،أمن اﻹنترنت ،البرد اﻹلكتروني المحمي والس اسات اﻹدارة ﻷمن نظم المعلومات.

المتطلب الساب  :مقدمة في الش ات ).(420132
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 1) - 410488س.م(  -مقدمة إلﻰ مشروع التخرج:

يتم توج ه الطالب إلى الطرق العلم ة الصح حة التي يتم اخت ار المشروع على أساسها ما يخدم أهداف البرنامج،
تعرفه طرق التعامل مع الب انات ومعالجتها وتحليلها ،والنظر في تقرر عده الطالب عن خطة مشروع التخرج.
المتطلب الساب  :هندسة البرمج ات ).(410333

 3) - 410489س.م(  -مشروع تخرج:

يتوقع أن ينهي الطالب تحت إرشاد مستشار من هيئة التدرس مشروع التخرج ضمن إحد
و ظهر الطالب فيها أساس ات وم اد

المجاﻻت التي درسها،

ال حث العلمي ،و ﻐطي المشروع المواض ع ذات اﻻهتمام من قبل الطالب.

و م ن أن ون المشروع ع ارة عن حث مجرد ،أو تطبي عملي من واقع الح اة في مواض ع ومجاﻻت لها عﻼقة
الحاسوب وتكنولوج ا المعلومات أو اﻹدارة أو خل

منهما.

المتطلب الساب  :مقدمة إلى مشروع التخرج ).(410488

 3) - 420102س.م(  -اﻷخﻼﻗ ات ﻓﻲ ﻋصر المعلومات:

يهدف هذا المساق إلى دراسة وتيرة التطور السرع في المعلومات والقض ة والتي أدت إلى نمو بير في القضا ا
والتساؤﻻت المتعلقة يتلك المعلومات وطرق استخدامها ومجاﻻتها .الجوانب المتعلقة بوسائل التح م فيها .مد

تأثير

هذه القضا ا على أخﻼق المجتمع من جم ع النواحي واﻷ عاد )الدين ة ،اﻷخﻼق ة ،اﻻقتصاد ة ،الترو ة والثقاف ة( ناه ك
عن العولمة ومد

تأثيرها على المستقبل القرب لل شرة ،ما يهدف إلى تقد م تصور واضح للطالب عن اﻷخﻼق

في ظل عصر المعلومات.

المتطلب الساب  :بدون.

 3) - 420132س.م(  -مقدمة ﻓﻲ الش ات:

هذا المساق ع ارة عن مقدمة للمفاه م اﻷساس ة لش ات الحاسوب واﻻتصاﻻت وأهميتها في العصر الحالي ،ط قات

الش ة ،تعرف خواصها ،اﻻفتراضات والحاجات لكل ط قة ،مفاه م الش ة مثل الش ة المحل ة ،أنواع القنوات
واﻻرت اطات عناصر ماد ة مثل المحاور ) (Hubsوالموجهات ) ،(Routersوفوائد أنظمة الر

وضع ة الش ة ) ،(Topologyبرامج ر الش ة.

المتطلب الساب  :مقدمة في تكنولوج ا المعلومات ).(410132

ش ة ،هندسة

3) – 420234س.م(  -تصم م تطب قات اﻹنترنت:

يهدف المساق إلى تعرف الطل ة و تهيئتهم للعمل على تصم م تطب قات للش ة العالم ة و شمل المساق مواض ع
مثل :تصم م وتطو ر خادم الو ب والوصول إلى قواعد الب انات استخدام لﻐات برمجة خاصة مثل ،XML ،HTML

تصم م صفحات ب انات فاعلة مثل ) Active Server Pages (ASPو  DOو  ADPوخادم البرد مثل
.Exchange Server

المتطلب الساب  :مقدمة في الش ات ).(420132

 3) - 420242س.م(  -مقدمة ﻓﻲ التعل م اﻹلكترونﻲ:

شمل هذا المساق ماه ة التعل م اﻹلكتروني ،وأسالي ه ،وأنواعه ،ونماذجه ،وفوائده ،ومحدداته ،و شمل أنواع طرق

التعل م في الجامعات ،وأنظمة إدارة التعل م ،اﻹضافة إلى أداوت وتقن ات التعل م اﻹلكتروني ،وأدوات الق اس .و تضمن
هذا المساق أجزاء عمل ة في المختبر.

المتطلب الساب  :أساس ات الحاسوب والبرمجة ).(410131
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 3) - 420332س.م(  -ش ات حاسوب متقدمة:

هذا المساق يهدف إلى تحسين فهم ومعرفة الطل ة المعدات الخاصة ش ات الحاسوب .المواض ع تشمل :مراجعة

معدات وأنظمة الحاسوب واستخدامها في الش ات ونظم تشﻐيل الش ات وعناصر تراسل الب انات الش ات ومواصفات

ومعايير معهد الهندسة الكهرائ ة واﻹل ترون ة  IEEE 802.xحول الش ات المحل ة ،ر الش ات المحل ة والواسعة،
مجموعة بروتو وﻻت النقل والتح م واﻹنترنت  TCP/IPإعداد أنظمة الش ات ونظم تشﻐيلها .إدارة الش ات وأمنها

وتشﻐيلها مثل إدارة المستخدمين والمجموعات ٕوادارة موارد النظام الطا عات .مراق ة فعال ة النظام ،لقاءات وتطب قات

عمل ة على الش ات مثل يون س و ندوز.

المتطلب الساب  :مقدمة في الش ات ).(420132
 3) - 320100س.م(  -م ادئ المحاس ة :1

تعرف المحاس ة و ان أهميتها ،توض ح النظام المحاسبي وعناصره اﻷساس ة ،ونظرة العقد المزدوج والعمل ات المتعلقة
صاحب المشروع .ضاف إلى ذلك توض ح العمل ات النقد ة ما في ذلك العمل ات البن ة ومذ رة تسو ة المبلغ،

عمل ات ال ضاعة والخصم ،ومعالجة اﻷوراق التجارة ،واﻷصول الثابتةٕ ،واعداد ميزان المراجعة.
المتطلب الساب  :بدون.
 3) - 430404س.م(  -أنظمة استرجاع المعلومات:

داﻻت استرجاع المعلومات ،أنواع  ،IRSتصم م ) IRSاسترجاع لمة مفتاح ه ،تر يب الملف  ...الخ( خوارزم ات
وتر يب ب انات ) IRSتحليل  ،Lexicalالظهور ،وزن التعبير ،الفهرسة التجم ع ة ،العمل ات الثنائ ة ،تقن ات ال حث
عن نص الخ( ر المعلومات الراجعة وتصح ح اﻻستفسار ،تطبي مع حالة دراس ة.

المتطلب الساب  :أنظمة إدارة قواعد الب انات ).(410325
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