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 :المقرراتتوصيف 

مل يمل(نظمل3عتمدةمل ساعاتملممل3:ملمبا ئملاإلحصا مل0103

بززززدور لزززززب  يززززف الطا قزززززرر إىل تعر هززززذا امل هززززدف  صززززاء ي حزززززث  اإلح قززززة الب يزززززاة ويف يفري يف احل

سززوي نززى ال يززة واملنح يززة واالحتمال عززات التكرار نززاول التو ي ضززوع  .واالستقصزاءب ويت عززاجل مو مززا ي ك

 مبسطة.بصورة االرتبا  واالءدار 

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مل(:مل1تداض مل تكام مل مل1100

ضزززح نزززات  هزززذا يو شزززتقاأب االقرتا صزززالب واال يزززات واالت قزززرر النها يزززةبامل يزززةب  اجلرب غزززري اجلرب و

مززل  تزالب التكامزلب تكا يززة لوبي يززةب تطبيقزات االشزتقاأب نظر نزات الزائد تفاضزل وتكامزل االقرتا

 امل.ت التكتطبيقااالقرتانات اجلربية وغري اجلربيةب 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3  اضياتملعامة:ململ1101

كززز  عزززهزززذا اير هزززاب األ يزززات علي يزززة والعمل عزززداد احلقيق لزززى األ قزززرر ع يزززات داد املرمل بزززة والعمل ك

سزززيةب  يزززة العك نزززات املثلث يزززة االقرتا نزززات املثلث يزززةب االقرتا نزززات اجلرب حلزززدود االقرتا كزززثريات ا هزززاب  علي

 تميةب املتباينات واملعادالت.لوغارينات الاالقرتانات اآلسية واالقرتا

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاتمل املعلمماتمقدمةمليفملعلاملاملكتبمل1120

هزززوم  بزززمف خزززرى  اتاملكت بزززالعلوم األ تزززه  سزززية وعالق ضزززوعاته الرئي مزززات ومو يزززا املعلو وتكنولوج

مززات يف اجمل كززز املعلو بززات ومرا يززارة املكت يززة   يززةب وأهم تززه التارا مززعب ووتطورا نززواع ت بزززات أ املكت

ملزززو مززززن ا هززززا  هزززا ومقتنيات مززززات ووظائف كزززز املعلو لززززيت ومرا خلززززدمات ا هزززاب وا يززززةب وتنظيم اد املكتب

طززورا سززريعتقزدمهاب والت هززا ت ال صززها وأهميت مززات وخصائ لززمب وماهيزة املعلو هززذا الع شززهدها  لزيت ي ة ا

جززا يززة حا مززات وتلب مززن املعلو فززادة  ملززؤترة يف اإل مززل ا مززعب والعوا يززة اجملت مززيف تنم سزززت جمت تفيدينب ع امل

ضززوعاتب هززذ  املو صززلة ب سززية ذات ال يززة  واملصزطلحات األسا يززة العرب مززات املهن يززات واملنظ وأهزم اجلمع

يززة يف  جملززوالدول سززميات هززذا ا مززاتب وامل كززز املعلو بززات ومرا عززاملني يف املكت هززو لل عززداد امل الب واإل

نزززات يزززات والتقني حزززدث األدوات والتقن عزززاملنيب وأ .زززؤالء ال ثزززة  يززز  احلدي بزززات ة املتالدول عزززة يف املكت ب

 ومراكز املعلومات املتطورة واحلديثة.
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مل(عمليمل1ي،ملنظ مل2 دةملمعتمملساعاتمل3املكتباتمل:ململيفملاملعلمماتملتكرملمجيامل1122

نزززات ظزززم مكو يزززا ن مزززاتب تكنولوج نزززات املعلو يزززةب املكو مزززة املاد مزززات أنظ سزززوبيةب املعلو  احلا

يزززات جلزززاهزة الربجم لزززم يف ا بزززاتب ع يزززل املكت نززز نث هزززاب اتالبيا مزززات ومعاجلت يفزززرأ املعلو  وأدوات و

 .تلومااملع تكنولوجيا عرب النشر املتعددةب الوسائط احلاسوبب تشبكا املعلوماتب اسرتجاع

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1فيو ا ملعامةمل مل1124

 ( أو متزامن1) تفاضل وتكامل 1100متطلب سابق 

كززةب  لززم احلر هزززاتب ع لززى املتج قزززرر ع هززذا امل كززز  لزززم حتير يززن اجلع قزززة ر شززغل والطا سزززمب ال

 الدورانيةب اجلاذبيةب ميكانيكا املوائعب احلرارة.زخم والتصادماتب احلركة والقدرةب ال

ملعملي(مل1ساعةملمعتمدةمل مل1(:مل1مةملعمليةمل فيو ا ملعامل1125

 ( أو متزامن1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق 

حركزة ارزا  واحزدب ام يف األجسز يتناول هذا املقرر  ع املتجهات وتوا ن القزوىب حركزات

ثزاني يف احل لززخم اخلطزيب املقذوفاتب قانون نيوتن ال قزوى االحتكزاكب حفزظ ا احلركزة ركزةب 

يززةب الدائريزة ا يززدسب لعمود يززةب مبزدأ أرمخ جززةب احلزرارة النوع كززة الدورانيزةب اللزو العززوم يف احلر

 تطبيقات على معادلة برينولي.

ملنظ ي(مل3 ملةمدساعاتملمعتمل3(:مل2فيو ا ملعامةمل مل1126

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق 

قززرر ال هززذا امل نززاول  جملززيت يزززةب ا بززائيب املقززوة الكهربائ هززد الكهر بززائيب اجل سزززعة ال الكهر وا

عزززة ال قزززوة الداف يزززةب ال مزززة الكهربائ شزززر واملقاو بزززائي املبا يزززار الكهر لزززةب الت ملزززواد العا  يزززة وا كهربائ

جملززال امل يززةب ا لززدورات الكهربائ يززة و ا يزززة سزززي والغنايفيالكهربائ عزززوم الدوران سززية وال قززوى املغنايفي

صزززادر  سزززيةب م ضزززوء ا.ناملغنايفي سزززيب ال حلزززث الكهرومغنايفي سزززيةب ا جملزززاالت املغنايفي سزززيب ا د

 ء الفيزيائي.الضو
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ملعملي(مل1ساعةملمعتمدةمل مل1(:مل2فيو ا ملعامةملعمليةمل مل1127

 ( أو متزامن2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق 

نزاول هزذا املقزرر  قززانون الكهرال جملزايت طززالء الكهربزائي والشزحنة علزى األيونزاتب  بزائيب ال

قزانون كريشزوف أوم سززعة  احلزراريب ب مكزافل جزول ب قنطزرة ويتسزونب جمززئ اجلهزدب  قيزاس 

  جمهولةب اجملال املغنايفيسي األرضيب امليزان التياريب قانون سنيلب العدسات الضوئية الرقيقة.

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدساعاتململ3(:مل1كيميا ملعامةمل مل1128

لزروابط الكيميائ لززذريب ا يززب ا قززرر الرتك هززذا امل نزاول  عززادالت يت ئززاتب امل شززكال اجلزي يززة وأ

 مادة والطاقةب حاالت املادة.ميائية للالكياملو ونة واحلسابات 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2كيميا ملعامةمل مل1129

 (1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

فزاعالت الكيميائيزةب  يف احمللزول فاعالتلب التيوضح هذا املقرر احملالي املزائيب حركيّزة الت

 ميكا احلرارة الكيميائيةب الكيمياء الكهربائية.دينا

ملعملي(مل2ساعةملمعتمدةململ مل2عملية:ململ ملعامةمياكيمل1130

 ( 1كيمياء عامة ) 1128متطلب سابق 

يزززة ملزززواد الكيميائ يززة وا لزززى األدوات املخرب عزززرف ع قززرر الت هزززذا امل نززاول  مززل معوالتع يت مزززان ا هزززا بأ

لزززتغريات الكيميائ تزززبني ا سزززيطة  فزززاعالت ب جزززراء ت تزززرتبط يزززوإ يزززة  صزززفية وكم رزززارب و جزززراء  ةب إ

) الفولتيزه  العامزة مثزل  االتززانب سزرعة التفاعزلب اخلاليزا اجللفانيزة الكيمياء باملواضيع الواردة يف

 (ب املعايرةب الذائبيةب اخلواص اجلمعية للمحاليلب حرارة التفاعل.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3جياملعامة:ململمجيمل1132

تزززززا لززززى  قززززرر ع هززززذا امل كززززز  لززززوجيب اير تزززززروات األرض ريخ األرض اجليو عززززادن و لززززورات وامل لب

 الصخورب مظاهر األرض الرئيسيةب العمليات اخلارجيةب امليا  والدورة املائية.ملعدنيةب ا

ملي(عململ1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل1علممملحياتيةملعامةمل مل1133

نززز هزززاب واملو اوليت يزززة ووظائف ضزززيات اخلل يزززةب وع يزززاء اخلل قزززرر كيم كزززاتر هزززذا امل تزززاتب وت ر

ضزززوئيب يزززل ال شزززكلهاب والتمث يزززة وت نززات احل تززنفس  الكائ هززززة وال يزززوانب وأج يزززة احل لزززويب وتغذ اخل

 التبادل الغا ي يف الكائنات احلية وعملياتهب واجلزء العملي.
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ملعملي(مل1ظ ي،ملنمل2ةمل ساعاتملمعتمدمل3(:مل2علممملحياتيةملعامةمل مل1134

 (1علوم حياتية عامة ) 1133متطلب سابق 

هززذ نزاول  قززرر يت يززاا امل هزززة وعمل مززونيب أج يززات التنظزيم ا.ر هزززة وعمل ظززيمأج صززيبب  ت التن الع

 احلركة واألجهزة العضليةب نشأة احلياة وتطورهاب التنوع احليويب واجلزء العملي.

ملي(عململ1ملنظ ي،مل3ساعاتملمعتمدةمل مل4كيميا ملالعراص :ململ1135

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

نزاول هزذا املقزرر كيميزاء صززر الرئيسزية املمثلز يت لززدوري ة للمجموعزات األوىل يف اجلزدول العنا ا

يفزززززرأ )  سزززززية و صززززر الرئي مزززززات العنا لزززززاتب خا يزززززةب الالف صززززر االنتقال يزززززة (ب العنا صززززر الفلز العنا

صزززر و عزززض العنا بزززات ب هزززاب مرك صزززناعية من صزززة ال صزززها وخا سزززتخدااستخال صزززناعةب ماتها ا يف ال

 تعلقة بهذ  املوضوعاتب واجلزء العملي.العناصر املشعة واستخداماتهاب والتجارب امل

ملعملي(1نظ ي،ململ2 ملساعاتملمعتمدةمل3رملمجياملاملعلممات:اص مليفملتكمها اتملالتممل1150

ملاحلاسوب 0102متطلب سابق 

هززارات التواصزل و عززداد العزروض وم بززة واحملادتزة وإ صززامهزارات الكتا طززوير ل يف جمزاالت ال الت

يززززة. وكت نززززواحي التقن مززززن ال مزززال  قزززاواألع بززززة الت يززززل ا يززززةب دل قززززارير التقن صززززميم الت يززززةب ت رير التقن

سزززتخدامب  لززززاال قززززارير ح لززززول ت شززززاكل و احل لززززتقو للم عززززبري ا يفززززرأ الت هززززارات و  شززززاكلب م ول امل

 الربجمية.

ملي(عململ1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3أساسياتملالدا اتملالكه بائية:ململ1160

 (1تفاضل وتكامل ) 1100سابق لب متط

 دارات التيزار الكهربزائيو ة والتيزار الكهربزائي واملقاومزةيتناول مبادىء الكهربزاء السزاكن

سزززتمر  ملززززرتدد )DC)امل فززززاهيم الكهروممزززز( وتطبيقاتهAC( وا فزززة وم لززززدارات غا املختل سززززية وا نايفي

 الكهربائية متعددة األيفوار وآلية عمل احملول الكهربائي.
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ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3كرت نيات:مللمقدمةمليفملاالمل1163

 (1تفاضل وتكامل ) 1100ب سابق طلمت

هززذا املقزرر  نزاول  سززس يت صززالت هيم االومفزاأ يززات وأشزبا  املو مززل لكرتون بززدأ ع ب تركيزب وم

صزززل ب شززززبه املو نزززائي  يززززاتالث صززززة الثنائ قززززات  اخلا مززززل وتطبي بزززدأ ع سززززتخداماتها ب م هزززا وا مميزات

 (.  FETتأتري اجملال )وترانزستورات ( BJTائية القطبية )رات تنانزستوالرت

مل(عمليمل1ملنظ ي،مل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملأساسياتملأمنملاملعلمماتمل1171

يزة, حيزث يشزرع املقرر العلمزي بشزرع نى هذايع لزيت ميكزن  أمزن املعلومزات و احلما التهديزدات ا

سززب سززتخدم احلا جززه م سززائل الو أن توا ضززح و نززت ويو يزززة وواالنرت نززات يززةاحلما قا مزززات  و للبيا املعلو

مززن هززا  األ بزززرامج من ملززاديب و سززباحل ا ضززارة ا مزززن ال يززة  مزززا واحلما يززة. ك جززدران احلما سززات و  الفريو

 .والتشفري املعلومات الكالسيكية للتشفري ومحاية األساليب سيتم شرع

لزب بأساسزيات مفزاهيم امزن املعلو أهداف املقرر  مزاتب يهزدف هزذا املقزرر إىل تعريزف الطا

خزززايفرا شززززفري و مل سززززتخدام الت نززززات با يززززة البيا ضززززعفب محا قززززا  ال يززززاتون شززززبكات  تقن تززززأمني ال

 .واإلنرتنت

يشرع التقنيات  بألمن احلاسب و أمن املعلوماتاألساسية  يصف املفاهيم كرجات املقرر 

ظززام احلاسزب يزة ن مززو و املهزارات املطلوبزة ب املوجزودة حاليزا  حلما لزوعي األ سززتخداميشزرع ا ات دواأل ال

 ساسية يف مواجهة املشاكل األمنية.األ

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3معاجلةملالبيانات:ململ1187

 باحلاسو 0102متطلب سابق 

هززز نزززاول  قزززرر يت هزززا ذا امل هزززا ومعاجلت يفزززرأ تنظيم مزززات و نزززات واملعلو سزززوبية ) البيا نزززات احلا البيا

جملززززاالت  لززززف ا هززززا يف كت سزززززوب بودور سززززتخدام احلا سززززائل با طزززز حزززززل امل سززززري ) ك يزززززات ط  العمل

يزززات (واخلوار سزززي(ب  م غزززة  مزززة لل جمزززة) مقد غزززات الرب قزززة  ب ل يزززاة الوتي يزززة ) دورة ح تزززائق االلكرتون الو

تززائق و ويفزرأ فهرسزة نزات   ب اسزرتجاعها (الو قززات يف معاجلزة البيا شززبكات )تطبي ظززم التشزغيل وال ن

جمززاالت أخزرى ( سززتخداماتها و هززا وا مززة ل بتعريفهزا ووظائف سززتخدامات متقد سززيا جززارة )ب  لحوا الت

 االلكرتونية والتنجيم عن البيانات (.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2  مل تكام ملتداضمل1200

 (1امل )تفاضل وتك 1100متطلب سابق 

ضزززمن  مزززل تت لزززى التكا قزززات ع تزززلب تطبي مزززل املع مزززلب التكا يفزززرأ التكا قزززرر  هزززذا امل ضزززح  يو

سزززالت الالنه يززززات واملتسل يزززةب املتتال حزززداتيات القطب يزززةب اإل يززززة ائ مززززاكلورين نظر يزززة  تزززايلورب نظر

بززأكث نزات  مززلمتسلسزلة القزوىب االقرتا نزائي والتكا ئززيب التكامزل الث  ر مزن مزتغريب االشزتقاأ اجلز

 تطبيقات على التكامل املتعددالثالتيب 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ةردسةملإحداثية:ململ1201

لززدورانب  لززديكارتيب االنسزحاب وا سززتوى ا قززرر امل هززذا امل نزاول  خلززط ايت سززتقيا لززدائرةب مل مب ا

مزز يززةب املعادلزة العا مززن الدرالقطزوع املخرويف عززادالت ة  يززةب امل تززتغريينب اإلحزداتيات القطب يززة  جزة الثان

سززطوع وسزيطةب املال لززديكارتيب الكزرةب السزطوع االسزطوانيةب ال تجهزات يف املسزتوىب الفضزاء ا

ضزززز هزززات يف الف يزززةب املتج سززززطوانية والكرو حزززداتيات اال يزززةب اإل ضززززاءب  سزززتقيماءب املالرتبيع يف الف

 املستوى يف الفضاءب املنحنيات يف الفضاء. 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3أساسياتملال  اضيات:ململ1202

نزززاو هزززذايت قززز ل  لزززى امل يزززب ع قزززة الرتت قزززاتب عال عزززاتب العال هزززانب اجملمو يفزززرأ الرب طزززق و رر املن

 األعداد احلقيقيةب خاصية أرمخيدسب االقرتانات.

ملنظ ي(مل3 ملةدتملمعتمساعامل3نظ  ةملاألعدا :ململ1203

 أساسيات الرياضيات 1202متطلب سابق 

نزززاول  يزززات عهزززذا امليت يزززةب العمل عزززداد الطبيع يزززة ل  سزززلمات بيان عزززة قزززرر م عزززداد لزززى جممو األ

سززم  نزاء األعزداد الصزحيحةب األعزداد األوليزةب النظريزة األساسزية يف علزم احلسزابب القا الطبيعيزةب ب

شززرتك  يززة ب املعزاألصزغراملشزرتك األكزرب واملضزاعف امل يززةب التطابقزات اخلطيزةب نظر ادالت الديوفنت

صززي سززابيةب البزاقي ال نزات احل لززرب االقرتا مززا وولسزن واوي عززادلنيةب نظريزات فري يززة حزل امل تنيب والنظر

 األساسية للمثلثات الفيثاغورتية.
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ملعملي(1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3إحصا ملتطبيقي:ململ1204

 ءمبادئ اإلحصا 0103متطلب سابق 

حززد حزول جمزتمع هزذا يركزز صززائي حزول جمتمزع وا قززرر علزى االسزتدالل اإلح بززا  امل نيب االرت

جملززتم سزززب  سززا  والن بززارات األو يززل واالءززدارب اخت حزززادي عنيب حتل بززاين األ غزززري الت يفززرأ  نززائيب  والث

 معلمية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3معا التملتداضلية:ململ1205

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

نززاول يززة والعلهززذا ا يت تززب األوىل والثان مززن الر ضززلية  عززادالت التفا حززل امل قززرر  هززا يف مل يززا وتطبيقات

التفاضزلية العاديزة مزن الرتزب الثانيزة  أنظمزة  ت للمعزادالتامليكانيكزا والفيزيزاءب حلزول املتسلسزال

 املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةدتممععاتملسامل3:ملاللغةملاإلجنليو ةملللتكرملمجيامل1210

لوجيزا بتكناو  للمتعلق، بالمجاالت وللدرلس، للعمل في لإلنجليزي، لللغ، على للمقرر هذل يركز

مزززززاتاملعل نزززززاقب و لزززززى وي قزززززائم ع يزززززوم ال عزززززا  ال مزززززة يف  ضزززززوعات امله مزززززن املو عزززززة  عزززززة متنو ش جممو

عزززابب وامل شزززبكات واألل لزززربامج إىل ال هززززة وا سزززيات األج مزززن أسا يزززا  هزززارات فزززردات التكنولوج وامل

يززا املعلومزااملطلوبزة  جززال تكنولوج مززال ت طززاع األع صززةيف ق تززيح الفر عززامب وي شززكل  لززب  ت ب للطا

لزيت يالسزتخدام املفزردات اجل يززدة ا تززة املقدمزة.د نززارين متنوعزة ومواضزيع احملاد مززن خزالل   تعلمهزا 

لزة ملتخصصزي تكنولوجيزا املعلومزات ال ينيب فلسزطينيستعرض املقرر أيضا عزدد ا مزن دراسزات احلا

سززطو سززطينيةب والشزركات الفل مززات الفل يززا املعلو تززاج إىل شزركات تكنولوج لززيت حت خززرى ا ينية األ

  .تكنولوجيا املعلومات

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3و ائي:ملالضم ملالديمل1220

 (2فيزياء عامة )  1126متطلب سابق 

 يزر.ات اللأساسي يتناول هذا املقرر الضوء ا.ندسيب التداخلب حيود الظلب االستقطابب

مل

مل

مل



 

158 
 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3فيو ا ملحد ثة:ململ1221

 (2فيزياء عامة )  1126ب سابق طلمت

قزززرر البن هزززذا امل نزززاول  يزززة ليت يزززةب يزززة الذر يزززاف الذر شزززعاعب األيف سزززمية لال عزززة اجل مزززادةب الطبي ل

 شعاعي.الطبيعة املوجبة للمادةب امليكانيكا املوجبة للجسيماتب البنية النووية والنشا  اال

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1الديو ا ملال  اضيةمل مل1222

 (2فيزياء عامة ) 1126ب (2تفاضل وتكامل ) 1200سابق متطلب 

كزززززز قزززززرر هزززززذا ير ئزززززيب  امل ضزززززل اجلز هزززززاتب التفا يزززززل املتج بزززززةب حتل عزززززداد املرك لزززززى األ ع

حزززززويالت التكام يزززززةب الت سزززززلة فور صزززززفوفاتب مسل حملزززززددات وامل عزززززددةب ا كزززززامالت املت يزززززة واملت ل

(Integral Transforms.وتطبيقاتها ) 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3مل(:1الكه  مغراطيسيةمل مل1223

 (2فيزياء عامة )1126متطلب سابق  

هزززذ نزززاول  جملزززاالت يت نزززاوبب ا سزززتمر واملت بزززائي امل يزززار الكهر جملزززالب الت شزززحنات وا قزززرر ال ا امل

حلزززث الكهرو سزززيب ا جملزززال املغنايفي كزززةب ا شزززحنات متحر يزززة ل عزززمغنايفيالكهربائ ادالت سزززيب م

 ماكسويلب اجملال واملادة.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاملعلمماتملبرا مل ترميةملمصا  مل1224

 مة يف علم املكتبات واملعلوماتمقد 1120ق  متطلب ساب

يززةب  مززال مرجع تززبب أع فزة  ك شززكا.ا املختل هززا وأ مززات وأهميتهزا وأنواع صززادر املعلو مفهزوم م

سززالتب امل يززات ومسل عزززادور سزززمعية ت احلكطبو ملززواد ال يفزززاتب ا تززائق واملخطو شزززيف والو يززةب األر وم

يززوال يزززة والرقم صززادر اإللكرتون يززةب امل صززغرات الفيلم صززريةب امل صزززادرب ة.......اخلب هززذ  امل يززا  ب ومزا

هززززاب  فززززادة من ضزززرورية لإل سززززتلزمات ال فزززةب وامل غززززراض املختل سزززتخدامها ل  هززززا وا سزززاليب تقومي وأ

 توفري وإتاحة هذ  املصادر.و يع وتاج وتواملؤسسات ذات العالقة بإن

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل املكتباتإ ا ةملم اكوملاملعلمماتململ1225

 ة يف علم املكتبات واملعلوماتمقدم 1120  متطلب سابق

لززى  هززا ع عززام وتطبيقات جززه  ثززة ومدارسزها بو سززاليب اإلدارة احلدي سززس وأ لززم اإلدارةب وأ مفهزوم ع

مززاملكتبزات ومراكزز ا كززز ات بشزكملعلو سززية يف إدارة املكتبزات ومرا خززاصب وموضزوعات أسا ل 
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سززيق والتاملعل ظززيم والتن قززرارات والتن طززيط واختززاذ ال يززه والتوظومزاتب والتخ هززو وج عززداد امل يززف واإل

صزززالب  يفزززرأ االت قزززتب و شزززريةب وإدارة الو ملزززوارد الب سزززاتب وإدارة ا هزززذ  املؤس عزززاملني يف  تزززدريب ال و

يززل واملوا نزة وامليزانيزةب وتصزميم مبزاني املكتس األدة وقيزاوتنظزيم اخلزدمات واملتابعز بززات اءب والتمو

 هنة.خالقيات املومراكز املعلومات وتأتيثهاب واملعايري املكتبيةب وأ

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3جمممعاتملالكائراتملاحلية:ململ1226

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

صززنيفب قززرر الت هززذا امل ضززح  سززاتب الفري يو بززدائياو كززة  يززاتب ممل كززة الفطر نززوىب ممل ت ال

يزززة كززة النبات يزززة لاململ نززات احل يزززة الكائ يزززةب أهم نزززات احل بززني الكائ قزززات  جلزززب العال سزززانب وا زء إلن

 العلمي.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3الشك مل الرتكيبملللكائراتملاحليةمل/ملحيمان:ململ1227

 جمموعات الكائنات  احلية 1226متطلب سابق 

نززاو هزززذايت يزززةب ل  نزززات األول يزززة واحليوا كزززة احليوان مزززدخل إىل اململ قزززرر  عزززديات امل ظزززائر الب -و ن

شزززززعاعيا سززززفنجيات(ب و بزززززات )اال يزززززدان ت التماتل)اشززززعبة املثق شززززعبة الد شزززززطيات(ب و سززززعات وامل ال

شزززعبة  يززاتب  شززعبة الرخو لزززدواراتب  شززعبة ا يززة و يززدان اخليط شزززعبة الد يززاب و شززعبة النيمرت سززطحة و امل

يززدان احل يزززةب الد جلزززشززعبة ملق يزززاتب وا شززعبة احلبل لزززدب  شززوكيات اجل شزززعبة  جززلب  صزززليات األر زء ف

 العملي.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3علاملالدلك:ململ1228

هزززذا املنزززايت عززززاد ول  يزززاس األب يفزززرأ ق كزززيب  صزززد الفل سزززائل الر يزززةب و سزززام الفلك قزززرر األج

كزززززززب  يززززززةب الكوا كززززززب الداخل شززززززمسب األرضب الكوا سززززززيةب ال عززززززة الشم يززززززةب اجملمو الفلك

يزززززا طزززززةب النخلارج ضزززززاءتها ب ت سزززززطحهاب إ حزززززرارة  جزززززات  قزززززدارهاب در صزززززهاب أ ور جزززززوم خصائ

 الكواكبب اجملراتب أشبا  النجومب احملريات الفلكية.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملةملالمصديةالده سمل1229

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

هزززاب  عزززامب وأنواع شززكل  سزززة ب هززوم الفهر سزززرتجاع الهززا يف وأهميتمف نزززات ضزززبط وختزززين وا بيا

يززف بال عززدها وتواملعلومزاتب والتعر شززكا.ا وقوا هززا وأ هززا ووظائفهزا وأنواع هززارس وأهميت هززا ف قنينات
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مزززاتب ال يزززة املعلو شزززكال أوع لززف أ سزززة كت صزززفيةب وفهر سززة الو سزززية للفهر نزززات األسا يززةب والبيا دول

 دولية.ية والالعرب وعالقة الفهرسة بالتوتيقب وحملة عن رؤوس املوضوعات

ملعملي(مل1نظ ي،ململ3دةمل ساعاتملمعتممل4كيميا ملامل كباتمل سملالعضم ة:ململ1230

 كيمياء العناصر 1135متطلب سابق 

قززز ضزززحيو بزززطب هزززذا امل قزززة الرتا سزززاهميب يفا بزززط الت يزززونيب الرتا بزززط األ لزززذريب الرتا نزززاء ا رر الب

لززززربط قززززة ا لززززذراتب عال عزززززددة ا ئززززات مت لززززذراتب اجلزي يززززة ا ئززززات الثنائ نزززز اجلزي يزززززة اءات ابالب جلزيئ

صزززر االنتقال بزززات ( العنا قزززدات ) مرتاك شزززايفهاب مع فزززالك )ون لزززربطب Dيزززة  أ سزززتخدامها يف ا ( وا

يززززة األ قزززدات مثان يززززاملع جزززهب رباع ضززززوية و بزززات الع مززززة إىل املرك عزززةب مقد سززززطحة املرب جزززه وامل ة األو

صززززلبة اجلزي ملززززواد ال صززززلبةب ا ملززززواد ال نززززواع ا صززززلبة  أ ملززززواد ال لززززربط يف ا يززززةب ا يززززةب االفلز لزززززاتئ ب لف

 الالفلزات واجلزء العملي.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةتمدساعاتملمعمل3:مل(1تصريفمل مل1231

 علوماتملكتبات واملمقدمة يف علم ا 1120متطلب سابق  

صزززنيفب  تززاراي للت طززور ال مززاتب والت كزززز املعلو بززات ومرا تززه للمكت صززنيف وأهمي هززوم الت مف

نيف اجليدب ويفزرأ تصزنيف م التصئص نظاومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياتهب ومميزات وخصا

صززنيف ا ظزززم الت يزززةب ون ملززواد املكتب مزززة ا فزززهب وأنظ عزززه ووظائ صززنيف وأنوا مزززز الت يزززة ر ثزززةب وأهم حلدي

ية  نظام تصنيف ديوي العشريب ونظام تصنيف مكتبزة الكزوجنرسب وتطبيقزات تصنيف العاملال

 عملية.

ملنظ ي(مل3 ةملساعاتملمعتمدمل3تغذ ةملاإلنسان:ململ1232

 (2علوم حياتية عامة ) 1134 متطلب سابق

سزززانب  سزززم اإلن يزززة وج قزززرر التغذ هزززذا امل ضزززح  قزززةب يو نزززاتب الطا لزززدهونب الربوتي شزززوياتب ا الن

 ر املعدنيةب التغذية خالل دورة حياة اإلنسان.اء والعناصالفيتاميناتب امل

مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3الشك مل الرتكيبملللكائراتملاحليةمل/ملنبات:ململ1233

ملعملي(

 جمموعة الكائنات احلية1226بق متطلب سا

يززززات ال صزززائص واملم قزززرر اخل هزززذا امل ضزززح  نزززوىب والنبيو يزززة ال تزززات بدائ يزززة للنبا تززززات رتكيب ا

نززوى عززا   ) الوعائيزة حقيقيزة ال هززا وربطهزا م مززام بطزرأ تكاترهززا ويفزرأ حيات يززة (ب مزع االهت والالوعائ
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لززب  لززب الزرقزاء املخضزرةب والطحا يززةب لتشزمل الطحا بززدياتب ب والكاألخزرىمزن الناحيزة التطوير

 بذورب واجلزء العملي.واألشناتب والسرخسياتب ومعراة البذورب ومغطاة ال

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3:ملاألخالقمل حقملاملؤلفمل1235

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

عزززام يزززة لل يزززات املهن عزززامب واألخالق شزززكل  هزززن ب يزززات امل خزززالأ وأخالق هزززوم األ يزززف مف  لني يفتعر

لززفب جمززال  حززق املؤ يزززةب  يززة الفكر قززوأ املل مززاتب ح بززات واملعلو ضزززابطة املكت مززة ال قززوانني واألنظ ال

لزف بشزكل خزاص  ليزا وعامليزاب املنظمزات العامليزة ام وحزق املؤحلقزوأ امللكيزة الفكريزة بكزل عز

لزيت  فزة ا توضزح واملؤسسات احمللية املسزؤولة عزن هزذ  احلقزوأب يفبيعزة حزق املؤلزف والنظريزات املختل

حلززهز حلززذا ا يززة الدوليزة  صززحاب املصزنفاتب احلما يززة حقزوأ أ يززات قب شزرو  محا ق املؤلزف واالتفاق

 ملؤلف.اورة حلق االدولية املنظمة لذلنب احلقوأ اجمل

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملامل اجعمل مصا  ملاملعلمماتمل1236

 مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات 1120متطلب سابق  

هززاب مصزادر املعلومزاتاملعلومزمصزادر ا عززة والسمعبصزرية وأهميتهزاب وأنواع لززوم  ت املطبو يف الع

يززةب  تززة والتطبيق يززة والبح سززانية واالجتماع صززادر املعلاإلن بززات م جززعب املكت لززيت حتززدد كمرا مززات ا و

كزززز  يزززة يف مرا مزززات االلكرتون صزززادر املعلو يزززة م هزززوم وأهم نزززيب مف شزززر االلكرتو يزززةب الن االلكرتون

مززززات وامل بززززاتباملعلو نززززواع كت هززززز أ تزززززود ب هززززا وال يفزززززرأ اختيار يززززة و مززززات االلكرتون صزززززادر املعلو ا م

شززب يزززةب  نززات االلكرتون عزززد البيا هززاب قوا سززرتجاعها وتقييم مزززوا سزززرتجاع كات املعلو نززت وا اتب االنرت

 املعلومات االلكرتونيةب نقل وتبادل املعلوماتب حقوأ امللكية الفكريةب تطبيقات عملية

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3مل:انيةمصا  ملاملعلمماتملاجململ1238

 وماتية مصادر املعلبناء وتنم 1224متطلب سابق  

صززز صزززورها و شزززكا.ا و مزززات بأ صزززادر املعلو تزززب يغها املختلم نزززيب الك شزززر االلكرتو فزززةب الن

نززززززات  عزززززد البيا يززززززةب قوا سزززززتودعات الرقم يززززززةب امل جملزززززالت الرقم يززززززةب ا جزززززع الرقم يزززززةب املرا الرقم

يزززةب نزززز  االلكرتون تززززوت ودوراالنرت حززززث هزززا ل كززززات الب يزززةب  ر مززززات االلكرتون عزززرض املعلو فري و

حززواملتخصصزة منهزا ألغزراض البحزث العلمزي بشزكل خزاصب البحزث ا بشزكل عزام ث لبسزيط والب

يزززة  يزززة الفكر قزززوأ امللك صزززدرب ح حزززة امل مزززات متا صزززادر املعلو حزززثب م كزززات الب قزززدم يف  ر املت

مززع مزززل  يزززات التعا يززةب أخالق مزززات االلكرتون صززادر املعلو صزززا وم يزززة در االامل قزززات عمل يززة. تطبي لكرتون

 .العلمية اجملانية على االنرتنتعلى كيفية الوصول إىل املصادر 
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ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2تمدةمل ساعاتملمعمل3مل:ةيكليةملاملعلمماتمل1250

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

كزززل املعل يزززة بهيا يزززة والعمل فزززاهيم النظر لزززب بامل يزززد الطا قزززرر اىل تزو هزززذا امل هزززدف  مززززات بي  و

يززز هزززتراك مزززات ب امل يزززة املعلو سزززاس بن نزززات ب ا صزززف البيا تزززائق ب و صزززفح ب ب الو ام ب االدوات ب الت

 .مكانز املعلوماتب تصنيف وحتليل املعلوماتاملفردات و البحث ب الرتميز ب السيطرة على

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3تصمياملتطبيقاتملالم ب:ململ1251

 ومات هيكلية املعل 1250متطلب سابق 

نزواع لواجهزات يل عزم نظزم التشزغاالسزتخدامب د واجهزات يغطزي هزذا املسزاأ املفزاهيم التاليزة  أ

 خدام الرسزوميةب عناصزر واجهزات االسزتخداماالسزت اجهزاتاملسزتخدمب و االسزتخدامب متطلبزات

 .االستخدام االستخدامب مناذج ويفرأ تصميم و فحص واجهات الرسوميةب التفاعل مع واجهة

مصصةمل1252 خصصدماتملالم صصبخلصصااىلململمقد هصصةمل  مصصدةمل مل3:ململدماتملاملمج مل2سصصاعاتملمعت

مليمل(عململ1نظ ي،مل

 هيكلية املعلومات 1250متطلب سابق 

سززاأ  هززذا امل فززاهيم اليغطزي  حززول امل مززة  يززة  مقد ب XML Schemaب DTDب XMLتال

فزات مزن  XMLوكيفيزة اسزتخدامها يف حتويزل صزفحات   XPath  XSLTالتعزرف علزى  إىل مل

نزواع أخزرى. أهم يف ربزط  XML. أهميزة Web Serviceيف تطبيقزات خزدمات الويزب  XMLيزة أ

فزةالتطب نزات وقوقواعزد الXML (ب لغزة System Integration) يقات املختل نزات وابيا عزد البيا

الويزب لتو يزع   يف XML دور ب SAX) و DOMواجهزات برجمزة التطبيقزات) ب العالئقيزة 

 .(REST و (SOAP وخدمات الويب وظائف من خالل البيانات

ملعملي(.2ي،ململنظ مل2مدةمل ساعاتملمعتمل4حتلي ملالدا اتملالكه بائيةمل االلكرت نية:ململ1262

 الكهربائية أساسيات الدارات 1160متطلب سابق 

فززة ) يزززة املختل لزززدارات الكهربائ يززل ا لزززرنني( ودارات DC, ACحتل يزززة  ا لزززدارات االلكرتون وا

فززة  شزززارب املختل كزززربات اإل صززغريةب م شزززارة ال كزززربات اإل كززبم قزززدرة "ب دارات رية " ة ال كزززربات ال م

 مكربات العمليات "ب الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ". ذبذباتب املضخات التشغيلية "امل
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ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:مل(مل1تمل اتصاالمل1264

 حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية 1262متطلب سابق 

شزززمل  لزززذي ي صزززال وا ظزززام االت فزززاهيم ن يزززل م شزززارنث لزززنظمب  زززولّي فاإل بزززالس ات وا يزززه وال وري

نزائي الرقمزيبوتطبيقاتهماب تكنولوج املرشزحات  يا التضمني التناظري والضوضاءب التحويزل الث

 تناظرية والرقميةب الرتاسل باستخدام النطاأ األساسيب ونظم االتصاالت ا.اتفية والضوئية.ال

ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3المسائ ملاملتعد ة:ململ1265

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

نزاتب الصزوتاستخداماتهاب الوسزائط املتعزالوسائط املتعددة مفهومها و يات ددة وانسزياب البيا

نزاتب التخززين والسزمعيا تب الصزور والرسزوم التخطيطيزةب الرؤيزا واحلركزةب تقنيزات ضزغط البيا

صزززوص تزززائقب الن عزززددةب الو سزززائط املت صزززال للو مزززة ات ئزززيب أنظ نززززةب نزززة والا.جي املر سزززائط ا.جي و

 لربجمةب تطبيقات الوسائط املتعددة وبرجمياتها.واجهات املستخدمب التزامنب التجريد يف ا

ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3اتملالم ب:ملصدحمليةملتصمياتقرمل1266

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

هززا يززب ومراحزل بنائ قززع الو سززتخداماتهاب موا يززب وا يززصزفحات الو صززاب مزا صززفحات ا وخ ئص 

قزع الويزبب برجميزات إنشزاء مو يززبب تكنوموا قزع الو نززاء ا ولوجيزا الوسزائط املتعزددة املسزتخدمة يف ب

 ستضافتها.اوواقع ز املاملواقعب حج

مل مل3:ملب جمياتمل تطبيقاتملأمنملاملعلمماتمل1272 مل(ملعمليمل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدة

 اتملعلومأمن ا أساسيات 1171معاجلة البيانات ب  1187متطلب سابق 

مززة والتقنيزات املعرفزة املسزاأ هزذا يزوفر مززن جمزاالت تزدعم تطبيقزات أو أنظمزة أي لبنزاء الال   أ

مززاتب كزززذلن املعلو هزززارا يرطززولت و مززة تامل سزززتفادة الال  كزززل مززن لال ثززة ا.يا غزززات احلدي جمزززة لل  الرب

 نظمة.ألوا قاتالتطبي لبناء البيانات أمن جمال يف الرئيسية املبادئ املستخدمة وبنيتها لدعم

ء انظمة عرفة بامل إىل تزويد الطالب املقرر يهدف هذا  أهداف املقرر ا بالتقنيات الال مة لبن

جمزززا تززدعم  يززات  مززن اوتطبيق نزززات الت يف ا مززن البيا جمزززال ا سززية يف  بززادئ الرئي كزززذلن امل مززات و ملعلو

 لبناء التطبيقات.

رر  قزز ات امل جزز يززات يف كر مززة انظمزة وتطبيق هززارات الال  مززن ا  جمزالاكتسزاب امل مززات ا ملعلو

 قدمة يف امن املعلومات.وكذلن تعلم برجميات مت
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مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملجربملخطيمل1276

مزز صززفوفات وأنظ عززادالتبامل يزززة  ة امل حززويالت اخلط عززادب الت سززتقالل واألب هززاتب اال ضززاء املتج ف

وفة ة تصزفاخلطيزةب نثيزل التحزويالت اخلطيز واملصفوفاتب نظرية املصزفوفةب نظريزة التحزويالت

 جهات املميزة.قيم املميزة واملتال

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:مل عاتملاحلاسمبيةاالخالقياتمل التش مل1277

 ساسيات أمن املعلوماتأ 1171 سابق متطلب

املزرتبط باسزتخدام احلاسزبات. و يشزمل املقزرر مواضزيع  األخالقزي يركز املقرر علزى السزلوك

يزززة واألخال سزززؤوليات املهن يزززةبامل جززززرائم  ق سزززبة, و صزززية و احلو سزززباتب اخلصو مزززات واحلا مزززن املعلو ا

سززب يززوفر احلا مززا  قزززرر هززذا ك مززة حملززة امل جززراءات عززن عا يزززة اإل لززيت القانون طززوي ا هززاع ين يزززذ لي  التنف

فززاظ لززى واحل مززن ع ظززم األ مززات يف ن سززيقوم. املعلو ضزززا  طززالب أي سززة ال كززات بدرا قزززات االنتها  واخلرو

لزة دراسزات اسزتخدام وسزيتم الصزلةب ذات نظمزةألوا بزالقوانني يتعلزق فيمزا األمنيزة تززار لتحليزل احلا  اآل

 .املعلومات أمن ملسائل ونيةالقان

لزب قرر اىل تزويزيهدف هذا امل اهداف املقرر  احلاسزوبية ب   والتشزريعات أخالقيزاتد الطا

جلزززرائم سزززبة  وا سزززبات واحلو مزززات واحلا مزززن املعلو يزززة يف ا يزززة واالخالق سزززؤوليات املهن قزززدم امل مزززا ي  ك

سزز مززاحلا طززوي علب ب ك لززيت ين يززة ا جززراءات القانون عززن اإل مززة  حملززة عا يززوفر  فزززاظ ا  يززذ واحل هززا التنف ي

 على االمن يف نظم املعلومات.

ا جزز رر ت املكر مززع اك قزز سززوبية يف التعامزل  لززب األخالقيزات والتشزريعيات احلا تسزاب الطا

 ومات.املعل اجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القانونية يف احلفاظ على امن

ملنظ يمل(.مل2ساعةملمعتمدةمل ململ2  اضياتملمردصلة:ململ1280

 (1) تفاضل وتكامل 1100سابق متطلب 

سززببات يفزز النمزاذج الرياضزيةب امل لزالرياضزيةب  صززحيح ا سززوبيةرأ الربهنزةب يفزرأ ت ب ربامج احلا

تعريف اجملموعات والعمليات عليهاب العالقزات وأنواعهزاب املخططزات والتفرعزاتب يفزرأ البحزثب 

 انات وأنواعهاب اخلوار ميات ويفرأ العد.االقرت تجزئةبال
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3عد ي:ملالتحلي ملالمبا ئململ1281

 معاجلة البيانات 1187ب  (2فاضل وتكامل )ت 1200سابق  متطلب

مزززة عزززددي مقد يزززل ال طززززرأ  يف التحل حزززدب ال ملزززتغري الوا يزززة ذات ا غزززري اخلط لززززة  حزززل املعاد يفزززرأ 

حلزز يززةب يفر عزادالتل املاملباشزرة  عززادالت اخلط شززرة حلزل امل طززرأ غزري املبا يززةب ال حلززل ياخلط يززوتن  قزة ن

 العددية. لب التكامالتالتقريبب االستكماب املعادالت غري اخلطية 

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3حبمثملالعمليات:ململ1284

 جرب خطي 1276متطلب سابق 

يززاتب يززة اززوث العمل سززية ومنهج فززاهيم األسا جمزز امل قزززة اخلالرب يززةب يفري قززة البيان يززة ) الطري ة ط

جزززةسزززيمبلكسب  يززز املزدو بزززوحتل شزززاكل ال بات (ل الث يزززة ) م جمزززة اخلط صزززة بالرب سزززائل اخلا قزززل امل ن

عززيني يزززل  والت ظززارب التحل صزززفوف االنت يززة  قزززراراتب نظر يززة ال شزززبكات (ب نظر تززدفق يف ال منزززاذج ال و

 .+QSBجمة م الربالشبكيب نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3تصمياملمرطقملاحلاسمب:ململ1290

 احلاسوب 0102ب رياضيات منفصلة 1280متطلب سابق 

بزات املنطقيزةب تبسزيط ألنظمزة العدا نزائيب اجلزرب البزوليب البوا ديزة وأنظمزة الرتميزز واملنطزق الث

تزززززوافقي/  طزززززق ال تزززززوافقيب املن طزززززق ال يزززززةب املن لزززززدوال املنطق تزززززابا عزززززدادات عيب الالت يفزززززاتب ال نطا

يززة  لززدوائر املنطق لززذاكرةب ا نززة يف املسزجالتب ا طززورات الراه جلززاتب الت مززدخل إىل املعا سززابيةب  احل

 طبيقاتها العملية.وت ق احلاسوبمنط

مل.عملي(مل2نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل4:مل(1ب جمةمل مل1291

 معاجلة البيانات 1187متطلب سابق 

قزوائم نيةب الكينوربجمة املفاهيم األساسية لتطوير ال الرتاكيزب واألصزنافب املصزفوفات وال

صززززلةب ا لززززاملت شزززززتقة والقوا صززززناف امل يززززاتب األ صزززززديقة والعمل سزززززتخب ومعلززززدوال ال هززززاب ا دام اجلت

 . ++Cب معاجلة امللفات بلغة C  ++  املكتبات القياسية باستخدام لغة
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ملعملي(مل2نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل4(:مل2ب جمةمل مل1295

 (1برجمة ) 1291سابق متطلب 

فززاهيم  سزززتخداماتهاب امل هزززا وا فززا مزايا غزززة جا شززأة ل هزززا ن يزززة ومزايا جمززة الكينون سزززية للرب األسا

ملزززتغريا شززززغوا عززززابريتب امل شززززريفية الت والت لززززتحكم ال يززززة "  ززززل ا يزززة و العالئق سززززابية واملنطق  " احل

اف األصزن رقزامبوالتكراريةب  ل معاجلة االستثناءات ب الرمزو  والسالسزل الرمزيزة وأصزناف األ

سزززتخد هزززا وا فزززة وأدوات صزززها املختل شزززائها وخصائ نزززاهج إن هزززات وامل هزززاب الواج مزززل مع يزززة التعا اماتها وآل

صززها ا فززة كيفيزواحلززم خبصائ هززا ملختل قززذفها والتقايف سززتثناءات  يززذها وإدارتهزاب اال هززا وتنف ة إعالن

شزززائها وت عززددة إن نززوات املت جمزززة الق سززتخدامهاب بر شزززائها وا يززة إن هززا وآل يززذهاومعاجلت سزززنف يات ب أسا

 ت الرسومات والصور وآلية معاجلتها.اإلدخال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابةب أساسيا

ملعملي(مل2نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل4ملا زميات: تصمياملاخلمملت كيبملالبياناتمل1296

 (1برجمة ) 1291متطلب سابق 

نزز يززب البيا ضززيا ب ترك يززات ريا يززل اخلوار م نززات وحتل يززل البيا هززا ات وانيفزرأ نث جلززة واع ب معا

قزوائم واجلزداول والسالسزل الرمزيزةب الطز طززات ب وابري ال واملكدسزاتب ا.ياكزل الشزجرية واملخط

فزر  و حززث والربجمزتقنيزات ال قززت الب يززات ب تقيزيم و يززات ب يفزرأ تقيزيم اخلوار م ة ب حتليزل اخلوار م

فزززة لل لزززة كتل يزززات ب امث لزززذاكرة للخوار م سزززعة ا يزززيم  يزززات ب تق شزززغيل اخلوار م مزززع يزززات ب خوار مت

 .اخلوار ميات حتليلها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة ب تصنيف

ملظ ي(نمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملةردسةملاقليد ةمل1301

هزززذ كزززز  شزززابهب ير ثزززاتب الت طزززابق املثل يزززدسب ت سزززة إقل ضزززي .ند نزززاء الريا لزززى الب قزززرر ع ا امل

 سمات.ءب اجملالفضا التكافؤب الدائرةب متوا ي األضالعب املستقيمات واملستويات يف

 (نظ يمل3 ملمعتمدةملساعاتمل3:ملاالحتماالتمل1302

 (2تفاضل وتكامل ) 1200 سابق متطلب

قزززرتا قززرر اال هززذا امل نززاول  مززالي يت قزززاييس ن االحت شززوائية وامل ملززتغريات الع مزززاالتب ا قززوانني االحت و

ملززززز عززززات ا صززززلةب تو ي صززززلة واملت صززززة واملنف مزززززالي اخلا عززززات االحت عززززض التو ي هززززاب ب قززززة ب  تغرياتاملتعل

 ائيةب التقارب االحتمالي.العشو
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ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3حتلي ملمتجهات:ململ1303

 (2تفاضل وتكامل ) 1200متطلب سابق 

نزززز قزززز اوليت يزززززة هزززززذا امل هززززا اخلط هزززززة وتكامالت نززززات املتج ضزززززل االقرتا هززززاتب تفا جزززززرب املتج رر 

 نائية.االء والسطحية واحلجميةب نظرية جرينب نظرية جاوسب نظرية ستوكسب اإلحداتيات

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل(1 ملحتلي ملحقيقيمل1304

 أساسيات الرياضيات 1202( ب 1تفاضل وتكامل ) 1100سابق متطلب 

هزززذا املتي مزززع نزززاول  قزززط التج قزززةب ن حزززة واملغل فزززرتات املفتو يزززةب ال عزززداد احلقيق خزززواص األ قزززرر 

فرياسزرتاسب  -نزوبولزا نظريزة للمجموعاتب اجملموعات املرتاصةب نظرية هزاين بوريزلب املتتاليزاتب

يزز هززاب نظر نززات ونهايات شززيب االقرتا نززتظمب خاصزية كو صززال امل صززلةب االت نززات املت يززات االقرتا ة النها

شززتقة نزززات  م سزززية االقرتا يزززة األسا ميزززانب النظر مزززل ر سزززطةب تكا مززة املتو يزززة القي حزززدب نظر تزززتغري وا

 للتكامل.

مل(عمليمل1ملنظريامل2 ملمعتمدةملساعاتمل3:ملشبكات للحاسوبمل1307

صززميم احلاسزوب ومبادئهزا واملسزائل ا لشاابكات لألساسااي، للمفااهيم للمقاارر يشار  قزة بالت ملتعل

تززه يف كززوالت. وتقنيا قزززات الربوتو يززع يفب بزززني ا   قززارن  يزززث و مززن ح شززبكات  مزززن ال فززة  نززواع املختل أل

بززززززار ة  سززززززمات ال نززززززتب وال يزززززة اإلنرت صززززززف معمار سززززززتخدمةب وي كززززززوالت امل صزززززها والربوتو خصائ

كزززوالت ) سزززلكية. صزززائص اب واخل(TCP/IPلربوتو يزززة الال شزززبكات احملل نزززت وال يزززدة لإليثر لفر

سززززاعد ال سززززوببوي شززززبكات احلا صززززميم  يززززة يف ت خززززربة عمل لززززى  صززززول ع لززززب يف احل هزززززاب  طا وبنائ

قززززابس وإ سزززتخدام م كزززوالت با قزززات والربوتو جمززززة التطبي سزززيات بر هزززاب ويف أسا عزززداداتهاب وإدارت

(TCP/UDP.) 

ملنظ ي(مل3 ملةتمدساعاتملمعمل3امليكانيكاملالكالسيكية:ململ1320

 (1فيزياء عامة ) 1124متطلب سابق  

نزاول هزذا املقزرر  قززوى ركزةب حركزة جسزيم يف بعزدين وتالتزة أبعزقزوانني نيزوتن يف احليت ادب ال

كزززا امل بزززادئ امليكاني سزززئةب م سززام اخلا كزززا األج سزززيماتب دينامي مززن اجل ظزززام  كزززة ن يززةب حر ركز

 التحليلية ) معادالت الغرانج (.
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2عتمدةمل اعاتملمسمل3ة:ملاالحيا ملالدقيقمل1321

 (2ية )علوم عامة حيات 1134متطلب سابق 

يززززة يف يزززززة والوظيف قززززات الرتكيب قززززرر العال هززززذا امل ضززززح  يززززا بديو مزززززو  اخلال نززززوىب والن يززززة ال ائ

يزززاتب  بززاألخص العات سززات و يزززا والفريو تززة يف البكتري لززهاب والورا ئزززة وعوام تززأتر  يف البي بززي و امليكرو

منزززا  ال شزززمل األ مزززا ت يزززةك نزززواع للبكت غذائ سزززة أ يزززةب ودرا فزززة التغذ يزززة وكتل يزززة التغذ ثزززل ذات يزززا م ري

قزات التعايشزية بزني هزذا جلزرامب والعالكتارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها مزع صزبغة ا

سززززتغال.ا  غززززذاء وا صزززناعة وال مززززة يف ال يزززا امله نززززيرتوجنيب والبكتري تزززة لل يززززا املثب نزززواع كالبكتري األ

يزة منهزابيا املالبكتريألغراض التنمية و واجلززء  رضية مزع دراسزة أهزم األمزراض املعديزة ويفزرأ الوقا

 العملي.

ملعملي(مل1،ملنظ يمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3الدط  ات:ململ1323

 األحياء الدقيقة 1321طلب سابق مت

هزززززا  هزززززاب بيئات هزززززا وتكاتر هزززززاب تركيب يزززززة ومكونات جملزززززاميع الفطر قزززززرر ا هزززززذا امل نزززززاول  يت

 يةب واجلزء العملي.قتصادتها االوفسيولوجيتهاب أهمي

ملنظ ي(مل3 ةساعاتملمعتمدمل3االةتوازاتمل املمجات:ململ1324

 )أو متزامن( الت تفاضلية معاد 1205ب  (2فيزياء عامة ) 1126متطلب سابق  

سززززززرية  تزززززززا ات الق مزززززدةب االه سززززززيطة واملخ يززززززة الب كزززززة التوافق قززززززرر احلر هززززززذا امل نزززززاول  يت

(Forced( نزززززة تززززززا ات املتقار جزززززا (بCoupled(ب االه يزززززةب ات املو جزززززات الطول ضزززززةب املو ملستعر

 املوجات الكهرومغنايفيسية.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3علامل ظائفملالربات:ململ1325

 (2علوم حياتية عامة ) 1134طلب سابق تم

يززززات  شززززمل عمل بززززات لت سززززيولوجيا الن سزززية يف ف يززززة األسا يززززات احليو قززززرر العمل هززززذا امل نزززاول  يت

خزز شززار  دا ملززاء وانت صززاص ا بززامت سززكرياتب اتب وعل الن .ززدم يف ال نززاء وا حززت والب قززل والن يززات الن مل

يززة ظزززيم وعمل منززو  وتن بززات و يزززة الن سززبل تغذ عززة  ضزززوئيب ومراج نززاء ال يززات احل الب بزززات العمل يززة يف الن يو

 با.رموناتب واجلزء العملي.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3الم اثةمل علاملاحلياةملاجلو  ي:ململ1326

 (2امة )اتية ععلوم حي 1134متطلب سابق 

صزززائي لإل يزززل اإلح نزززدلب والتحل قزززانوني م قزززرر  هزززذا امل نززاول  كزززر يت يزززة (ب ودور ال سزززان ) الذر ن

واالختالفزات الرتكيبيزة فيهزاب والرتكيزب اجلزيئزي حتديزد اجلزنسب  وموسزومات ) الصزبغيات ( يف

حزززدوتهاب و يزززة  فزززرات وآل يزززة الط نزززة (ب وماه سزززيلها ) الكلو ضزززاعفها وتن تزززة ( وت نزززة ) املور تزززللجي ة الورا

 توبال مية.السي

ملعملي(مل2 ساعةملمعتمدةململ2كيميا ملفيو ائيةملعملية:ململ1327

 (2كيمياء فيزيائية ) 1335متطلب سابق 

هززذا لززى ااملقزرر  يركزز  لززولب ع حززرارة احمل عززل األيزونيب  غززا اتب حزرارة التفا يززة لل لسزعة احلرار

يزززةب  يزززوني يف الذائب لزززول األ قزززوة احل تزززأتري  لزززولب  مزززد احمل جزززة ر فزززاض در تززززان اخن لزززةا صزززيل احلا ب تو

حلزززز جزززة ا تززززأتري در يزززة و هززززد اخلل يزززةب ج يزززل األيون يززززة احملال فزززاعالت الكيميائ سززززرعات الت يزززهب  رارة ف

 تزا  من احملاليل.السطحيب االه املختلفةب التوتر

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ميكانيكاملالكا:ململ1328

 فيزياء حديثة 1221(ب 1الفيزياء الرياضية ) 1222متطلب سابق  

نزاو بززة وعالقزات ا ل هزذايت يززاء الكالسزيكيةب احلززم املوج قززرر  دوديزة الفيز يززدب امل لالحتد

لززززربم ) لززززدوراني وا لززززززخم ا شززززرودنغرب ا لززززة  صززززSpinمعاد لزززززدوال ال صزززززحيحة (ب ا قززززيم ال حيحة وال

(Eigen Values يزززدروجنيب سزززيطب ذرة ا. تزززوافقي الب بزززذب ال حزززدب املذ عزززد وا هزززود يف ب (ب اجل

 مقدمة يف نظرية االضطراب.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3 ة:ملا ملعضمكيميمل1329

 (2ياء عامة )يمك 1129متطلب سابق 

يززززززززة يف لززززززززروابط الكيميائ قززززززززرر ا هززززززززذا امل نززززززززاول  بززززززززات اليت بززززززززات  املرك ضززززززززويةب املرك ع

ا.يدروكربونيةب تفاعالت املركبات ا.يدروكربونيزة األليفاتيزة هاليزدات األلكيزلب املركبزات 

حززززززوالت واإل يززززززةب الك ثززززززراتاألرومات محزززززززاض والفي ي نززززززاتب األ يززززززدات والكيتو نززززززوالتب وااللده

 شتقاتهاب األميناتب واجلزء العملي.الكربوكلسية وم
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2تمدةمل ساعاتملمعمل3ية:ملكيميا ملحتليلمل1330

 (2كيمياء عامة ) 1129متطلب سابق 

تزائج التحليليزةب يفزرأ ال الكمزي تحليزل يوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االحصزائي مزع الن

كززون املركبزا محززاض والقواعزدب معزايرات ت تززان األ شززحيحة الو نيزةب ا تزززان األمزالع  ت املعقزدةب ا

لززهاب م لزذوبان يف  الي يززا مززة يف التحل يززاء قد تززرب الكيم مززاتوغريفب ك يززل الكرو فزي والتحل ل الطي

 التحليليةب واجلزء العملي.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3كيميا ملحيم ة:ململ1331

 كيمياء عضوية 1329 سابق متطلب

شزززززحمي سززززززكرياتب وال قززززززرر ال هززززززذا امل نزززززاول  يززززززداتب يت يززززززة والببت محززززززاض االمين اتب واأل

نززاتب واإلنزو يزززاء ميززات والفيتاميالربوتي قززةب وكيم تززاج الطا .زززدم وان يززات ا سززتقالب وعمل نزززاتب واال

 األمحاض النوويةب واجلزء العملي.

مل(نظ يمل3 ةساعاتملمعتمدمل3الديو ا ملاحل ا  ة:ململ1332

 فيزياء حديثة 1221متطلب سابق 

قزوانني ا لززى  هززيركزز هزذا املقزرر ع عززادالت لزديناميكا احلراريزة وتطبيقات اب درجزة احلزرارةب م

يززززة ا لزززةب كم عززززتالج )احلا يززززةب اال قززززة الداخل صززززفر Entropyحلززززرارةب الطا سززززيةب ال (ب االنعكا

صزززززائيةب م كززززززا اإلح ضزززززةب امليكاني حلزززززرارة املنخف جززززززات ا ظزززززواهر در لزززززق و هزززززوم ااملط قززززززة ف لطا

(Ensemble.اإلحصائي وخباصة القانوني منه ) 

ملعملي(مل1نظ ي،ململ3ساعاتملمعتمدةمل مل4لي:ملحلي ملاآلط قملالتمل1333

 حتليليةمياء كي 1330ق متطلب ساب

فززوأ  شززعة حتزت احلمزراءب أشزعة  فزي ) امتصزاص وانبعزاث ذريب أ يززل يفي نزاول هزذا املقزرر حتل يت

نزززز سزززي ال لززززرتاوع املغنايفي يزززةب ا سزززجية ومرئ هززززد NMRووي )بنف يزززاس اجل بززززائي ) ق يزززل كهر (ب حتل

واعزه وصزيل الكهربزائيب الكرتوفزوريس (ب حتليزل كرومزاتوغرايف بأنواملعزايرةب البلوغرافيزاب الت

 حتليل حراري ) األنواع الشائعة (. املختلفةب
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1كيميا ملفيو ائيةمل مل1334

 كيمياء العناصر 1135متطلب سابق 

نزاول  يززة وسزلوك الغزا ات ) مثاليزةب غزري هزذا امليت سززالة قزرر يفبيعزة الكيميزاء الفيزيائ مثاليزةب إ

لزززدين قزززوانني ا يزززة(ب  يزززة احلرك غزززا اتب النظر يزززةال .زززا ) اميكا احلرار تززززان G.S.H.Eودوا (ب اال

حلززززرارة  جززززة ا فزززة كدر مززززل املختل تزززأتر  بالعوا لززززثالث و ملززززادة ا حزززاالت ا يززززائي يف  يزززائي والكيم الفيز

 مة وقوانينها الفيزيائية ) مثالية وغري مثالية(.ل العاحملاليوالضغطب خواص 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2يا ملفيو ائيةمل يمكمل1335

 (1فيزيائية )كيمياء  1334ق متطلب ساب

يزززة يزززا الكهربائ ضزززعيفة واخلال يزززة وال يزززة القو يزززل األيون تززززان يف احملال قزززرر اال هزززذا امل نزززاول  )   يت

بززايب .. قزززانون دي يززةب  يزززة ال.(ب حرالذائب فزززاعالت الكيمياك عزززدل ت يزززة م سززرعتهاب نظر يزززاس  يززة وق ئ

خلزززواص الفيزيسزززرعة التف يزززةب ا يزززة واجلزيئ يزززة الذر يزززائيب البن عزززل الكيم يزززة اا يزززة والبن يزززة ) ائ جلزيئ

 القطبيةب اللزوجةب التوتر السطحيب ... األيفياف اجلزيئية (ب احلالة الصلبة وكيمياء السطوع.

ملعملي(مل1،ملنظ يمل2تمدةمل ساعاتملمعمل3علاملاملراعة:مل1336

 ية/ حيوانالشكل والرتكيب للكائنات احل 1227متطلب سابق 

عزززة يف اإل يززات املنا مززة آلل سزززاأ مقد هززذا امل قززدم  يززوان.ي سززان واحل مزززة  ن صززائص العا كزززذلن اخل

يزززة  يزززا اللمفاو يزززل اخلال كزززذا تفع نزززاعي. و هزززا  امل سزززجة يف اجل يزززا واألن يزززة. للخال سزززتجابات املناع لال

ناعيزة يزة ضزد امليكروبزاتب ونقزص املناعزة )اإليزد (؛ واألمزراض املاملناعتجابة وخاصزة آليزات االسسز

ضزززاء.  عزززن  رع االع رزززة  يززةب والنا يززز الذات سزززيتم الرتك قزززة و لززى العال عزززة يف ز ع هزززا  املنا يزززا ج بزززني خال

 إنتاج االستجابات املناعية واجلزيئات يف السيطرة على هذ  التفاعالت.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل(2تصريفمل مل1337

 (1تصنيف ) 1231متطلب سابق  

شزززر يزززوي الع صزززنيف د سزززة ت كزززوجنردرا بزززة ال صزززنيف مكت لزززتالئم ي وت هزززا  عزززديالت علي س والت

يززة بزات العربيزةب مزاملكت ع الرتكيزز علزى التطبيزق العملزي إلكسزاب الطلبزة املهزارات واخلزربات العمل

قزوانني ثزةب وتصزنيف يف احلالتصزن لتصنيف كتلف أشكال أوعية املعلومزات مزن خزالل تطبيزق  دي

صززز ئززات خا سزززتفيدين يف بي جزززات امل سزززب حا ملززواد ح تزززواجههم ا قزززد  لزززيت  يززة ا شزززكالت العمل حزززل امل ةب و

مزززل.  نزززاء الع يزززل اأت نزززاء وحتل بزززة وب ضزززوعات املرك صزززنيف املو شزززريب ت يزززوي الع صزززنيف د قزززام يف ت ألر

 نت.اإلنرت واملتخصصةب الكشاف التحليليب اإلحاالتب اجلداول املساعدةب التصنيف تساعدة
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مل(عمليمل1،ملينظ مل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاملكانومل الده سةملاملمضمعيةمل1338

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

صزززادر امل مزززات بأم تزززب شزززكا.علو نزززيب الك شزززر االلكرتو فزززةب الن صزززيغها املختل صزززورها و ا و

عزززززد البيا يززززززةب قوا سزززززتودعات الرقم يززززززةب امل جملزززززالت الرقم يززززززةب ا جزززززع الرقم يزززززةب املرا نززززززات الرقم

يزززةبلكرتواال مززززات االلكرتون  ن عزززرض املعلو تززززوفري و هزززا ل نززززت ودور حززززث االنرت كززززات الب يزززةب  ر

حززث العلمزي بشزكل خز بشزكل عزام واملتخصصزة منهزا ألغزراض البحزث اصب البحزث البسزيط والب

يزززة  يزززة الفكر قزززوأ امللك صزززدرب ح حزززة امل مزززات متا صزززادر املعلو حزززثب م كزززات الب قزززدم يف  ر املت

مزززات االلكرت صززادر املعلو يززةب وم يزززون يزززة أخالق قزززات عمل يززة. تطبي صزززادر االلكرتون مززع امل مزززل  ات التعا

 .تكيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنعلى 

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملةملااللكرت نيةالده سمل1339

 الفهرسة الوصفية 1229متطلب سابق  

يززوغرايفب  صزززف الببل قززات الو بززادىء وتطبي يززات وم قززانظر عزززتطبي عزززد ت امل ثززل قوا يززة م ايري الدول

سزززززة ا يزززززة )الفهر يزززززوغرايف ) (AACR2ألجنلوأمريك صزززززف الببل لزززززدولي للو قزززززنني ا (ب ISBDوالت

يززاالفهرسزة ا قززروءة آل بززات MARC 21) مل هززارس املكت يززة يف ف سززجيالت الببليوغراف شززاء الت ( وإن

ئزات اإللكرتونيزةب إنشزاء تسزجيالت مزارك الببليوغرافيزة ألشزكال مصزاد فزة لومزات ر املعوالبي املختل

مززززارك  بززززة  سزززتخدام تركي صزززف وإت21با تززززاب و صززززادر)ب امليتادا حززززة امل بززززة RDAا ظززززم املكت (ب ن

 (ب الفهرسة بالنسخ.OPACSالفهارس اآللية )(ب ILSحلاسوب )املتكاملة املبنية على ا

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاملكتباتملال قميةمل1341

 ماتاملعلومصادر بناء وتنمية  1224متطلب سابق  

هزززا وخصائصهاب هزززدافها وأبعاد يزززة وأ بزززة الرقم يزززف املكت صزززادر تعر نزززيب م شزززر اإللكرتو الن

هززز يززززة وتنميت مزززات الرقم صززززادر املاب إاملعلو يززززةب دارة م هززززا الفن خزززدماتها ومتطلبات يززززة و مزززات الرقم علو

صززادر يززة وم يززة الفكر مززيب امللك نززة واالختززان الرق شززطتهاب الرقم يززة وأن بززات الرقم  وظزائف املكت

مززات ااملعل عزززددة وتطبيقاو سززائط املت يززةب الو صزززادر الرقم مززن امل يززةب أ بزززات لرقم نززت واملكت هززاب االنرت ت

نزززات اإللك عززد البيا يززةب قوا يززةب املنظوالرقم عزززاملني رتون عززداد ال يزززةب إ بززات الرقم يززة للمكت مزززة الويفن

 وتنميتهم يف جمال املكتبات الرقميةب مناذج عاملية.
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مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةمعتمدساعاتململ3:ملتكشيفمل استخالصمل1342

 يةاملكانز والفهرسة املوضوع 1338متطلب سابق  

شززي ضززوعيب مفهزوم التك يززل املو يززوغرايفب التحل سززتخالص وأهالضزبط الببل مززا يف ف واال ميته

يززززة  شزززيف التقليد نزززواع التك شزززكا.اب أ هزززا وأ شزززافات وأنواع ظزززائف الك مزززاتب و سزززرتجاع املعلو ا

قززززوائم رؤوس املو كززززانز و سززززوبةب امل سززززتخدضزززززوعات واحمل يزززززيم وا شززززيفب تق غززززات التك اماتهاب ل

نززززز شزززززيفب اجلوا شزززززافات والتك سزززززتخالص الك شزززززافاتب اال عزززززداد الك يزززززة يف إ يزززززة والفن ب العمل

نزواع املستخلصزاتب خلصزات وأهزدافها وواملست تزهب أ وظائفهزاب خطزوات إعزداد املسزتخلص ومكونا

شززبكات املعل نزززات و عززد البيا سززبب قوا سزززتخالص احملو صززاتب اال يززيم املستخل مززات وتق نزززتب االنرتو

 تطبيقات عملية.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةدتملمعتمساعامل3:ملتسم قملخدماتملاملعلمماتمل1344

 انات وإدارتهاقاعدة البي 1383متطلب سابق  

هززززوم امل مزززات ب مف مززززة املعلو يزززف بقي مززززاتب التعر خزززدمات املعلو هززززاب  هزززا وأهميت مزززات  ماهيت علو

هزززوم  مزززاتب مف سزززتثمار املعلو مزززاتب ا صزززاديات املعلو سزززوياقت شزززكلالت تزززهب  ق ب ئزززه ونظريا عزززامب مباد

ثزة. املززيج التسزويقي وعنامفهوم تسويق املعلومات وتطزور  و فزه وأسزاليبه احلدي تزه وأهدا صزر ب أهمي

سززويق سزوأ املعلومز سززاومة واالتصزالب اسزرتاتيجيات ت سززوأ واملسزتفيدينب املنافسزة وامل ات وازوث ال

مززا نززي للمعلو سززويق االلكرتو خززدماتهاب الت مززات و خززدماملعلو مززات اتهاب ت و سززويق املعلو شززكالت ت م

 وخدماتها.

ملعملي(مل1 ي،ملنظمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3تصمياملاالمناط:ململ1353

 ( 2) برجمة 1295متطلب سابق 

هزززذا ا طزززي  صزززاميم يغ لزززى الت ضزززة ع يزززود املفرو شزززيئية ب الق مزززاذج  ال يزززة  الن فزززاهيم التال سزززاأ امل مل

جززة الشزيئيةبأمن حلززل القياسزي للنمذ نززاء تصزميم ا  الالشزيئية التقليديزة با يززةب اسزرتاتيجيات ب البنائ

مززة  منززا  ب مقد يززات األ هززاتخوار م منززط الواج سززبةب و صززميم احملو منززا  الت منززا ب أ صززميم األ ب لت

منزززا  التكيف سزززيق األ ملزززتغرياتب تن يزززل ا شزززرتكة وحتل صزززائص امل منزززا ب اخل نزززاء األ مزززة لب يزززةب مقد

منزززا  بزززة األ يفززرأ قول عزززاونب  سزززؤوليات والت قززاتب امل صززف األمنا بالعال يزززةب و لزززول  لكيف جيزززاد ح إ

شززك حزززل م ظززامب  يززب الن كززررة يف تراك شززاكل املت منزززا  ب   CAD  /CAMلة للم خززالل األ مززن 

 .وتشغيلهالتنفيذ األمنا   االسرتاتيجيات املتبعة
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3التصمياملالتداعليمل اجل افيكي:ململ1356

 الوسائط املتعددة  1265متطلب سابق 

هزززذا امل هزززدف  سزززتخداماتهىل القززززرر إي فززززاعلي ب ا صزززميم الت يزززف بالت مززززع  تعر عزززل  أدوات التفا

هززز سززتخدم وتقنيات عززاي اامل شزززرع م صزززوتب اخل( ب و سززوماتب ال فززز)الر قززع ت صزززميم مو يزززث ري ت اعلي ا

 .يتفاعل املستخدم باملوقع ويتأتر فيه. شرع برجميات التصميم التفاعلي

 ي(عمل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2اتصاالتمل مل1370

 ( 1اتصاالت ) 1264سابق لب متط

سزززززتخدامات مزززززات وا يزززززة املعلو فزززززاهيم تقن هزززززم مزززززات وأنظمت سزززززال املعلو يزززززة إر يزززززة ها وتقن ا ونظر

فززاهيم أنظمزة واملغزريات العشزو,االحتمزاالت  سززيات  ائية وم ضززي والتعزديل الرقمزي وأسا التعزديل النب

كزذلن تقنيزات ينزات وخزذ العإرسال البيانات الرقمية والشيفرات وأنظمة محزل اإلشزارة الرقميزة وا

سزززتويات وأه عزززدد امل مزززي مت شزززف الرق عزززديل والك لزززيت الت مزززات ا يزززة املعلو يزززاس كم مزززات وق يزززة املعلو م

واالنرتوبي وشفرة هوفمزان و تشزفري القنزاة  والرتميزز احلزمزي اخلطزي  ومنبع املعلومات ينتجها املنبع

 رسلة.ات اململعلوموالرتميز الدوراني والدوار وسعة قناة االتصال باالعتماد على ا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2دةمل ساعاتملمعتممل3:ملأ  اتملالق صرةمل إ ا ةملالثغ اتمل1372

  أمن املعلوماتبرجميات وتطبيقات  1272سابق متطلب 

هززززذاي طززززي  سزززززاأ غ يززززات امل صزززززنة تقن تززززدابري القر ضزززززادةب وال شززززمل امل ضزززززوعات وت  األدوات املو

يزززات يزززد والتقن قزززا  لتحد ضزززعف ن غزززرات ال يزززة والث مزززةنأ يف األمن شزززغيللا ظ قزززات ت يزززة والتطبي  الربجم

 الوصزول حملاولزة األخالقيزة القرصزنة إجزراءات تمارسزة بالطزال وسزيقوم الشزبكةب وأيضزا أنظمزة

صززززرع غزززري سززززت بززززه امل مززززة هدافال نززززاتب األنظ حززززال مت  والبيا ضززززادة يف  سززززبل امل جيززززاد ال لززززة ا و او

 اكتشاف أي تغرة.

التدابري القرصنة والثغرات و تقنياتلب باليهدف هذا املقرر اىل تزويد الطا اهداف املقرر 

ثغزرات ب باملوضوعات واألدوات والتقنيات لتحديزد نقزا  الضزعف والاملضادة يف برجميات احلاسو

 أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية وأنظمة الشبكة. االمنية يف

رر  قزز ات امل جزز ضززروري كر لزب املهزارات ال ضززا ةاكتسزاب الطا تزدبري امل دة يف يف القرصزنة وال

 جل رنب الثغرات األمنية.ت احلاسوب من ابرجميا
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مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململاملالتشدسمبا ئملعلمل1374

 وماتاسيات أمن املعلسأ 1171متطلب سابق 

قززرر عرضزا هززذا امل مززن شززامال يقزدم  شززفري املعلومزات أل تززه والت عززم  ويهزدف. تطبيقا قززرر اىل د امل

طززالب لزززذين ال بززون ا سزززني يف يرغ هززم حت لزززتقو الف فززاهيم ا مزززن مل شززفري األ شزززمل. والت قززرر وي مزززة امل  مقد

قزة سيةالقيا للمصطلحات  ليزلوحت والرتميزز يزاتبواآلل األمنيزة والسياسزات املعلومزاتب بضزمان املتعل

ظززم ذلزن يف تزا) الشزفرات مززة ن فزاتيح اخلاصزة والعا نززات  ب(الرتميزز وامل لزتحكم بالتشزفري يف البيا وا

عززات سززلة والتوقي عززة واملر يززةلا املو  شززفريب برقم قززام الت شززاء األر يفززرأ ان كززوالت و سززية والربوتو  األسا

 بهذ  األرقام. احلسابي التعقيد اتومتطلب

لزب اساسزيات التشزفري وتطبيقاتزهب كمزا رر اىل تزذا املقزيهدف ه اهداف املقرر  ويزد الطا

شززز قزززام الت شزززاء االر يفزززرأ ان شزززفرات ب  يزززل ال يزززز وحتل يزززات ب الرتم يزززة واالل سزززات االمن قزززدم السيا فري ي

 التشفري . اية تبادل املعلومات يف الشبكات ب األنواع املختلفة منليات محبآ

لزب املهزارات بأسا كرجات املقرر  فزة وآليزات سزيات التشزفري وأناكتسزاب الطا واعزه املختل

 محاية املعلومات ويفرأ الرتميز وحتليل الشفرات.

مللي(معمل1نظ ي،ململ3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملشبكاتملاالتصالملال قميةململ1375

 (2اتصاالت ) 1370طلب سابق تم

شزززبك سززية يف  فززاهيم أسا مززةب م مززة عا نززمقد سززل البيا يززةب ترا صززال الرقم يزززةب ات االت ات الرقم

طزززز ملززززج وخ شززززرتك الرقما شززززبكات و  امل سززززتخدام يف  شززززائعة اال فزززة ال بززززديل املختل مززززة الت يزززةب أنظ

كززو نززاتب بروتو بززط البيا قززة ر صززحيحهاب يفب طززاء وت شززاف األخ يززةب اكت صززال الرقم قزززة الت يفباالت

بززط شززز ر نززاتب ال يززةالبيا خزززدمات التكامل يززة لل منزززط الرتبكات الرقم غزززري ب  سززل  ظزززام ا تزززامنب الن امل

لزززززة  صزززززاالت املتنق عزززززاملي لالت مزززززة  )GSM)ال تزززززداخل CDMA(ب أنظ لزززززةب ال صزززززاالت املتنق ( لالت

 الكهرومغنايفيسي.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملآمنملالشبكاتملالالسلكيةمل1376

  البيانات جلةمعا 1187سابق متطلب 

مززة شززبكات مقد سزززوب ل نززت احلا كززول. واإلنرت منززوذج قزززاتالطب بروتو قزززات OSIال  و  ويفب

كززذلن  peer to peerو DNS و بPOP3 بSMTP بFTP بHTTP :التطبيزق و

قززة قزززل  يفب لززتحكم  TCPوUDP :الن حزززام يف وا قززة. اال د شزززبكة يفب لززدوائر  ال يزززةب ا  الظاهر

هززاتب كززوالت واملوج يززز IP وبروتو يززالت اتوخوار م قززات. هوج شزززف يفب طززأ ك صزززحيحب  اخل والت
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 والشزبكات احملليزة الشزبكات  بARP املو عزاتب بMACال وينعنزا حتديد والدخول املتعدد ,

 .الكمبيوتر شبكات يف األمن. واملتنقلة الالسلكية الشبكات. واسعةلا

 ةعليميالتعرف على مهارات إنشاء الشكات احمللية  اليت ختدم األغراض الت اهداف املقرر 

هزززة ب  بزرامج وأج فزة مزن  لززي املختل سززس التعزرف علزى وإىل تقنيزات شزبكات احلاسزب اآل املبزادئ واأل

يززز قزززات العمل عزززايري والتطبي سزززب وامل شزززبكات احلا نزززاول ة ل خزززالل ت مزززن  لزززن  هزززا وذ شزززأتها و تطور و ن

نزاء شزبك يزتم علزى أساسزها ب لزيت  ات املعارف واملهارات املتنوعة حزول التقنيزات واألسزاليب واألسزس ا

سززب  مواصزفات األجهززة واألدوات املناسزبةب التعزرف علزى تعليميزةاسزب الاحل ب  لبنزاء شزبكات احلا

عزززن  طزززالب  عزززارف ال هزززارات وم يزززة م لزززيم القاتنم ظزززم التع يزززث ن مزززن ح يزززب  شزززبكات والو لزززى ال مزززة ع ئ

 .ماهيتهب وأهميتهاب وأنواعها

اسيات هيم اسلى مفابعد االنتهاء من هذا املقرر يتوقع  منن ان تتعرف ع كرجات املقرر  

هزززا شزززبكات ونطور نزززواع ال صزززال  وا يزززة  االن شزززاتها وكيف صزززفات واالدوات ون شزززبكات وموا نزززاء ال ب

 الال مة لبناء الشبكة.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملحلاسمبمل الم بأمنملشبكاتملامل1379

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380آمن الشبكات الالسلكية ب  1376متطلب سابق 

سززاأ  عزززو تامل سزززتخي شزززفري امل كزززوالت الت هزززا وبروتو سزززوبية وامن شزززبكات احلا يزززة ال دمةب وتوق

خزززرتا نزززع اال يزززة وم شزززبكات وادوات احلما مزززة ادارة ال طزززي املوانظ كزززذلن يغ نزززاء أب و يزززة ب قزززرر كيف

ضزززعف  لززى  عززرف ع يزززة الت يززب وكيف جمززة الو سزززيات بر لززب باسا يزززود الطا نزززةب و يززب االم قززات الو تطبي

 تطبيقات الويب.ية يف االمن وعيوب شبكة االنرتنت والثغرات

رر  قزز داف امل هزز قززرر تزويزد ال ا حززول كيفيزةيهزدف هزذا امل لزب باملهزارات  شززبكات  طا نزاء ال ب

قزا ثزةو تطبي قززا   ت الويزب االمنزة باحلدي طززي املفزاهيم االساسزية لربجمزة الويزب واسزتغالل ن كمزا يع

لززى الثغزرات االمنيزة  صززفحات الويزب وكزذلن التعزرف ع شززالضزعف والعيزب يف تصزميم  بكات يف ال

 االنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.و

قززز ات امل جززز شززبكات احل رر كر نزززاء ال يززة ب حزززول كيف هززارات  لزززب بامل يززد الطا سزززوبية و تزو ا

 الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساسية يف برجمة الويب االمنة. تطبيقات
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3الربجمةملامل ئية:ململ1377

 معاجلة البيانات 1187ابق طلب ستم

يززز سزززتخدام بن يزززةب ا جمزززة املرئ بززادئ الرب عزززلم قزززاتب التفا خزززل التطبي بززة دا سزززتخدم  ة املراق مزززع امل

فزأرة ولوحزة امل بواسزطة حلززوار ال صززوص Dialog Boxفزاتيحب اسزتخدام صزناديق ا ب اسزتخدام الن

لزززززـ  سزززززتخدام ا شزززززكالب ا لزززززـ Menusواأل سزززززومات وا يزززززن للر سزززززتخدام اجلراف ب Bitmapsب ا

سززز شزززريفة ActiveXم تخداا شزززريفة األدوات وأ شزززاء أ بزززةب إن هزززات املراق سزززتخراج ب واج حلزززاالتب ا ا

نزززات  عزززدة البيا مزززن قا نزززات  شزززODBCالبيا لزززب إن لزززـ  بClassesـ  اء ا قزززات Modulesوا ب تطبي

 االنرتنت.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3احملاكاة:ململ1378

 (2برجمة ) 1295متطلب سابق 

قززرر  هززذا امل هززدف  نزززي ضزززافة اىلفززاهاول املاىل ت كززاة ا جززة وللمحا يزززة للنمذ سززية واملنهج   يم االسا

حزززداث سززتمرةب األ كزززاة امل عزززةب احملا كزززاة املتقط صززر احملا شزززطةب املعاعنا كزززاة ب األن جلزززاتب  ا

 كارلوب األرقام العشوائيةب املتغريات العشوائية. نيتوم

ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3حتلي ملاألنظمةمل ملتصميمها:ململ1380

سززابق  مززات ب  1150 متطلزب  يززا املعلو صززل يف تكنولوج هززارات التوا حززث  5303م نززاهج الب م

 العلمي

نزاء  قزة  املعلومزات احلاسزوبية أنظمزةب نزاول باسزتخدام يفري نزاتب حيزث يت التحليزل املوجزه للكيا

فزززاهيم  يزززة  م سزززية التال ضزززوعات الرئي سزززيةاملو نزززاء أسا يزززات ب مزززةب ومنهج جلزززداولب األنظ سزززة ا ب ودرا

مزززاأليززل وحتل سزززلةنظ ظزززامب و يزززة الن سزززتخدامب وهيكل حزززاالت اال بزززاتب و ظزززامب ب و زززع املتطل وك الن

طززرأ فزاتوالتصزميم ب وواجهزات النظزامب واالصزناف وال جمززة  ب وتصزميم املل نزاتب وبر وقاعزدة البيا

حززل  لززة تشزمل مناقشزة مشزكلة وحتليلزها واجيزاد  واختبزار النظزام وتوتيقزه ويفزرأ التحويزل ودراسزة حا

 .ذها وتنويعها وتطبيقات عليهاوتنفي لدراسة.ا وتطوير ا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2 ساعاتملمعتمدةململ3امسبلي:ململةيكليةملاحلاسمبمل لغةمل1381

 حلاسوبطق اتصميم من 1290متطلب سابق 

سزززيبب  يزززة احلوا سزززوبب هيكل عزززام للحا سزززي ال ظزززيم األسا يزززة التن صزززغرةب هيكل جلزززات امل املعا

حيزث عزدد العنزاوينب كيفيزة تنفيزذ هزا مزن وأنواعبرجميات املعاجلات املصغرةب شزكل التعليمزات 

نززامج سززوبب ال الرب لززوظيفي ليف احلا يززب ا عزززرتك ضززاتب  سززجالتب االعرتا لززدقيقب امل عززاجل ا رض لم
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غززة الت بززة عناصزر ل سززتخدامها يف كتا هززاتب األدواتب التعزابريب ا لززي  التعليمزاتب التوجي جميزع امسب

ظزززام ا سزززية لن نزززات األسا فزززةب املكو سزززائل كتل حلزززل م جمزززةبزززرامج  غزززة  لرب غزززة بل قزززة ل يزززعب عال التجم

 (.Macroكرو )التجميع بلغات الربجمة األخرىب املا

ململي(عمل2نظ ي،ململ1مدةمل ساعاتملمعتمل3ب جمياتملاحلاسمبملالشخصي:ململ1382

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

مززل  سززاليب الع لززى أ جلززاهزة ع يززات ا تززر الربجم يززةب ا شززايفات املهن سززاندة الن سززيب يف م دور احلوا

سزز قززديم قززات يفة تطبياليدويزةب درا يززة والت جلززداول والرسزوم البيان ضززية وا عززرضب  اجملزاالت الريا وال

 ية على الكائنات.إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأتريات احلرك

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3قاعدةملالبياناتمل إ ا تها:ململ1383

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق 

قواعد البيانات ويفرقهاب تصميم قواعد البيانات املنطقيزةب يم تنظتب لقواعد البيانا مقدمة

نز نزاتب مهزأ نزاتب ت ام نظزامواع قواعزد البيا عززد البيا يززةب إدارة طبيزق قواعزد البياإدارة قوا نزات العالئق

 قواعد البياناتب التطورات الراهنة واالراهات املستقبليةب تطبيقات الذكاء االصطناعي.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2تمدةمل عاتملمعسامل3ململأنظمةملالتشغي :مل1385

 ولغة امسبليهيكلية احلاسوب  1381متطلب سابق 

ثزانوي  جدولزة األقزراصب  اب إدارة التخززينمفاهيم أساسيةب بنيزة أنظمزة التشزغيل ووظائفهز ال

مززززه تززززه وتقيي سزززه ومراقب خززززراجب األداء  قيا خززززال واإل حززززدات اإلد فزززاتب إدارة و لززززذاكرة ب املل إدارة ا

سزززية  جلزززة املارإدبالرئي يزززعا عزززددةب إدارة العمل جلزززات املت جلزززاتب املعا لزززة املعا عزززرتاض اتب  جدو ات  اال

هززائي املتزامنزةب السزيمواملقايفعزةب العمليزات املتتاليزةب العمليزات  افورب مراقبزة التشزغيلب التوقزف الن

 ب احلماية و اإلخفاأب مبادئ تصميم أنظمة التشغيل.

ملعملي(مل1ملنظ ي،مل2ساعاتملمعتمدةمل مل3أمتتةملاملكاتب:ململ1387

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

سزززاندة الن سززيب يف م بزززات دور احلوا يزززةب املتطل جلزززة املشزززايفات املكتب يزززة ومعا مزززاتباملكتب  علو

يزززاألدوا سززززم ت املكتب ثزززل الر يززززة م شزززايفات املكتب لززززدعم الن جلزززاهزة  يززززات ا يزززةب الربجم ة االلكرتون

 .ا.ندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتونيب ومعاجلة الصور
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململب جمةمل  بملمتقدمةمل1390

 التصميم التفاعلي واجلرافيكي 1356سابق متطلب 

قزززرر هزززذا امل هززدف  طززز ي نززاول الت يزززبب  وراىل ت قزززات الو  Java Server بCGIيف تطبي

Pages (JSP)ب Java Server Faces (JSF) بJava Servlets بScripting 

Languages  خززادب وكزذلن إعزد قززات  بم الويزاد  سززاعدات إلنشزاء تطبي واسزتخدام األدوات وامل

هززذا املقزرر يتوقزع أن يكزون ا client) املخزدوم قزادرا علزى ا( . بعزد االنهزاء مزن  لززب  مززع لطا لتعامزل 

يززززات  نزززات يف العمل عززززد البيا سزززتخدام قوا كززززذلن ا يزززةب و عززززامالت التفاعل عزززامالت وامل قزززات امل تطبي

 ناميكية.ت الديتطبيقاوتطبيقات إدارة  توى الويب وال

ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمماضيعملخاصةململ1391

 قاعدة البيانات وادارتها 1383متطلب سابق 

يفز تماشزى مزع التطزور اجلزاري يف جمزال تطبيقزات الويزب أو حسزب ضزوعات تزدرس ترع مويزتم 

سززب التطزورا سززي.  تزوي املقزرر يتغزيري ح يززة يف كزل عزام درا لزيتمزا يقزرر  جملزس الكل حتززدث  ت ا

مززات يفززرع هزذ  املواضزي .يف جمزال تكنولوجيزا املعلو بزتخر املواا.زدف مزن  لزب  ملززام الطا ضززيع ذات ع إ

 من املواضيع املقرتحة. لوجيا املعلوماتبالعالقة يف جمال تكنو

ملعمليمل(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململPHPب جمةملالم بملبلغةململ1393

 اقواعد البيانات وادارته 1383متطلب سابق 

طزززي يزززب املن هزززذا يغ جمزززة الو غزززات بر عزززن ل حملزززة  يزززة   فزززاهيم التال سزززاأ امل ضزززيح دور امل شزززرةب تو ت

قز  Scripting Languages نصزوص الويزب الربجميزة نزاء تطبي حززول يف ب ات الويزبب مقدمزة 

غزززة  غززززة MySQLو PHPل حزززول ل شززززرع   .PHP نززززات نززززواع البيا لزززداالتب أ ب DataTypesب ا

 PHP. تنصيب MySQL و PHPباستخدام الويب بيقات املصفوفات... أهمية بناء وتطوير تط

عززدادهما للع MySQLو  قززدروإ ضزززيح م لززدات. PHPة مززل. تو فزززات و اجمل مززع املل مزززل  بزززط  يف التعا ر

PHP  مع قواعد بيانات كتلفةللتعامل.  

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3حمسبةملاملكتباتمل م اكوملاملعلممات:ململ1398

 اتصميمهنظمة وحتليل األ 1380متطلب سابق  

يززززز مززززاتب الربجم كزززززز املعلو بززززات ومرا سزززززبة يف املكت يززززة احلو سزززززبة أهم سززززتخدمة يف حو ات امل

نززززز مززززاتب ب كززززز املعلو بززززات ومرا يززززة للحو اءاملكت بزززززات بززززرامج  ل مززززات املكت مززززة معلو سزززززبةب أنظ

سززة  خززرى يف املؤس مززع األنظمزة األ كززز املعلومزات  سززبة املكتبزات ومرا مززل نظزام حو املتكاملزةب تكا
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يززواألنظمزة ا مززة ذات خلارج كززز املعلو بززات ومرا سززبة املكت مززن أنظمزة حو منززاذج  قززةب  يززة العال ات احملل

نززززة يف ا بززززات املقن يززززةب الرتكي يزززة والعامل هززززا والعرب بززززات وأهميت بززززاتب ملكت سززززبة املكت يززززة حو يف عمل

بزززات  سزززبة املكت سزززتخداماتها يف حو سزززحابية وا سزززبة ال يزززةب احلو هزززارس اآلل حزززدةب الف هزززارس املو الف

 ت.ومراكز املعلوما

 (.عمليمل2معتمدةمل ملساعةمل2:ملتد  بملميدانيمل1401

  ساعة 85متطلب سابق انهاء 

مززة للعمزل  هززارات الال  يززدهم بامل بززة وتزو سززات إعزداد الطل حززدى املؤس صززة يف أ هززات املتخص واجل

 و.ا عالقة بالتخصص وذلن من خالل برنامج تدرييب منسق بني القسم وجهة التدريب.

بززة  عززداد الطل لززى االللإ تززدريب ع هززو تزززام ال هزززة وإتمل مززع ج مززل  سززليمة يف التعا سززلوكيات ال بززاع ال

 ص.مل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصالتدريبب ع

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ملجربملجم  :مل1402

 نظرية األعداد 1203متطلب سابق 

يززةب الزمزر الدوريز لززى العمليزات الثنائيزةب الزمزر اجلزئ بززا ةب  مزريركزز هزذا املقزرر ع دالتب الت

الزمزر الكسزريةب نظريزة الجزرانجب تشزاكالت  مر املتماتالت ا.ندسيةب الزمر اجلزئية السزويةب 

 املثالياتب حلقات خارج القسمةب احلقول. احللقات اجلزئيةب الزمرب احللقاتب

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3حتلي مل  اضي:ململ1403

 (1) حتليل حقيقي 1304متطلب سابق 

هزز نزاول  ضززمنيقززرذا امليت نززات ال عززددةب االقرتا مززتغريات مت نززات ذوات  ضززل االقرتا سززائل ر تفا ةب م

 ستلتجز.-ل رميانالقيم القصوىب االقرتانات  دودة التغريب تكام

ملنظ ي(مل3 ملدةساعاتملمعتممل3إحصا مل  اضي:ململ1404

 االحتماالت 1302متطلب سابق 

قزززدراتب اإل سزززاب امل يفزززرأ ح طزززة و قزززدير بنق قزززرر الت هزززذا امل ضزززح  صزززاء ايو كزززايف ح خزززواص ل و

كزززرامري ور نزززة  هزززا متباي تزززا في قزززدرات  قزززدير امل مزززان اوب الت يزززة بي ضزززيات ونظر بزززار الفر فزززرتةب اخت ب

 ختبار الفرضيات.بيز يف التقدير واوبريسونب بعض يفرأ 

 



 

181 
 

ملنظ ي(مل4 ملةساعاتملمعتمدمل4مبا ئملالتمبملمجياملالعامة:ململ1405

 (1) حتليل حقيقي 1304متطلب سابق 

نزاول هزذا املقزرر نزات املتصزتوبولءات الالفضزا يت لةب وجيزةب القواعزد والقواعزد اجلزئيزةب االقرتا

 ياس.مسلمات الفصل والعدب الفضاءات املرتاصةب فضاءات الق

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل(2يقيمل حتلي ملحقمل1407

 (1حتليل حقيقي  ) 1304متطلب سابق 

سززرتا يززات سزتونب وي نزات و نظر يززات اإلقرتا نززاتب لسزالت سب متستكامزل رميزان. متتال االقرتا

 .ملرتيءات و اختبار أبلب الفضاتبار ديرتشلنظرية كوشيب اختبار ويسرتاسب اخ

مل ي(نظمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملالتحلي ملامل كبمل1410

 (1حتليل حقيقي ) 1304متطلب سابق 

قززوى  شززكل القطزيب ب ال يززة ونثيلزها ا.ندسزي وال هززا وخواصزها اجلرب األعزداد املركبزة   تعريف

جلززززز نززززززا ذور بوا نزززززز يفقامل يزززززة واإلقرتا نززززززات التحليل كززززززب . اإلقرتا سزززززتوى املر سززززززية ب يف امل ات األسا

 والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .

سزززالتاملتس تزززا ل سزززلة  طزززاب   متسل بزززواقي و االق يزززة ب ال لزززة التحليل صزززفار الدا نزززت ب ا يلور و لور

 ونظرية البواقي .

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3كيميا ملالبي ة:ململ1420

 إنهاء املستوى الثالثابق طلب ستم

يزززة ال ملزززواد الطبيع قزززرر ا هزززذا امل ضزززح  ملزززويو تزززأتر ا يزززا ب  جلزززو و امل سزززية يف ا بزززاملوادرئي يزززة   اد الطبيع

يززة النارزز يززة يف الكيميائ ملززواد الطبيع لززتغري يف ا تززر ا صززناعيةب أ يززة وال سززان احليات شززايفات اإلن عززن ن ة 

 ية البيئة.ت وتنقمللوتاالكائنات احليةب العمليات الكيميائية يف معاجلة ا

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3علاملالبي ةمل العالقاتملاحليم ة:ململ1423

 نات احلية / حيوانالشكل والرتكيب للكائ 1227متطلب سابق 

عزززاتب  ئززة اجملتم ئزززةب بي لززم البي سزززية لع بززادئ األسا ئززةب امل لزززم البي مززدخل إىل ع قزززرر  هززذا امل ضززح  يو

مزز ئزززيب األنظ قززب البي عززاتب التعا يززض اجملتم يززةب مة البيأ ملزززوارد ئ هززاب إدارة ا ئززة وأخطار شزززكالت البي

 ب الرتبية البيئية.البيئية وتقوميها
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ملنظ ي(مل3 ملةتمدساعاتملمعمل3يقاتها:ملمدخ ملإىلملالتقرياتملاحليم ةمل تطب1424

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

لزيت تنزتج عنهزا تطبي ثزة يف علزم األحيزاء ا ت النبزا قزات يفيوضزح هزذا املقزرر االكتشزافات احلدي

صزززناعة  عززة وال طزززب والزرا جمززاالت ال سزززان يف  يززوان واإلن يزززب واحل فززال األناب يزززةب وأيف سززة الورات وا.ند

صزززفات امل يزززار ال مزززة لواخت يززززة أو املقا يزززة تم يزززوانب والتقن بزززات واحل سزززل يف الن سزززني الن مزززراضب وحت  

يززات  هزززذ  العمل تزززنظم  لززيت  يزززة ا ضززوابط االجتماع سزززتعراض ال مزززع ا عززام  شزززكل  يززة ب عزززا  احليو قزززيم تب لل

 االجتماعية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3فيو ا ملاحلالةملالصلبة:ململ1426

 ميكانيكا الكم 1328متطلب سابق 

هزززذا امل نزززاول  يزززب يت لزززوقزززرر الرتك قزززوةب الب سزززيةب ال شزززبكية العك لزززوريب وال يزززود الب ريب احل

طزززززاأ ) يزززززةب الن تززززززا ات البلور يزززززةب االه طزززززة البلور يزززززة ل Phononsالراب حلزززززرارة النوع سزززززام ( ا ج

 (ب سطوع فريمي.Band Theoryنات احلرة يف البلوراتب نظرية النطاأ )االلكرتو لصلبةبا

مل(ليعممل1،ملنظ يمل2 ملةتمدساعاتملمعمل3:ملعلامل ظائفملاحليمانمل1427

 (2علوم حياتية عامة ) 1134متطلب سابق 

ظززائ سززتعراض علزم الو يززة مزن خزالل ا يززة للمزادة احل قززرر مفهزوم الوحزدة الوظيف نزاول هزذا امل ف يت

فزة للتغذيزةب ووظزائف مفهوم التنوع الوظيفي احليوي مزن خزالل اسزتعراض األمنزا  اويةب واخلل ملختل

لزززدوران  تزززنفس وا ضزززم وال هززززة ا. كزززة أج سزززتناد واحلر صزززال واال هزززوم االت يزززوانيب ومف عزززا  احل يف ال

ضززلية  سززتجابات الع صززيبب واال سززتعالم الع سززي واال سززتقبال احلوا سززتعراض اال خززالل ا مززن  احليزواني 

يزززة ووال سزززلوكغد سزززيق ا.ال عزززة والتن يزززة الراج عزززرب التغذ سزززتتباب  هزززوم اال سزززتعراض يةب ومف مزززوني با ر

تناسزليب ومفهزوم توظيزف الفائزدة الصزماء واجلهزا  ال التنظيم التناضحي واأليفراع ووظائف الغزدد

 املعرفية من علم احليوان يف استخدامات ختصصية وتطبيقيةب واجلزء العملي.

مللي(عممل1نظ ي،ململ2دةمل تملمعتمساعامل3علاملاألجرة:مل1428

 علم وظائف احليوان 1427احلية / حيوانب  الشكل والرتكيب للكائنات 1227متطلب سابق 

نزاول هزذا امل كززوييت جززددب ن أجقززرر مراحزل ت يززةب والنمزو والت نززات الفقاريزة والالفقار نزة احليوا

يززات تكوي بزززالغ وعمل يززوان ال هززا للح فززة ووظائف نزززة املختل يززب األج عززن ترك بززذة  مززنمززع ن هززا  يزززا اخلال ن

 اجلرتومية األوليةب واجلزء العملي.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ائية:ملصراعاتملكيميمل1429

 ى الثالثإنهاء املستومتطلب سابق 

هززذ نززاول  ضزززويةيت صززناعات الع قززرر ال نزززاتب -ا امل فززاتب دها لززوراتب منظ يززاتب مب بززرتو كيماو

صززناعات الغذائ يززة يف ال يززات الكيميائ ملززواد والعمل يززداتب ا هززةب فززظب تغيززة ) حمب لززوينب نك يززفب ت ل

يزززززة املن صززززناعات الكيميائ عززززض ال يزززززة ... (ب ب قززززة العرب شززززرة يف املنط تزززززاسب  -ت سززززفاتب البو ) الفو

جززززاج يززززتالز مسززززدةب الكرب قززززة ب األ تززززاج الطا سززززني إن يززززة يف حت ملززززواد الكيميائ عززززض ا ب ... (ب دور ب

 ) خاليا الوقودب املوصالت الكهربائيةب ... (.-واستغال.ا 

ضزززري ا بزززاحت يزززا تملرك سزززتخدام تقن صزززها با سزززة خصائ سزززقيةب ودرا بزززة أو التنا ت غزززري املرتاك

سزية كمزا يسزتخدم والصزفات املغنايفي حديثة مثل األجهززة املطيافيزة وقيزاس التوصزيل الكهربزائي

 التحضري يف الصندوأ اجلاف واخلطو  املفرغة من ا.واءب إخل.

ملعملي(1ساعةملمعتمدةمل مل1حلقةملحبثمليفملالكيميا مل:ململ1430

 إنهاء املستوى الثالث سابق متطلب

يززة ل خلززربة البحث قززرر ا هززذا امل تززدريس يزوفر  ئززة ال ضززو هي قززوم ع لززب حيزث ي طززالب لطا طززاء ال باع

قزراءة ومهمزات ا صززص ثيزة  مثزل  ثزة يف جمزال التخ حتليزل ورقزة اثيزة منشزورة يف املوضزوعات احلدي

 ب.ا الطالاو عمل مهمات اثية عملية يف املخترب وعرض النتائج ومناقشتها ام

مل(يعململ1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاال شدةملااللكرت نيةمل1431

 املكتبات الرقمية 1341متطلب سابق  

سزززاأ  هززذا امل هززدف  بززةي يززف الطل يزززة  إىل تعر شززفة اإللكرتون عزززام واألر شززكل  شززفة ب هزززوم األر تف

ونيزة بشزكل خزاصب أهميزة األرشزفة يف جمزال حفزظ الوتزائق واملسزتنداتب مراحزل األرشزفة اإللكرت

يززات املسزتخدمة يف work flowسززري العمزل وكطزط  يززةب ب األجهززة والربجم شززفة اإللكرتون األر

نززززززة ) عزززززززد Digitizationالرقم عزززززززايري ا(ب القوا يززززززةوامل شزززززززيفب  لدول صزززززززة باألر يزززززززة اخلا واألخالق

شززكل  تززائق باللغزة العربيزة ب شززكل عزامب ومشزكالت أرشزفة الو مشزكالت األرشزفة اإللكرتونيزة ب

 ها.لب عليخاص ويفرأ التغ
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مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملفه سةملاملما ملاخلاصةمل1432

 الفهرسة االلكرتونية 1339متطلب سابق  

يفزززات  هززززا و املخطو هزززاماهيت هززززم أهميت سززززتهاب أ يفزززات وفهر يززززوغرايف للمخطو ضززززبط الببل ب ال

ا أهميتهزمراكز  ع وحفظ املخطويفزات العربيزةب املزواد السزمعية البصزرية  ماهيتهزا وأشزكا.ا و

صززا مزززي يف املكتكم شززكل الرق صززادر لل هزززذ  امل يززل  مززاتب حتو مزززات در للمعلو كززز املعلو بززات ومرا

ثزةب الضزبط الببليزوغرايف .زاب صززف اخلاصز احلدي سززتها حقزول الو ة بهزذ  املصزادرب وخصزائص فهر

صززف  نززات الدوليزة للو لززو أمريكيزة والتقني عززد الفهرسزة األجن ضززوعيةب وتطبيقزات قوا الوصزفية واملو

 بفهرستها. اخلاص وغرايفالببلي

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةتملمعتمداعاسمل3مؤسساتمل م اكوملاملعلمماتملاملتخصصة:ململ1433

 ملكتباتات واراكز املعلومإدارة م 1225متطلب سابق  

نززززواع  ظزززائفب األ هزززدافب الو يززززاتب األ مززززاتب امل طزززورب املقو شزززأة والت عزززةب الن هزززوم والطبي املف

مزززززالب الزرا يزززززةب األع يزززززةب القانون يزززززة ..)الطب شزززززطة ..إخل(ع ظزززززيمب األن عزززززاتب التن يزززززة اجملمو ب تنم

خلزززدماتب اإلدارة عزززداوا مززززاتب إ شزززبكات املعلو مززززاتب  يزززا املعلو يززززلب تكنولوج عززززاملني ب التمو د ال

 همب تقييم األداءب مناذج  لية وعربية وعاملية.وتنميت

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملالرش ملااللكرت نيمل1434

 نات وإدارتهايادة البقاع 1383متطلب سابق  

سززائل ا نززيب دور احلاسزوب وو شززايفات مفهزوم النشزر اإللكرتو ثززة يف مسزاندة الن التصزال احلدي

يززةب  يزززة اإللكرتوناألدوات ااملكتب ثزززل ملكتب يزززة م شززايفات املكتب لزززدعم الن جلززاهزة  يزززات ا يززةب الربجم

يززز صزززادر اإللكرتون يزززةب امل جلزززداول اإللكرتون نزززي وا شزززر اإللكرتو صزززوص والن جلزززة الن حلزززمعا رب ةب ا

شزززر اإل يزززززات الن تزززهب م نزززي وبرجميا شززززر اإللكرتو صزززيغ الن نزززيب  شززززبكات لكرتو نزززيب  اإللكرتو

ب اقتصزاديات النشزر اإللكرتونزيب النشزر اإللكرتونزي املعلومات والنشر اإللكرتونيب مشزكالت

 التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال.

مل(عمليمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتد  بملميدانيمل1435

 ساعة 80إنهاء    ابقمتطلب س

مززة للعمزل هززارات الال  يززدهم بامل بززة وتزو صززة  إعزداد الطل هززات املتخص سززات واجل حززدى املؤس يف أ

قززة صززص و.زا عال نزز بالتخ خززالل بر مززن  لززن  عززداد وذ هززة التدريب.إ سززم وج بززني الق سززق  تززدرييب من امج 
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هززز مززع ج مزززل  سزززليمة يف التعا سززلوكيات ال بزززاع ال هزززو وإت تزززام امل لزززى اإلل تزززدريب ع بززة لل تزززدالطل ريبب ة ال

 .صمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصع

مل(عمليمل4 ملةساعاتملمعتمدمل4:ملمش  عملخت  مل1436

 ةسنة رابعق  مستوى متطلب ساب

شززروع   لزب إلعزداد امل ئزة الطا لزثب تهي هززاء املسزتوى الثا لزب بعزد إن بزه الطا قزوم  مشزروع تطبيقزي ي

يززع قتصزاديوى االعناصزر املشزروعب اخللفيزة العلميزة واجلزد قزرتاع موضزوع ومناقشزة املقزرتعب رم ةب ا

قززد مززاتب ت يززذ ذلن.تنفاملعلو يززة تنف يززة وكيف شززروع الفن سززتلزمات امل يززر م يززايم تقر شززروع واخت ر يززذ امل

سززائل  يززار لغزة الربجمزة أو الربجميزة اجلزاهزة واملسزتلزمات والو لزذلن مزن حيزث اخت قزة املناسزبة  الطري

 الضرورية.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملافيكياملاجل مقدمةمليفملالتصميمل1437

 صفحات الويب ية تصميمتقن 1266متطلب سابق  

صززز مزززدخال  إىل الت ملزززادة  هزززذ  ا تزززرب  مزززنتع كزززيب  يزززة  ميم اجلرافي يزززة وعمل قزززات يدو خزززالل تطبي

فزة الكتزب وغريهزا  متعددة تشمل العديد من التصاميمب كالشزعارات واإلعالنزات وامللصزقات وأغل

سززية للتصزميمات  .الفنيزةصززاميم ت والتمزن املطبوعزا قززرر علزى األنزواع األسا يززة و يشزمل امل اجلرافيك

هزززارات لزززى م ضزززا  ع شزززمل أي مزززا ي هزززاب ك سزززتخدا ووظائف صزززورة والتيبوجا قزززاء م ال سزززس االرت يزززا وأ راف

 تستوى امللصق.

مزززن  عززدد  صززميم  عززاد وت تزززي األب صززميم الثال لززى الت مززدة ع هزززارات املعت ضززا  بامل لززب أي عززرف الطا وت

 .ةاليت يقوم الطالب بإعدادها باستعمال التقنيات احلاسوبي طبيقيةيع التاملشار

مل(ليعممل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملاملستم عاتملال قميةمل1438

 املكتبات الرقمية 1341قاعدة البيانات وإدارتها ب  1383  متطلب سابق

هزززا  يزززة وأنواع سزززتودعات الرقم هزززوم امل قزززة تف عزززارف املتعل قزززرر امل نزززاول امل صزززيت يزززة ها وآلوخصائ

يززةب أدوات وبرجم طززيط وإدارة عملزهاب بنيزة ومكونزات املسزتودعات الرقم يزات إنشزائهاب تنظزيم وخت

يززةب فزز املسزتودعات الرقم يززة يف السياسزات املختل سززتودعات الرقم سززتودعات الرقميزةب امل قزة بامل ة املتعل

 فلسطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكل خاص.
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مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتبأمهاتملالكمل1439

 ماتاملكتبات واملعلو مقدمة يف علم 1120متطلب سابق  

فزة )التعزرف علزى ن أمهزات الكتزب يف تعريف مصطلح أمهزات الكتزبب منزاذج مز العلزوم املختل

قزززواميس  هزززا(ب ال يزززب معلومات سزززلوب ترت جزززدت وأ هزززا إذا و هزززا وحتقيقات هزززا وتارا ضززوعاتها ومؤلفي مو

مززال امل سززوعيواألع مززن أو قززة ترة  تززبب يفري .ززذ  الك ملززؤلفني  مسززاء ا يزززق أ تززبب حتق هززات الك هزززا م تيب

نزات وفرهزا بشزكل إلكرتووحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلوماتب ت نزيب قواعزد البيا

تززدريب  .ززذ  الكتزب.  يززة الفكريزة  لززف وحقزوأ امللك تززبب حزق املؤ نززوع مزن الك املتخصصزة بهزذا ال

 ذ  الكتب.ة من هكتار وتطبيق عملي على جمموعة

ملعمليمل(مل1ملنظ ي،مل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململبماباتملالم بمل1450

 وجهة وخدمات الويب.مات املمة اىل اخلدمقد 1252ب  PHPالربجمة بلغة  1393متطلب سابق 

سزززب   هزززا ح يزززب وتطبيقات بززات الو نزززاء بوا يزززة ب لزززى كيف بززة ع يزززف الطل قزززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  ي

عزززر سزززتخدمب الت جززات امل لزززى احتيا نزززواع ف ع خزززدمات أ ثزززل   يزززب م بزززات الو قزززدمها بوا لزززيت ت خلزززدمات ا ا

سززالت خلززدمات املاملرا يزززةب ا سزززواأ املال صززة واأل سزززعار البور بزززارب أ عزززد ب األخ يزززةب قوا نزززات علومات البيا

تززيح  سززقة ت يززة متنا هززة تطبيق خززالل واج مززن  بززة  خززدمات البوا يززد  يززة تزو يززة... .بكيف خلززدمات الرتفيه وا

عزززر خزززرىب الت قزززات أ سزززتخدام تطبي لزززى ا نزززواع ف ع صزززيةب أ بزززات الشخ فزززة  البوا يزززب املختل بزززات الو بوا

بزززززات اإل بزززززات احلالبوا يزززززةب البوا سزززززواأ املال صزززززات واأل بزززززات البور يزززززةب بوا بزززززات خبار يزززززةب البوا كوم

بزات التجاريزة....بوالتعرف علزى  بزات  ركزات البحزثب البوا التعليميةب البوابات االجتماعيزة ب بوا

 بعض الربجميات مفتوحة املصدر. 

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملجاعملاملعلمماتإسرتنظاململ1452

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383بق  متطلب سا

سزززرتجاع املعلو هزززوم ا تزززهب دورةمف مزززات  مزززات وأهمي سزززرتجاع املعلو ظزززم ا مزززدخالت ن مزززاتب  املعلو

ملززؤت رة وكرجاتهزاب مشزكالت اسزرتجاع املعلومزاتب مكونزات نظزم اسزرتجاع املعلومزاتب العوامزل ا

يززززاتيف  سززززرتجاع عمل مززززاتب اال سززززرتجاع املعلو غززززات ا مززززاتب ل سززززرتجاع املعلو نزززززت  ا سززززبب االنرت احملو

عززام شززكل  مززاتب البحزث ب حززث املواسزرتجاع املعلو ثززة يف ب  ركزات الب طززورات حدي تخصصزةب  ت

 نظم االسرتجاع احملوسبة.
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالتحقيقاتمل اال لةملال قميةمل1462

 اقاعدة البيانات وإدارته 1383 ,أمن شبكات احلاسوب والويب  1379 سابق متطلب 

 والتعزرض دلزةاألم احلاسزوب و زع التحقيزق يف جزرائ مبزادئ علزى يتم الرتكيز يف هزذا املقزرر

فززاهيم يززا مل يززوتر تكنولوج مززة مززن الكمب شززغيل أنظ نززواع الت قززل وأ يززة ن فززات وكيف نززاتب املل  يززتم البيا

لززى الطزالب تعريزف لززة عيف  ز األسزاس ع هززا؛ والتعامزل اإللكرتونيزة األد لززة دور عزن فضزال مع  يف األد

فزةبوالع التقليديزة ئمواجلزرا السزيرباني واإلرهزاب الكمبيزوترب جزرائم ومالحقزة فشزك كززذلن  ني

سززتجابة يفززرأ اال طززرأ اىل  حززوادثب يت ضززايا لل يزززة الق يززال املدن قززق واالحت مززن مززن والتح مزززاتب أ  املعلو

لززبعض ال قزززرر  طززرأ امل مززا يت جززاربوك يزززة ت يززف العمل طززرأ لتعر طزززالب ب قززات ال  مزززن عززدد مزززع التحقي

 الصلة. ذات يقالتحق تقنيات

بزاجلرائم  يهدف هذا املقرر اىل تعريف أهداف املقرر  االلكرتونيزة وكيفيزة  زع الطالب 

 االدلة الال مة للتعرف عليها.

رر  قززز ات امل جزز جلززرائم االلك كر لززى ا عززرف ع مززة للت لززب املهزارات الال  سززاب الطا يززةإك  رتون

 الوقاية منها ومعاجلتها. ونية ويفرأ عن يفريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االلكرتوذلن 

مل ملساعاتمل3:ملالبياناتأمنملنظاملاحلاسمبمل قماعدململ1466 ملعملي(مل1نظ ي،ململ2معتمدة

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383 ,أنظمة التشغيل  1385 متطلب سابق 

نظمة املعلوماتية وكيفية توفري ة املتعلقة باخرتاأ االاالمنيفاهيم يعو هذا املقرر بتزويد الطالب بامل

نزاء قواعزد بيانزسائل احلماية .زا مزن االخطزار الداخليزة واخلارجيزةب وكيفيزو ات تتضزمن السزرية ة ب

انات  لبي والنزاهة وتوفر املعلومةب وكذلن ادارة الصالحيات واالدوار والتدقيق يف ادارة انظمة قواعد ا

 .املختلفة

قواعد البيانات وتامني هذ  اجياد الوعي لدى الطالب باهمية امن انظمة املعلومات و  املقرراهداف 

 تخدام اوراكلب وادارة االنظمة واملستخدمنييانات املو عة باسباالنظمة وتطوير نظم قواعد ا

ة ومحاي اكتساب الطالب املفاهيم واملهارات الال مة حلماية االنظمة احلاسوبية كرجات املقرر 

 ية املناسبة.د البيانات وامن قواعد البيانات املو عة باستخدام الربجمقواع

 

 

 

 



 

188 
 

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2 ملساعاتملمعتمدةمل3ت اس ملاملعطيات:ململ1470

 (2اتصاالت ) 1370متطلب سابق 

يزززة  سززية إىل رقم شززارة القيا يززل اإل بززادئ حتو ثززل م يززات م سززتقبال املعط سززال وا فززاهيم إر سززس وم أ

اته املختلفة ملستعملة يف عملية الرتاسل ومبادئ التجميع الرقمي تستوفرات اع الشيوبالعكس وأنوا ي

لرقمية  األخطاءورقمية والتأتريات وتراسل حزمة النطاأ األساسي للمعلومات ال احلاصلة على اإلشارة ا

 املرسلة وآلية تصحيحها وخصائص ووسائل خدمات أنظمة تراسل املعطيات وكططاتها العامة.
 

ملعملي(مل2نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل4بكات:ملةملالشب جممل1473

 الشبكات احمللية واالنرتانت 1373(ب 2برجمة ) 1295متطلب سابق 

فزززاهيم أس سزززية يف بم شزززبا جمزززة ال سزززتخدام ر بزززون با خلزززادم /  الز بزززرامج ا مزززع  مزززل  كاتب الع

كززول  ظزززام االتTCP/IPبروتو جزززه ون صزززال املو ظززام االت صزززال  ن مزززة االت بزززط أنظ شزززاء روا صزززال ب إن

 زبائنب التطبيقات الربجمية للشبكات.عدد المت

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2اعاتملمعتمدةمل سمل3التصالمل أمرها:ملإ ا ةملشبكاتملامل1475

 احمللية واالنرتانتالشبكات  1373سابق متطلب 

عزززرب  سزززتخدمة  شزززفري امل كزززوالت الت ظزززام وبروتو مزززن الن هزززا وأ صزززال وأمن شزززبكات االت يزززة  موتوق

مزززة إ شززبكات و زززدداتها وأنظ شزززبكاتدارة اال شزززبكة ) ل خزززرتاأ ال نزززع ا ( Fire Wallوأدوات م

 القتحام.وأنظمة اكتشاف ا

 عملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3التجا ةملااللكرت نية:ململ1477

 تقنية تصميم صفحات الويب  1266ب سابق متطل

التجارة االلكرتونية  مفاهيم أساسيةب التعريفب املنهجيةب التكنولوجيا وخزدمات التجزارة 

يززززة اللكرتا بززززاو ون لززززول ال جززززاريب ح خلززززادم الت يززززة ا هززززاب معمار نززززت في لززززدفع دور االنرت مززززة ا ئعب أنظ

قززع ا يززا موا هززاب مزا يززة وتقنيات يززةبلااللكرتون جززارة االلكرتون يززة  ت جززارة االلكرتون قززات الت مززن تطبي أ

 ب تكنولوجيا املزاد العلو.ومحايتها

مل(عمليمل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3األنظمةملاملمزعة:ململ1479

 أنظمة التشغيل 1385بق ب سامتطل

 و عة.بادئ برجمة النظم املمة املو عة وتنظيم تو يعها وملخص ملالتطبيقات املتوا يةب تعريف باألنظ
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاملعلمماتملاال ا  ةانظمةململ1481

 قاعدة البيانات وادارتها  1383متطلب سابق 

(ب املفاهيم احلديثة للتعريف بأنظمة املعلومات MIS)دارية ات االمقدمة يف علم أنظمة املعلوم 

ريةب دور تكنولوجيا مة املعلومات االداأنظ اريةب املنهجيات احلديثة املستخدمة يف بناء و تصميماالد

أنظمة  املعلومات يف بناء و تصميم أنظمة معلومات ادارية ناجحة و فعالهب النماذج احلديثة يف استخدام 

(ب تطبيقات DSSقرررات )يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمة اختاذ ال داريةمات االاملعلو

رأ احلديثة يف اختبار جناع و فعالية أنظمة املعلومات ارية عمليا   ب الطعملية على بناء أنظمة معلومات اد

 االدارية.

مل مل3الذكا ملاالصطراعيمل األنظمةملاخلبسة:ململ1484 ملنمل2ساعاتملمعتمدة ملعملي(مل1ظ ي،

 حتليل االنظمة وتصميمها   1380متطلب سابق 

ب أسزاليب أخزرى اعيب حساب املنطقب نثيل املعلومات بالقواعزدذكاء االصطنمقدمة يف ال

صزززززطناعي لتمث لزززززذكاء اال سزززززتخدمة يف ا جمزززززة امل غزززززات الرب خلزززززبريةب ل مزززززة ا مزززززاتب األنظ يزززززل املعلو

(PROLOG, LISPب استخدامات عمليةب تطلعات مستقبل).ية 

مل(ليعممل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3ضب ملأنظمةملاملعلمماتمل أمرها:ململ1485

 قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

ضززز  فزززاهيم  مزززم سزززوببط األنظ طزززوير ة احلا خزززايفرب ت يزززيم امل سزززوبي وتق ظزززام احلا يزززة الن يةب محا

يززف سززر ووسزائل التعر مززات ال يززق وحتديزدا كل يززف والتوت يززة ومسزائل التعر خززر سياسزات احلما ىب األ

يزززززززززة أنظ جلزززززززززدران النار سزززززززززاتب وا مزززززززززة الفريو يزززززززززات مقاو شزززززززززفري Firewallsمززززززززة وبرجم ب الت

Cryptography( ب نظزم حتزري االخزرتاأIDS) Intrusion Detection Systems ب

 وأمن الشبكات احلاسوبية واليت نثل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.

ملعملي(مل2نظ ي،ململ1تمدةمل عاتملمعسامل3:مل علمم(ملمش  عملالتخ  مل1492

 يف املستوى الرابعمتطلب سابق 

هززدف امل يززدقززرر إىل ي بززة  تزو ضززرورية بالطل هززارات ال شززاريعلامل بززة م تزززوظيفهم ختززرجهم كتا ب و

لززى   لززي منزهب ويشزتمل ع مززي خاصزة اجلانزب العم شززروعألساسزيات البحزث العل بزة امل   ؛أساسزيات كتا

تززهب و ززع  ضززع خط شززروعب وو ضززوع امل تززهباختيزار مو لززهاب وكيوتألي ماد هززاب وحتلي هززاب وربط يززة ف ف

يزززةب و ملزززادة العلم يززق ا ضزززيحية وتطتوت لززة تو مزززع أمث عزززهب  حززث ومراج صزززادر الب مزززة م يززب قائ يزززةب ترت بيق

 .طالب أمر كتابة مشروعهتسهل على ال
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ملعملي(مل2نظ ي،ململ1ساعاتملمعتمدةمل مل3:مل   اضيات(ملمش  عملالتخ  مل1493

 إنهاء املستوى الثالثمتطلب سابق 

هززدف يززدر قززرامل ي بززة  إىل تزو ضززرورية بالطل هززارات ال شززاريع ختززرجهملامل بززة م تزززوظيفهم  بكتا و

لززي منز مززي خاصزة اجلانزب العم لززى  ألساسزيات البحزث العل شززروعأساهب ويشزتمل ع بزة امل   ؛سزيات كتا

يززة  لززهاب وكيف هززاب وحتلي هززاب وربط تززهب وتأليف تززهب و ززع ماد ضززع خط شززروعب وو ضززوع امل اختيزار مو

يززز ملزززادة العلم يززق ا يززب قاةب وترتوت يزززةب ت ضزززيحية وتطبيق لززة تو مزززع أمث عزززهب  حززث ومراج صزززادر الب مزززة م ئ

 .سهل على الطالب أمر كتابة مشروعهت

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل 3:ململةردسةملالربجمياتمل1494

 حتليل األنظمة وتصميمها 1380متطلب سابق 

رة اتب دولربجميزمفاهيم أساسية  تعريفب نوعية الربجمياتب وتوقيزة الربجميزاتب مشزاريع ا

هزززا  يزززات ودور ئزززق واألدوات والتقن يزززاتب الطرا يزززاة الربجم مزززة ح يزززل األنظ يزززاتب حتل سزززة الربجم يف هند

هزززاب لززها وتقنيات مززة الربجم ومراح صزززميم أنظ جمزززةب ت يزززذ الرب مزززوذجب تنف صززميم الن هزززاب ت يزززات وتقنيات

يززة وتطويرهزاب إ يززةب صزيانة األنظمزة الربجم يززق األنظمزة الربجم يززدارة ااختبزار الربجمزةب توت ات لربجم

يزززع امل مززلب تو  يززق الع بزززذلن  فر قززة  ضززوعات ذات العال فزززةب واملو طززيطب إدارة التكل سززؤولياتب التخ

سزززليم لزززة لت هزززا إدارة اجلدو يزززة وتركيب يزززاتب ب الربجم حزززص الربجم يفزززب ب ف هزززات التخا صزززميم واج ت

 األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.

ملي(ملعمل1ي،ملنظ مل2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململال ساملباحلاسمبمل1495

 ( 1برجمة ) 1291جرب خطي ب  1276 متطلب سابق 

لززدوائر تزهب أجهززة العزرض واإلدخزالب رسزم اخلطزو  املسزتسزوب وتطبيقاالرسزم باحلا قيمة وا

حزززويالت يف واأل هزززاب الت ضزززلعات وتعبئت يزززةب امل فززل الرؤ فزززذ ومرا لزززيم والنوا هزززاب التق حززرف وخوار ميات

لزدورانات واإل  و األلزوانب اإلحزداتيات العامليزة والقياسزيةب لظزالل احزةب ااملستوى تقاييس نسزبيةب ا

 عليب حترين الصور واإليقوناتب اجملسماتب رسم املنحنيات.الرسم التفا
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل1 ملمش  عملخت  مل1497

 قاعدة البيانات وادارتها 1383ساعة معتمدةب  90انهاء  متطلب سابق 

لزب مزع  ئزةو عضزيزرتبط الطا سززتوى  يسبتزدر هي لزه املشزروع التطبيقزي بعزد إنهزاء امل يززث يعزني  ح

صزميم ومقزرتع رحليت التحليزل و التملزلثب يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقريزر الدراسزة الثا

 لتنفيذ  يف املرحلة التالية.

ملعملي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل2مش  عملخت  مل مل1498

 ( 1مشروع خترج ) 1497سابق  بمتطل

 ناقشة املشروع.بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم تالب الط وميق

ملعملي(مل3ظ ي،ملنمل1معتمدةمل ملساعاتمل4:ملالتخ  مش  عململ1499

 قاعدة البيانات وادارتها 1383انهاء املستوى الثالث ب  ابق متطلب س

خززالل  فززة  مززن معر مززو   مززا تعل صززارة  قززرر ع هززذا امل خززالل  مززن  طززالب  قززدم ال سززتهي قزززردرا رات م مل

مزنهم  زع معلومزات حزول املوضزوع املقزرتع  تطلزباخلطزة الدراسزية لتحقيزق املشزروع النهزائي. وهزذا ي

يزززر  يزززق التقر طزززوير وحتق كزززذلن ت هزززائي و لزززى الن جيزززب ع لزززةب  هزززذ  املرح يزززا  .يف  قزززرتع   عمل ظزززام امل الن

يزززا  يزززام عمل طزززالب الق سزززت ال نزززت درا لزززيت  حملزززددة وا ظزززام ا طزززوير الن حزززل ت يزززع مرا سزززاقاتها يف ام  م

حتززز شزززروع  جنزززا  امل يزززتم ا يزززات ( و سزززة الربجم بزززاألخص هند خزززرى) و ئزززة ا ضزززاء هي حزززد أع شزززراف أ ت إ

 أعضاء هيئة التدريس احملكمني.عرض شفوي بوجود بعض  التدريس. يطلب من الطالب تقديم

  .يسمح للطالب العمل بشكل فردي أو يف جمموعات

ملنظ ي(مل2 ملدةساعةملمعتممل2الصحةملالعامةمل محا ةملالبي ة:ملململ3211

صزززاءات احليو ملزززرضب االح صززززحة وا بزززادئ ال قزززرر م هزززذا امل نزززاول  سززززكانية يت مزززل ال يزززةب العوا

يززة واملتقدمزةبوالصزحةب األمنزا  الصزحية يف البلزدا فززةب  ن النام يزة الصزحية ومسزتوياتها املختل الرعا

 مشاكل صحية كتارةب التثقيف الصحيب املشكالت البيئيةب اإلصحاع البيئي ومحاية البيئة.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3ملالعامة:ململ العالقاتملاالتصال  3213

هزززدف قززززرر هززززذا ي يززززف اىل امل طززززالب تعر يززززة ال صززززال بعمل هززززا االت هززززاوانو واركان هززززارات اع  وامل

صززز لززززيت اليةاالت قززززق ا عزززل حت مززززاعي التفا هززززور مززززع االجت سزززبل اجلم يززززة و سززززائل فعال هززززا الر  يف وتأتري

قزززات ا لززى العال لزززب ع سززيتعرف الطا مزززا و هززورب ك مزززة اجلم شزززطة باعتبالعا مزززن ان يززا   شزززايفا  حيو هززا ن ر

ناول هزذا العالقزات العامزة باعتبارهزا احزد انشزطة االدارة ب كمزا سزيتصزال مزا سزيقود  اىل فهزم االت
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سززز قزززرر الو عزززاالب امل مزززة ف قزززات العا شزززا  العال عزززل ن لزززيت ر ضزززافةائل ا لزززيت  باإل سزززائل ا سزززة الو اىل درا

ى االداري والتنظيمزي وعلزى مسزتوى املسزتوم علزى يعتمدها اخصائيو العالقزات العامزة لتنفيزذ مهزامه

 املؤسسة وحتقيق اهدافها. إلجناع اتصالي ايث يوفر جماال

مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:مل(1مبا ئملاحملاسبةمل مل4131

سززيات احملاسزبة املاليزة لزب بأسا سززبة  بيهزدف هزذا املسزاأ إىل تعريزف الطا وأهزداف نظزام احملا

خززالل التعزرف  باملاليزة لزوذلزن مزن  يززة دادورة اعلزى ا سززس ملال بززدءا  مزن نظزام وأ خزل املشزروع التجزاري 

تزا  بسزي للمشزروعالتقريزر املزالي األسال ومرورا  اميع مراحل الدورة املالية وانتهاء  بإنتاج التسجي

لزدخل  مززة ا يززة أهمهزا قائ قزوائم مال مززن  هززذا التقريزر  كززز املزاليبيتضزمنه  خززالل  واملر مززن  يززتم ذلزن  و

فزةبكت اسزيبدراسزة النظزام احمل تززه املختل صززو ونا يززات يف اليوميزة  وترحيلزها وتر يدها تسزجيل العمل

سزززتاذ عزززداب ويف األ يفزززرأ إ عززززة و يززززان املراج لزززى م عزززرف ع ضزززاعة ب ود الت يزززات الب صززززومات عمل واخل

فزة أنواعهزا ويفزرأ   قزويم املخززونو جززردبكا عززدادت بززل  اإلقفزالقيزود   ب وإ قززارير املاليزة األوليزة ق والت

 .يةدالتسويات اجلر

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3أنظمةملاملعلمماتملاحملاسبية:ململ4447

 (1حملاسبة )مبادئ ا 4131ب قاعدة البيانات وإدارتها 1383متطلب سابق 

هزززذا هزززدف  يزززث  ي مزززن ح سزززبية؛  مزززات احملا مزززة املعلو سزززية ألنظ فزززاهيم األسا قزززديم امل قزززرر إىل ت امل

ا باستخدام كططزات انسزياب توتيقهيمها وأهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقي

قزززوام ظزززام و خزززرائط الن نزززات و سزززوب يف البيا شزززبكات احلا يزززا  بزززرا  دور تكنولوج نزززاتب وإ يس البيا

يززانأن مززاتب وب مززة املعلو سزززوء  ظ مززال و مززن اإله نززات  فززظ البيا ضززبط يف ح بزززة وال جززراءات الرقا يززة إ أهم

تصزميم وتنفيزذ كيفيزة سزبية واالستخدام. وكذلن عرض لبعض منزاذج مزن أنظمزة املعلومزات احملا

فزواتري األنظمة الفرعية ألنظمزة املعلومزات احملاسزب ية مثزل  نظزام املبيعزات ويفلبزات العمزالءب ونظزام ال

حسابات الزبائنب ونظزام املشزرتيات واملزدفوعات وحسزابات املزوردينب ونظزام واملقبوضات النقدية و

 تقارير املالية.ام والاذ العالتحكم باملخزونب ونظام املوارد البشريةب ونظام األست

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ةمل ساعاتملمعتمدمل3تكرملمجياملالتعليا:ململ5300

صزززيلة  يزززة احل قزززرر إىل تنم هزززذا امل هزززدف  يزززة اي يزززة واملهار لزززيمب املعرف يزززا التع صزززة بتكنولوج خلا

يزززف مزززن توظ لزززب  كزززن الطا خزززالل  ومي مزززن  لزززن  لزززتعلمب وذ لزززيم وا لزززييت التع يزززة يف عم يزززات التعليم التقن

فزززا ضزززه للم سزززة هيم التعر يزززة والرئي شزززطة التعليم مزززن األن لزززوان  لزززيمب وأ يزززا التع سزززائط يف تكنولوج و

 واحلاسوب واالنرتنت.املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي 
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تصمياملالتد   :ململ5302

 التعليمتكنولوجيا  5300متطلب سابق 

صززميم التع     لززيمب ة النظريزة لعلزم تصزميم التاخللفيزلزيمب ويركزز هزذا املقزرر علزى ماهيزة ت ع

هزززداف يزززد األ جزززهب وحتد شززز ومناذ يزززل ال صزززةب وحتل سزززلوكية اخلا هزززداف ال مزززة واأل يزززة العا رو  الرتبو

يززة والداخل بزززارات اخلارج صززميم االخت مزززهب وت بززادئ تنظي مززيب وم تزززوى التعلي يززل احمل لزززيمب وحتل يززة للتع

ملزززز يزززد ا لززززيمب وحتد سززززرتاتيجيات التع يززززد ا صزززيليةب وحتد شززززطة لتعليمواد االتح سززززائلب واألن يززززةب الو

 يةب وتصميم عمليات التقويم التشكيليب والتقويم اجلمعي.الرتبويةب وتصميم املنشطات العقل

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل 3:ململلميمراةجملالبحثملالعمل5303

سزززلوب ثزززر  أ هزززو أك مزززي  حزززث العل سزززاليبالب سزززم  أ هزززو يت يزززةب ف جزززدوى وفاعل شزززكالت  حزززل امل

ضززوع وامل ضززوعيبززالتنظيم والو ضززعو جززدواها ة وو هززا و قززويم فاعليت عززايري لت مزززام م بززدائل أ صزززورة  ال يف 

تززاج لززذا   يززةب  صزززية والذات ملززؤترات الشخ عززن ا يززدة  ضززوعية بع يزززه مو هززة إل فززرد ملواج شزززاكله  كززل  م

 وحتدياتها.

قزززه  حزززث و يفرائ نزززاهج الب لزززب ت يزززف الطا قزززرر إىل تعر هزززدف امل سزززابهوي مزززة  وإك هزززارات الال  امل

مززن لززن  حززثب وذ سززتهخززالل  للقيزام بالب يززة   درا سززية اآلت ضززوعات األسا تززه للمو حززث  ماهي نززاهج الب م

ع ع والعينزةب وأدوات  زعزهب مشزكلة البحزث وصزياغة الفرضزيات وتصزميم البحزثب واجملتمزوأنوا

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3القياسمل التقم امليفملالتعلامل التعليا:ململ5320

نززززاول      يززززهززززذا امليت قززززويمب  ودور الق يززززاس والت يززززة الق سززززية يف عمل فززززاهيم األسا اس قززززرر امل

نززززا سزززاليبهب وب يزززاس وأ جمززززاالت الق تزززدريسب و قزززويم يف ال صزززيل )والت بزززار التح طززززيط  (1ء اخت التخ

صزززززيل ) بزززززار التح نزززززاء اخت بزززززارب وب صزززززيل )2لالخت بزززززار التح نزززززاء اخت بزززززار 3(ب وب خزززززراج االخت (ب وإ

 حصاء يف عملية القياس والتقويم.يات اإلوأساس وتصحيحهب وخصائص االختبار اجليدب

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3 اضيات:ملأساليبملتد   ملال مل5469

قززرر املع هززذا امل عززاجل  نززى ي ضززية والب فززة الريا فززاهيم ر هززا  امل كززل من تززدريس  يفززرأ  ضززيةب و الريا

هززاراتب الربهززان ا يززة وامل يززات اجلرب ضززيةب اخلوار م مززات الريا يززةب التعمي سززية واجلرب ضزززيا.ند ب لريا

 ياضية.احات واحلجومب الوسائل التعليمية واأللعاب واألمنا  الراملس


