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 تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية 1 
 :العامة األهداف *

وعالقتنيه  املعلومنيات احلاسنيوبية إىل تعرينيف الطالنيب بعلنيم احلاسنيوب        أنظمنية هدف ختصنيص  ي

قتصاد جلعله قادرًا على اسنيتخدام احلاسنيوب   والعلوم املالية و احملاسبة و اال اإلدارةبادي علوم مب

 :العامة هلذا التخصص األهدافوفيما يأتي أهم . املختلفة األعماليف ميادين 

تزوينينيد الطالنينيب باملعلومنينيات واملهنينيارات يف اجملنينياالت املختلفنينية للتطبيقنينيات احلاسنينيوبية،         .1

اجملتمنيع،  والتفاعل االجينيابي منيع    اإلنتاجيوتنمية االجتاهات السليمة لديه حنو العمل 

 :ملمارسة العمل يف اجملاالت ا تية وإعداده

 .وغريها اإلداريةالتطبيقات احلاسوبية يف اجملاالت التجارية و  .أ 

 .واإلدارية ليل وتصميم النظم يف اجملاالت التجارية  .ب 

 .الفجمية املساندة األنظمة إعداد .ج 

 .احلاسوبية واألنظمةواحلماية املتعلقة باملعلومات  األمنتطبيقات  .د 

 .احلاسوبية واألنظمةأعمال املبيعات والتسويق للتجهيزات  .ه 

 .املؤسسات واملياريع إدارة .و 

 .ءةتزويد الطالب مبهارات االتصال الالزمة للتعامل مع النظم احلاسوبية بفاعلية وكفا .2

مبنينيا يواكنينيب التقنينيدم  واإلدارينية التجارينينية  باألعمنينيالاملتعلقنية   واألسنينياليبتطنيوير املفنينياهيم   .3

 .تبط بواقع اجملتمع الفلسطيري خباصة واجملتمع العربي بيكل عامالتكنولوجي املر

تنينينيدريب العنينينيامل  يف جمنينينيال تكنولوجينينينيا املعلومنينينيات واحلاسنينينيوب لرفنينينيع كفنينينياءتهم يف     .4

 .القطاعات املختلفة ذات العالقة باملقررات يف هذا التخصص
 

 مقررات درجة البكالوريوس في تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية

ة البكنينيالوريوس يف ختصنينيص أنظمنينية املعلومنينيات احلاسنينيوبية، علنينيى للحصنينيول علنينيى درجنيني

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي( 136)الطالب اد يتم بنجاي 

 ساعة معتمدة (28) املقررات التأسيسية. 1

 ساعة معتمدة( 22) إجباريةتأسيسية  1.1

 ساعات معتمدة( 6) تأسيسية اختيارية 2.1

 عتمدةساعة م( 27) املقررات األساسية .2

 ساعة معتمدة( 75) املقررات التخصصية .3

 ساعة معتمدة( 69) اإلجباريةالتخصصية  1.3
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 ساعات معتمدة( 6) التخصصية االختيارية 2.3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة .4
 

 .(الجامعةفي دليل ( 1)في الجدول رقم  كما) المقررات التأسيسية. 1

 :المقررات األساسية. 2

 :ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي( 27)هذه املقررات من  تتكود

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األةبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق 

 عملي نظري

 --  3 3 مبادي اإلحصاء  0103

1150 
مهارات التواصل يف تكنولوجيا 

 املعلومات
3 2 1 1112 

 1112 2 2 4 معاجلة البيانات 1187

 6101-  2 2  ياضيات منفصلة 1280

1282 Linear Algebra 2 1 1 6101 ، 0102 

 1187 2 2 4 (1)ب جمة  1291

 1381 1 2 3 أنظمة التشغيل 1385

- -  3 3 (1) ياضيات  6101

 6101-  3 3 (2) ياضيات  6102

  7 20 27 اجملموع

 

 :المقررات التخصصية. 3

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي( 75)تتكود هذه املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 69)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .أ.1.3 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1187 1 2 3 الوسائط املتعددة 1265

 1265 2 2 4 فحات الويبتقنية تصميم ص 1266



 

61 

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1282 1 2 3 حبوث العمليات 1284

 1291 1 2 3 تركيب  البيانات و تصميم اخلوارزميات 1289

 1281،1112 1 2 3 تصميم منطق احلاسوب 1291

 1291 2 2 4 (2)برجمة  1295

 1291 1 2 3 الفجمة املرئية 1377

 1295 1 2 3  ليل األنظمة وتصميمها 1381

 1291 1 2 3 لية احلاسوب ولغة امسبليهيك 1381

 1381 1 2 3 قاعدة البيانات وإدارتها 1383

 1266 1 2 3 التجارة االلكرتونية 1477

 1385 1 2 3 األنظمة املوزعة 1479

 1383 1 2 3 أنظمة املعلومات اإلدارية 1481

 1295،  1281 1 2 3 الذكاء االصطناعي واألنظمة اخلبرية 1484

 1383 1 2 3 أنظمة املعلومات وأمنهاضبط  1485

 1381 1 2 3 تراسل البيانات باليبكات 1486

 1381 1 2 3 هندسة الفجميات 1494

 1 2 3 الرسم باحلاسوب 1495
1281،1282،

1291 

 3 1 4 (يطري فصليا) ميروع التخرج 1499
إنهاء املستوف الثال  

1383،1214 

- -  3 3 اإلدارةمبادي  4101

- -  3 3 (1)دي االقتصاد مبا 4121

- -  3 3 (1)مبادي احملاسبة  4131

  23 46 69 اجملموع
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ساعات معتمدة يختارها الطالب من ( 6)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .ب. 1.3

 :المقررات اآلتية

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األةبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1113،  1112 1 2 3 طرق االحصاء باحلاسوب 1185

 1187،  6112 1 2 3 مبادي التحليل العددي 1281

 1295 1 2 3 احملاكاة 1378

 1112 2 1 3 برجميات احلاسوب اليخصي 1382

 1112 1 2 3 أمتتة املكاتب 1387

 انهاء املستوف الثال  1 2 3 مواضيع خاصة 1391

 1381،4131 1 2 3 مات احملاسبيةأنظمة املعلو 1491

 
 
 

 :المقررات الحرة. 4

سنينياعات معتمنينيدة منينين أي ختصنينيص آخنينير منينين ختصصنينيات اجلامعنينية    ( 6)يسنينيتطيع الطالنينيب اختينينيار  

كمقررات حرة على أد ال يكود مضنيمود املنيادة التعليمينية مكنيررًا يف املقنيررات األخنيرف كمنيًا        

 .أو كيفًا/و
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معلومات توصيف المقررات التخصصية لتخصص أنظمة ال

 الحاسوبية

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإلحصا  1113

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البحنيني    

كمنيا يعنياجل موضنيوع     .واالستقصاء، ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي 

 .االرتباط واالحندار بصورة مبسطة
 

نظصصص ي،  2) سصصصاعات معتمصصصدة 3 :مهصصصا ات التواصصصصل ل تكنولوليصصصا املعلومصصصات  1151

 (عملي1

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

مهنينيارات الكتابنينية واحملادثنينية وإعنينيداد العنينيرومل ومهنينيارات التواصنينيل واالتصنينيال يف جمنينيال  

ل وكتابة التقارير التقنية، تصميم التقارير التقنينية، دليني  . التطوير واألعمال من النواحي التقنية

االسنينيتخدام، تقنينيارير حلنينيول املينينياكل، مهنينينيارات و طنينيرق التعنينيبري النينيتقري للمينينياكل و احللنينينيول         

 .الفجمية

 (عملي1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3ط ق االحصا  باحلاسوا  1185

 مبادي اإلحصاء 1113،  احلاسوب 0102 متطلب سابق

: اسنينينيوب يينينينيمل هنينينيذا املقنينينيرر املوضنينينيوعات التالينينينية وتطبيقاتهنينينيا يف جمنينينيال االدارة واحل   

السالسنينيل الزمنينينية، االرقنينيام القياسنينيية، االختبنينيارات العملينينية كاختبنينيار جنينيودة التوفينينيق واختبنينيار       

كما ييمل ايضا االختبارات غنيري العملينية   . االستقاللية واختبار كاي تربيع واختبارات النموذج

 .ويلككسنH.U مثل اختبار االشارة واختبار

 .ملية باستخدام حزم برجمية جاهزةتطبيقات ع(. ف)و ليل التباين وتوزيع فيير 

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4: معاجلة البيانات 1187

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

وطنيرق تنظيمهنيا ومعاجلتهنيا ودورهنيا يف خمتلنيف       (البيانات واملعلومنيات ) البيانات احلاسوبية 

لغنينيات ، (زمينيات  خمطنيط سنيري العملينينيات واخلوار  ) حنيل املسنينيائل باسنيتخدام احلاسنينيوب    ،اجملنياالت 
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دورة حينياة الوثيقنينية وطنيرق فهرسنية الوثنينيائق    ) الوثنيائق االلكرتونينية    ، (مقدمنية للغنية سنينيي  ) الفجمنية 

نظنيم التينيغيل والينيبكات تعريفهنيا ووظائفهنيا      )تطبيقنيات يف معاجلنية البياننيات      ، (واسرتجاعها 

ة التجنينينيارة االلكرتونينينيني)اسنينينيتخدامات متقدمنينينية للحواسنينينييب   ،(واسنينينيتخداماتها وجمنينينياالت أخنينينيرف 

 (.والتنجيم عن البيانات 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: الوسائط املتعد ة 1265

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

الوسنينيائط املتعنينيددة مفهومهنينيا واسنينيتخداماتها، الوسنينيائط املتعنينيددة وانسنينيياب البياننينيات،     

غط الصنينينيوتيات والسنينينيمعيات، الصنينينيور والرسنينينيوم التخطيطينينينية، الرؤينينينيا واحلركنينينية، تقنينينينيات ضنينيني   

البياننينيات، التخنينيزين املرئنينيي، أنظمنينية اتصنينيال للوسنينيائط املتعنينيددة، الوثنينيائق، النصنينيوص اهلجيننينية           

والوسنينيائط اهلجيننينية، واجهنينيات املسنينيتخدم، التنينيزامن، التجرينينيد يف الفجمنينية، تطبيقنينيات الوسنينيائط   

 .املتعددة وبرجمياتها

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4: بيتقنية تصميم صفحات الو 1266

 الوسائط املتعددة 1265 متطلب سابق

صنينيفحات الوينينيب واسنينيتخداماتها، مواقنينيع الوينينيب ومراحنينيل بنائهنينيا، مزاينينيا وخصنينيائص          

صنينينيفحات ومواقنينينيع الوينينينيب، برجمينينينيات إنينينينياء مواقنينينيع الوينينينيب، تكنولوجينينينيا الوسنينينيائط املتعنينينيددة     

 .استضافتهاوواقع حجز امل املواقع، املستخدمة يف بناء 

 ( ي نظ 2) ساعة معتمدة  2:  ياضيات منفصلة 1281

 (1)رياضيات  6111متطلب سابق 

فام  النمنينينياذج الرياضنينينيية، املسنينينيببات الرياضنينينيية، طنينينيرق الفهننينينية، طنينينيرق تصنينينيحيح النينيني   

، تعريف اجملموعات والعمليات عليها، العالقات وأنواعها، املخططات والتفرعنيات،   احلاسوبية

 .طرق البح ، التجزئة، االقرتانات وأنواعها، اخلوارزميات وطرق العد
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: مبا ئ التحليل العد ي 1281

 معاجلة البيانات 1187،  (2)رياضيات  6112سابق متطلب 

طنينيرق حنينيل املعادلنينية غنينيري اخلطينينية ذات املنينيتغري الواحنينيد، الطنينيرق     يف التحلينينيل العنينيددي مقدمنينية

ريقة نيوتن حلل املباشرة حلل املعادالت اخلطية، الطرق غري املباشرة حلل املعادالت اخلطية، ط

 .التقريب، االستكمال، التكامالت العددية، املعادالت غري اخلطية 

1282 Linear Algebra 2  يصصصد س ( )عملصصصي 1نظصصص ي،  1)سصصصاعة معتمصصصدة

 (باللغة االجنليزية

 احلاسوب 1112، ( 1)رياضيات  6111متطلب سابق 

اد، التحنيويالت اخلطينية   املصفوفات وأنظمة املعادالت ، فضاء املتجهات، االستقالل واألبع

واملصنينينيفوفات، نظرينينينية املصنينينيفوفة، نظرينينينية التحنينينيويالت اخلطينينينية، متثينينينيل التحنينينيويالت اخلطينينينية       

 .مبصفوفة القيم املميزة واملتجهات املميزة

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: حبوث العمليات 1284

 Linear Algebra 1282متطلب سابق 

الطريقة البيانينية، طريقنية   ) يات، الفجمة اخلطية املفاهيم األساسية ومنهجية حبوث العمل

مينياكل النقنيل   ) املسائل اخلاصة بالفجمة اخلطية  ،(سيمبلكس، االزدواجية و ليل الثبات 

، نظرينية القنيرارات، نظرينية صنيفوف االنتظنيار، التحلينيل       (والتعي  و اذج التدفق يف الينيبكات  

 +.QSBاستخدام الفجمة اليبكي، نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: ت كيب البيانات وتصميم اخلوا زميات 1289

 (1)برجمة  1291متطلب سابق 

، تركينيب البياننيات وأنواعهنيا، معاجلنية     طرق متثيل البيانات و ليل اخلوارزميات رياضيا 

ياكل اليجرية واملخططات، القوائم واجلداول والسالسل الرمزية، الطوابري واملكدسات، اهل

تقنيات الفرز والبح  والفجمة،  ليل اخلوارزمينيات، طنيرق تقينييم اخلوارزمينيات، تقينييم وقني        

تينينيغيل اخلوارزمينينيات، تقينينييم سنينيعة النينيذاكرة للخوارزمينينيات، أمثلنينية خمتلفنينية للخوارزمينينيات منينيع         

 . ليلها وتقييمها من حي  الوق  وسعة الذاكرة، تصنيف اخلوارزميات
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: يم منطق احلاسواتصم 1291

 احلاسوب 1112، رياضيات منفصلة 1281متطلب سابق 

األنظمنينية العددينينية وأنظمنينية الرتمينينيز، املنطنينيق الثننينيائي، اجلنينيف البنينيولي، البوابنينيات املنطقينينية،       

ادات، التتابعي، النطاطات، العنيد / تبسيط الدوال املنطقية، املنطق التوافقي، املنطق التوافقي

املسجالت، الذاكرة، الدوائر املنطقية احلسابية، مدخل إىل املعاجلات، التطورات الراهنة يف 

 .منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4(: 1)ب جمة  1291

 معاجلة البيانات   1187متطلب سابق 

اكينينيب واألصنينيناف، املصنينينيفوفات   الرتاملفنينياهيم األساسنينيية لتطنينيوير الفجمنينية الكينونينينية،       

والقنينينيوائم املتصنينينيلة، النينينيدوال الصنينينيديقة والعملينينينيات، األصنينينيناف املينينينيتقة و القوالنينينيب ومعاجلتهنينينيا،   

 .  C++، معاجلة امللفات بلغة C++استخدام املكتبات القياسية باستخدام لغة 

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4(: 2)ب جمة  1295

 (1)برجمة  1291متطلب سابق 

لغنينية جافنينيا مزاياهنينيا واسنينيتخداماتها، املفنينياهيم األساسنينيية للفجمنينية الكينونينينية ومزاياهنينينيا         نينينيأة  

مجنينينيل النينينيتحكم الينينينيرطية   " احلسنينينيابية واملنطقينينينية و العالئقينينينية   " واملنينينيتغريات، املينينينيغالت والتعنينينيابري   

والتكرارية، مجنيل معاجلنية االسنيتثناءات ، الرمنيوز والسالسنيل الرمزينية وأصنيناف األرقنيام، األصنيناف          

نيائها وخصائصها املختلفة وأدواتها واستخداماتها وآلية التعامنيل معهنيا، الواجهنيات واحلنيزم     واملناه  إ

خبصائصنيها املختلفنينية كيفينية إعالنهنينيا وتنفينيذها وإدارتهنينيا، االسنيتثناءات قنينيذفها والتقاطهنيا ومعاجلتهنينيا      

اإلخنيراج  وآلية إنيائها واستخدامها، برجمة القنوات املتعددة إنيائها وتنفينيذها، أساسنييات اإلدخنيال و   

 .وملفات القراءة و الكتابة، أساسيات الرسومات والصور وآلية معاجلتها

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: الربجمة امل ئية 1377

 (1)برجمة  1291متطلب سابق 

مبنينينيادي الفجمنينينية املرئينينينية، اسنينينيتخدام بنينينينية املراقبنينينية داخنينينيل التطبيقنينينيات، التفاعنينينيل منينينيع    

، استخدام Dialog Boxملفاتيح، استخدام صناديق احلوار املستخدم بواسطة الفأرة ولوحة ا
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، اسنينينينيتخدام اجلرافينينينينيا للرسنينينينيومات والنينينينيني    Menusالنصنينينينيوص واألشنينينينيكال، اسنينينينيتخدام النينينينيني    

Bitmaps اسنينينينيتخدام ،ActiveX   واجهنينينينيات املراقبنينينينية، إنينينينينياء أشنينينينيرطة األدوات وأشنينينينيرطة ،

، والنينينيني Classes، إنينينينياء النينينيني  ODBCاحلنينينياالت، اسنينينيتخراج البياننينينيات منينينين قاعنينينيدة البياننينينيات 

Modules تطبيقات االنرتن ،. 
 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: احملاكاة 1378

 (2)برجمة  1295متطلب سابق 

مفنينينياهيم احملاكنينينياة، منهجينينينية احملاكنينينياة،  ذجنينينية احملاكنينينياة، عناصنينينير احملاكنينينياة       

كنينيارلو،  نيتواملتقطعنينية، احملاكنينياة املسنينيتمرة، األحنينيداث، األنينينيطة، املعاجلنينيات، واكنينياة منيني    

 .للمحاكاة UMLام العيوائية، املتغريات العيوائية، استخدام لغة األرق

 

 (عملي  1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: حتليل األنظمة و تصميمها 1381
 

 (2)برجمة  1295متطلب سابق 

املعلومات احلاسوبية باستخدام طريقة التحليل املوجه للكيانات، حي  يتناول  أنظمةبناء 

، األنظمنينيةو لينينيل  األنظمنينية،، ومنهجينينيات بننينياء أساسنينييةمفنينياهيم : الينينيةاملوضنينيوعات الرئيسنينيية الت

ومجنينينيع املتطلبنينينيات، وحنينينياالت االسنينينيتخدام، وهيكلينينينية النظنينينيام، وسنينينيلوك النظنينينيام، والتصنينينيميم ،  

والطنينيرق، وتصنينيميم امللفنينيات وقاعنينيدة البياننينيات، وبرجمنينية واختبنينيار    واألصنينينافواجهنينيات النظنينيام، و

حنيل هلنيا    وإجينياد ينيمل مناقينية مينيكلة و ليلنيها     النظام وتوثيقه وطرق التحوينيل ودراسنية حالنية ت   

 .وتطوير الدراسة وتنفيذها وتنويعها وتطبيقات عليها

 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: هيكلية احلاسوا ولغة امسبلي 1381

 تصميم منطق احلاسوب 1291متطلب سابق 

ملصنيغرة،  املعاجلنيات ا هيكلينية  التنظيم األساسنيي العنيام للحاسنيوب، هيكلينية احلواسنييب،      

برجمينينيات املعاجلنينيات املصنينيغرة، شنينيكل التعليمنينيات وأنواعهنينيا منينين حينيني  عنينيدد العننينياوين، كيفينينية    

يف احلاسنيوب، الرتكينيب النيوظيفي للمعنياجل النيدقيق، املسنيجالت، االعرتاضنيات،        الفام  تنفيذ 

التعليمات، التوجيهات، األدوات، التعابري، اسنيتخدامها يف  : عرمل عناصر لغة التجميع امسبلي

رام  حلل مسائل خمتلفة، املكوننيات األساسنيية لنظنيام الفجمنية بلغنية التجمينيع، عالقنية        كتابة ب

 (. Macro) لغة التجميع بلغات الفجمة األخرف، املاكرو 
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 (عملي 2نظ ي،  1)ساعات معتمدة  3: ب جميات احلاسوا الشخصي 1382

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

اثر الفجميات اجلاهزة على أسنياليب العمنيل   دور احلواسيب يف مساندة النياطات املهنية، 

اليدوية، دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية واجلداول والرسوم البيانية والتقديم والعنيرمل،  

 .إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأثريات احلركية على الكائنات

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: قاعدة البيانات وإ ا تها 1383

  ليل األنظمة و تصميمها 1381ابق متطلب س

، تنظنينينييم قواعنينينيد البياننينينيات وطرقهنينينيا، تصنينينيميم قواعنينينيد البياننينينيات  لقواعنينينيد البياننينينيات مقدمنينينية

نظنينيام إدارة قواعنينيد البياننينيات، تطبينينيق قواعنينيد البياننينيات    ت، مهنينياماملنطقينينية، أننينيواع قواعنينيد البياننينيا 

 .تقبليةالعالئقية، إدارة قواعد البيانات، التطورات الراهنة واالجتاهات املس

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أنظمة التشغيل 1385

 . هيكلية احلاسوب ولغة أمسبلي 1381متطلب سابق 

مفنينينياهيم أساسنينينيية، بنينينينية أنظمنينينية التينينينيغيل ووظائفهنينينيا، إدارة النينينيذاكرة الرئيسنينينيية، إدارة       

االعنيرتامل و   املعاجلات، املعاجلات املتعددة، إدارة العمليات،العمل و املعاجلات، العمل، جدولة

املقاطعنينينية، العملينينينيات املتتالينينينية، العملينينينيات املتزامننينينية، السنينينييمافور، مراقبنينينية التينينينيغيل، التوقنينينيف    

جدولة األقنيراص، امللفنيات، إدارة وحنيدات اإلدخنيال و اإلخنيراج،      : النهائي، إدارة التخزين الثانوي

 .يلأنظمة التيغ تصميم قياسه ومراقبته وتقييمه، احلماية واإلخفاق، مبادي: األداء

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أمتتة املكاتب 1387

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

علومنيات،  دور احلواسيب يف مساندة النياطات املكتبية، املتطلبات املكتبينية ومعاجلنية امل  

األدوات املكتبينينية االلكرتونينينية، الفجمينينيات اجلنينياهزة لنينيدعم النينينياطات املكتبينينية مثنينيل الرسنينيم    

 .املكتا والفيد االلكرتوني، ومعاجلة الصوراهلندسي والنير 
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 (عملي  1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: مواضيع خاصة  1391

 (انهاء املستوف الثال )متطلب سابق 

يتم طري موضوعات تدرس تتماشى مع التطور اجلاري يف جمال تطبيقات الويب أو حسب ما 

تغيري حسب التطورات اليت  دث يف املقرر ب وتوف. لس الكلية يف كل عام دراسييقرره جم

اهلدف من طري هذه املواضيع إملام الطالب بآخر املواضيع ذات . .جمال تكنولوجيا املعلومات

 .من املواضيع املقرتحة. العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلومات

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: الت ا ة االلكرتونية 1477

 صميم صفحات الويبتقنية ت 1266متطلب سابق 

مفنينياهيم أساسنينينيية، التعرينينيف، املنهجينينية، التكنولوجينينيا وخنينينيدمات     : التجنينيارة االلكرتونينينية  

التجارة االلكرتونية دور االنرتن  فيها، معمارية اخلادم التجاري، حلنيول البنيائع، أنظمنية النيدفع     

 .زاد العلريااللكرتونية وتقنياتها، مزايا مواقع التجارة االلكرتونية، احلماية، تكنولوجيا امل

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: األنظمة املوزعة 1479

 .أنظمة التيغيل 1385متطلب سابق 

أداء احلواسنينينييب املتوازينينينية، تصنينينيميم املعاجلنينينيات     معمارينينينية حواسنينينييب املعاجلنينينيات املوازينينينية،   

ت املتوازية، املعاجلات املصفوفة، احلواسنييب األنبوبينية، تصنينيف التصنياميم، هيكلينية املعاجلنيا      

املتعددة، التطبيقات املتوازية، تعريف باألنظمة املوزعة وتنظيم توزيعهنيا وملخنيص ملبنيادي برجمنية     

 . النظم املوزعة 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أنظمة املعلومات اإل ا ية 1481

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

إلدارة، األنظمنينينينية ووظائفهنينينينيا وبنيتهنينينينيا املفنينينينياهيم األساسنينينينيية ألنظمنينينينية املعلومنينينينيات اإلدارينينينينية، ا

وعملياتها، استخدام التكنولوجيا، دور أنظمة املعلومات يف التخطيط والرقابة واختاذ القرار، 

ميروعات تطوير أنظمة املعلومنيات اإلدارينية، املينياريع الفجمينية وتطنيوير أنظمنية املعلومنيات         أدارة

 .اإلدارية
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3 :الذكا  االصطناعي واألنظمة اخلبرية 1484

 (2)برجمة  1295رياضيات منفصلة ،  1281متطلب سابق 

مقدمنينية يف النينيذكاء االصنينيطناعي، حسنينياب املنطنينيق، متثينينيل املعلومنينيات بالقواعنينيد، أسنينياليب     

  أخرف لتمثيل املعلومات، األنظمة اخلنيبرية، لغنيات الفجمنية املسنيتخدمة يف النيذكاء االصنيطناعي       

(PROLOG, LISP)ستخدامات عملية، تطلعات مستقبلية، ا. 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: ضبط أنظمة املعلومات وأمنها 1485

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

مفنينياهيم ضنينيبط األنظمنينية احلاسنينيوبية، راينينية النظنينيام احلاسنينيوبي وتقينينييم املخنينياطر، تطنينيوير   

يدا كلمات السر ووسائل التعرينيف األخنيرف،   سياسات احلماية ومسائل التعريف والتوثيق و د

، التينينينينينينيفري Firewallsأنظمنينينينينينية وبرجمينينينينينينيات مقاومنينينينينينية الفريوسنينينينينينيات، واجلنينينينينينيدراد النارينينينينينينية     

Cryptography نظم  ري االخرتاق ،(IDS) Intrusion Detection Systems ،

 .وأمن اليبكات احلاسوبية واليت متثل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوق  احلاضر

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: ت اسل البيانات بالشبكات 1486

 هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي 1381متطلب سابق 

مفاهيم أساسية، أسباب وأهداف توزيع البيانات، أساليب املعاجلة، أنواع األنظمة املوزعة، 

البيانات، دراسة  التجهيزات واملعدات، طرق االتصال، أنواع وأهمية املطاريف، قوان  إرسال

 التعرف على أهم اليبكات الدولية واحمللية، اجلوانب شبكات االتصال،و ISO وذج 

 االمنية، 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أنظمة املعلومات احملاسبية 1491

 (1)مبادي احملاسبة  4131،  ليل األنظمة و تصميمها 1381متطلب سابق 

ات احملاسنينيبية وأنظمنينية املعلومنينيات احملاسنينيبية، الفنينيرق منينيا بنيني     مفهنينيوم أنظمنينية معاجلنينية البياننيني 

احملاسنينيبة التقليدينينية وأنظمنينية املعلومنينيات احملاسنينيبية، الينينيبكات والتكنولوجينينيا املسنينيتخدمة يف        

أنظمنينية املعلومنينيات احملاسنينيبية،  نينياذج منينين أنظمنينية املعلومنينيات احملاسنينيبية، تصنينيميم وتنفينينيذ األنظمنينية  

وضنيع الضنيوابط ألنظمنية املعلومنيات احملاسنيبية، تصنيميم        اجلزئية يف أنظمة املعلومات احملاسبية،
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وحسنيابات   واملقبوضنياد وتنفيذ نظام معلومات املبيعات وطلبات العمالء، نظام معلومات الفنيواتري  

العمنينيالء، نظنينيام املينينيرتيات واملنينيدفوعات وحسنينيابات املنينيوردين، نظنينيام النينيتحكم بنينياملخزود، نظنينيام      

 .ل املالياألستاذ العام والتحلي ماملوارد البيرية، نظا

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: هندسة الربجميات 1494

  ليل األنظمة و تصميمها 1381متطلب سابق 

مفاهيم أساسنيية، تعرينيف، نوعينية الفجمينيات، وثوقينية الفجمينيات، مينياريع الفجمينيات،         

لينينيل دورة حينينياة الفجمينينيات، الطرائنينيق واألدوات والتقنينينيات ودورهنينيا يف هندسنينية الفجمينينيات،       

األنظمنينية ومراحلنينيها وتقنياتهنينيا، تصنينيميم أنظمنينية الفجمينينيات وتقنياتهنينيا، تصنينيميم النمنينيوذج، تنفينينيذ    

الفجمة، اختبار الفجمة، توثيق األنظمة الفجمية، صيانة األنظمة الفجمينية وتطويرهنيا، إدارة   

ة فريق العمل، توزينيع املسنيؤوليات، التخطنييط، إدار   : الفجميات واملوضوعات ذات العالقة بذلا

تصنينيميم واجهنينيات التخاطنينيب، فحنينيص     الكلفنينية، إدارة اجلدولنينية لتسنينيليم الفجمينينية وتركيبهنينيا،     

 .الفجميات، األدوات املساعدة يف هندسة الفجميات

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: ال سم باحلاسوا 1495

 (1)برجمة  Linear Algebra  ،1291 1282نفصلة، مرياضيات  1281متطلب سابق 

اسنينينيوب وتطبيقاتنينينيه، أجهنينينيزة العنينينيرمل واإلدخنينينيال، رسنينينيم اخلطنينينيوط املسنينينيتقيمة    الرسنينينيم باحل

والنينينيدوائر واألحنينينيرف وخوارزمياتهنينينيا، التقلنينينييم والنوافنينينيذ ومرافنينينيئ الرؤينينينية، املضنينينيلعات وتعبئتهنينينيا،   

التحويالت يف املسنيتوف مبقنياييس نسنيبية، النيدورانات واإلزاحنية، الظنيالل و األلنيواد، اإلحنيداثيات         

 .اعلي،  ريا الصور واإليقونات، اجملسمات، رسم املنحنياتالعاملية والقياسية، الرسم التف

 (عملي 3نظ ي،  1)ساعات معتمدة  4: مش وع التخ ج 1499

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383مناه  البح  العلمي ،   1214إنهاء املستوف الثال  ، متطلب سابق 

: ينيروع الطالب إلعداد املميروع تطبيقي يقوم به الطالب بعد إنهاء املستوف الثال ، تهيئة 

عناصنينير املينينيروع، اخللفينينية العلمينينية واجلنينيدوف االقتصنينيادية، اقنينيرتاي موضنينيوع ومناقينينية املقنينيرتي،      

 .جتميع املعلومات، تقديم تقرير مستلزمات امليروع الفنية وكيفية تنفيذ ذلا

 الفجمينية  أوتنفيذ امليروع واختيار الطريقة املناسنيبة لنيذلا منين حيني  اختينيار لغنية الفجمنية        

 .اجلاهزة واملستلزمات والوسائل الضرورية
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 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإل ا ة 4111

إىل  اإلشنيارة ييمل هذا املقرر دراسة مفهوم اإلدارة وأهميتها وتنياريخ نينيأتها والكتابنيات حوهلنيا منيع      

 عالقنينية اإلدارة اإلدارة العربينية اإلسنيالمية، كمنينيا يعنيرمل املقنيرر اإلدارة بصنينيفتها علمنيًا وفننيًا ومهننينية، وينيب        

ق وإدارة األفنيراد  يوالتسنيو  واإلنتنياج التموينيل  : بالعلوم األخرف، ويستعرمل بإجياز أهم وظائف املنينيأة وهنيي  

بعنينيض املنينيدارس الفكرينينية ونظرينينيات اإلدارة والتنظنينييم املختلفنينية يف مراحنينيل تطورهنينيا    ووالعالقنينيات العامنينية، 

 .ةالزمري مثل حركة اإلدارة العلمية والنظريات الرمسية لإلدار

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: ( 1) مبا ئ االقتصا  4121

مدخل إىل علم االقتصاد من حي  التعريف والعالقة بالعلوم األخرف ومنهجية التحليل االقتصادي، 

ويركز املقرر على االقتصاد اجلزئي فيتناول العرمل والطلب، واشتقاق الطلب على السلع واخلنيدمات،  

اليف بأنواعها، واشتقاق عالقة العرمل من السلع واخلدمات، والتوازد ب  واقتصاديات املنيأة، والتك

 .الطلب والعرمل، كما يتناول أنواع األسواق ونظرية اإلنتاج والتكلفة ونظرية التوزيع

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3(: 1)مبا ئ احملاسبة  4131

سنيية، نظرينية القينيد املنيزدوج،     تعريف احملاسبة مع بياد أهميتها، النظام احملاسنيا وعناصنيره األسا  

العمليات املتعلقة بصاحب امليروع، العملينيات النقدينية مبنيا يف ذلنيا العملينيات املصنيرفية ومنيذكرة تسنيوية         

 .املبلغ، عمليات البضاعة واخلصم، األوراق التجارية ومعاجلتها، األصول الثابتة، إعداد ميزاد املراجعة

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3(: 1) ياضيات  6111

واللوغارمتية،  وا سيةاالقرتانات، االشتقاق وقوانينه، ميتقة االقرتانات املثلثية واملثلثية العكسية 

قنينيانود السلسنينيلة، تطبيقنينيات التفاضنينيل، النظرينينية األساسنينيية يف التكامنينيل، طنينيرق التكامنينيل، تكامنينيل          

 .االقرتانات املثلثية، التكامالت املعتلة، االقرتانات الزائدية، تطبيقات التكامل

 

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3(: 2) ياضيات  6112

 (1)رياضيات  6111متطلب سابق 

القطنينيوع املخروطينينينية، اإلحنينينيداثيات القطبينينينية وتكامالتهنينينيا، املتجهنينينيات، اإلحنينينيداثيات يف الفضنينينياء،  

املعادالت الوسيطة، االسطوانيات والسنيطوي الربيعينية، املينيتقات اجلزئينية والقنييم القصنيوف، درجنية مينيل         

روبات الجنينيران ، التكنينيامالت املتعنينيددة، املسنينياحة السنينيطحية، املتسلسنينيالت الالنهائينينية       االقنينيرتاد، مضنيني 

 .ومتسلسالت القوف، تقاربها وتباعدها وتكاملها


