توصيف المقررات:
0103ملمبا ئملاإلحصا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ يمل) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززدور اإلح صززاء يف احل يززاة ويف يفري قززة الب حززث
واالستق صزاءب ويت نززاول التو ي عززات التكرار يززة واالحتمال يززة واملنح نززى ال سززوي .ك مززا ي عززاجل مو ضززوع
االرتبا واالءدار بصورة مبسطة.

1100ملتداض مل تكام مل :)1ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضززح هززذا امل قززرر النها يززات واالت صززالب واال شززتقاأب االقرتا نززات اجلرب يززةب و غززري اجلرب يززةب
تفا ضزل وتكا مزل االقرتا نزات الزائد يززةب تطبي قزات اال شزتقاأب نظر يززة لوبي تزالب التكا مزلب تكا مززل
االقرتانات اجلربية وغري اجلربيةب تطبيقات التكامل.

1101مل اضياتملعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى األ عززداد احلقيق يززة والعمل يززات علي هززاب األ عزداد املر ك بززة والعمل يززات
علي هززاب كززثريات ا حلززدود االقرتا نززات اجلرب يززةب االقرتا نززات املثلث يززة االقرتا نززات املثلث يززة العك سززيةب
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاري تميةب املتباينات واملعادالت.

1120ملمقدمةمليفملعلاملاملكتباتمل املعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
مف هززوم املكت بزات وتكنولوج يززا املعلو مززات ومو ضززوعاته الرئي سززية وعالق تززه بززالعلوم األ خززرى
وتطورا تززه التارا يززةب وأهم يززة يززارة املكت بززات ومرا كززز املعلو مززات يف اجملت مززعب وأ نززواع املكت بززات
ومرا كززز املعلو مززات ووظائف هززا ومقتنيات هززا مززن ا ملززواد املكتب يززةب وتنظيم هززاب وا خلززدمات ا لززيت
ت قزدمهاب والت طززورات ال سززريعة ا لزيت ي شززهدها هززذا الع لززمب وماه يزة املعلو مززات وخصائ صززها وأهميت هززا
يف تنم يززة اجملت مززعب والعوا مززل ا ملززؤترة يف اإل فززادة مززن املعلو مززات وتلب يززة حا جززات جمت مز ع امل سزتفيدينب
وامل صزطلحات األسا سززية ذات ال صززلة ب هززذ املو ضززوعاتب وأ هزم اجلمع يززات واملنظ مززات املهن يززة العرب يززة
والدول يززة يف هززذا ا جملز الب واإل عززداد امل هززو لل عززاملني يف املكت بززات ومرا كززز املعلو مززاتب وامل سززميات
احلدي ثززة .ززؤالء ال عززاملنيب وأ حززدث األدوات والتقن يززات والتقني نززات الدول يزة املتب عززة يف املكت بززات
ومراكز املعلومات املتطورة واحلديثة.
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1122ملتكرملمجياملاملعلمماتمليفملاملكتباتمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
مكو نززات ن ظززم تكنولوج يززا املعلو مززاتب املكو نززات املاد يززةب أنظ مززة املعلو مززات احلا سززوبيةب
الربجم يززات ا جلززاهزة يف ع لززم املكت بززاتب نث يززل البيا نزات ومعاجلت هززاب املعلو مززات و يفززرأ وأدوات
اسرتجاع املعلوماتب شبكات احلاسوبب الوسائط املتعددةب النشر عرب تكنولوجيا املعلومات.

1124ملفيو ا ملعامةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( )1أو متزامن
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى املتج هززاتب ع لززم احلر كززةب ع لززم حتر يززن اجل سززمب ال شززغل والطا قززة
والقدرةب ال زخم والتصادماتب احلركة الدورانيةب اجلاذبيةب ميكانيكا املوائعب احلرارة.

1125ملفيو ا ملعامةملعمليةمل :)1مل1ملساعةملمعتمدةمل 1ملعملي) مل
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ( )1أو متزامن
يتناول هذا املقرر

ع املتجهات وتوا ن ال قزوىب حر كزات األج سزام يف ا رزا وا حزدب حر كزة

املقذوفاتب قانون نيوتن ال ثزاني يف احل ر كزةب قزوى االحت كزاكب ح فزظ ا لززخم اخل طزيب احلر كزة
الدائر يزة العمود يززةب ال عززوم يف احلر كززة الدوران يزةب اللزو جززةب ا حلزرارة النوع يززةب م بزدأ أرمخ يززدسب
تطبيقات على معادلة برينولي.

1126ملفيو ا ملعامةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يت نززاول هززذا امل قززرر ال قززوة الكهربائ يززةب ا جملز ال الكهر بززائيب اجل هززد الكهر بززائيب املوا سززعة
ال كهربائ يززة وا ملززواد العا لززةب الت يززار الكهر بززائي املبا شززر واملقاو مززة الكهربائ يززةب ال قززوة الداف عززة
الكهربائ يززة و ا لززدورات الكهربائ يززةب ا جملززال املغنايفي سززي وال قززوى املغنايفي سززية وال عزززوم الدوران يززة
املغنايفي سززيةب م صززادر ا جملززاالت املغنايفي سززيةب ا حلززث الكهرومغنايفي سززيب ال ضززوء ا.ن د سززيب
الضو ء الفيزيائي.
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1127ملفيو ا ملعامةملعمليةمل :)2مل1ملساعةملمعتمدةمل 1ملعملي) مل
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( )2أو متزامن
يت نزاول هزذا امل قزرر ا جملزال الكهر بزائيب ال طززالء الكهر بزائي وال شزحنة ع لزى األيو نزاتب قززانون
أوم ب قن طزرة ويت سزونب جمززئ اجل هزدب قزانون كري شزوف ب م كزافل جزول ا حلزراريب ق يزاس سززعة
جمهولةب اجملال املغنايفيسي األرضيب امليزان التياريب قانون سنيلب العدسات الضوئية الرقيقة.

1128ملكيميا ملعامةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل قززرر الرتك يززب ا لززذريب ا لزروابط الكيميائ يززة وأ شززكال اجلزي ئززاتب امل عززادالت
املو ونة واحلسابات الكيميائية للمادة والطاقةب حاالت املادة.

1129ملكيميا ملعامةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يوضح هذا املقرر احملاليلب الت فاعالت يف احمل لزول ا ملزائيب حرك يزّة الت فزاعالت الكيميائ يزةب
ديناميكا احلرارة الكيميائيةب الكيمياء الكهربائية.

1130ملكيميا ملعامةملعملية:مل2ملساعةملمعتمدةململ 2ملعملي) مل
متطلب سابق  1128كيمياء عامة ()1
يت نززاول هززذا امل قززرر الت عززرف ع لززى األدوات املخرب يززة وا ملززواد الكيميائ يززة والتع ا مززل مع هززا بأ مززان
وإ جززراء ت فززاعالت ب سززيطة تززبني ا لززتغريات الكيميائ يزةب إ جززراء رززارب و صززفية وكم يززة تززرتبط
باملواضيع الواردة يف الكيمياء العا مزة م ثزل اال تززانب سزرعة التفا عزلب اخلال يزا اجللفان يزة ( الفولت يزه
)ب املعايرةب الذائبيةب اخلواص اجلمعية للمحاليلب حرارة التفاعل.

1132ملجيملمجياملعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى تززاريخ األرض اجليو لززوجيب الب لززورات وامل عززادن و تززروات األرض
املعدنيةب الصخورب مظاهر األرض الرئيسيةب العمليات اخلارجيةب امليا والدورة املائية.

1133ملعلممملحياتيةملعامةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يت نزاول هززذا امل قززرر كيم يززاء اخلل يززةب وع ضززيات اخلل يززة ووظائف هززاب واملور تززاتب وت كززاتر
الكائ نززات احل يززة وت شززكلهاب والتمث يززل ال ضززوئيب وال تززنفس اخل لززويب وتغذ يززة احل يززوانب وأج هزززة
التبادل الغا ي يف الكائنات احلية وعملياتهب واجلزء العملي.
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1134ملعلممملحياتيةملعامةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة ()1
يت نزاول هززذا امل قززرر أج هزززة وعمل يززات التن ظزيم ا.ر مززونيب أج هزززة وعمل يززات التن ظززيم الع صززيبب
احلركة واألجهزة العضليةب نشأة احلياة وتطورهاب التنوع احليويب واجلزء العملي.

1135ملكيميا ملالعراص :مل4ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يت نزاول هزذا امل قزرر كيم يزاء العنا صززر الرئي سزية املمث لزة للمجمو عزات األوىل يف ا جلزدول ا لززدوري
( العنا صززر الفلز يززة )ب العنا صززر االنتقال يززةب الالف لزززاتب خا مززات العنا صززر الرئي سززية و يفززرأ
استخال صززها وخا صززة ال صززناعية من هززاب مرك بززات ب عززض العنا صززر وا سززتخداماتها يف ال صززناعةب
العناصر املشعة واستخداماتهاب والتجارب امل تعلقة بهذ املوضوعاتب واجلزء العملي.

1150ملمها اتملالتماص مليفملتكرملمجياملاملعلممات3:ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب مل
م هزارات الكتا بززة واحملاد تزة وإ عززداد ال عزروض وم هززارات التوا صزل واالت صززال يف جمز ال الت طززوير
واألع مززال مززن ال نززواحي التقن يززة .وكت ا بززة الت قززا رير التقن يززةب ت صززميم الت قززارير التقن يززةب دل يززل
اال سززتخدامب ت قززارير ح لز ول امل شززاكلب م هززارات و يفززرأ الت عززبري ا لززتقو للم شززاكل و احل لززول
الربجمية.

1160مل أساسياتملالدا اتملالكه بائية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يتناول مبادىء الكهر بزاء ال سزاكنة والت يزار الكهر بزائي واملقاو مزة ودارات الت يزار الكهر بزائي
امل سززتمر ( )DCوا ملززرتدد ( )ACوتطبيقاته مز ا املختل فززة وم فززاهيم الكهرومغنايفي سززية وا لززدارات
الكهربائية متعددة األيفوار وآلية عمل احملول الكهربائي.
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1163ملمقدمةمليفملااللكرت نيات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
يت نزاول هززذا امل قزرر أ سززس وم فزاهيم اال لكرتون يززات وأ شزبا املو صززالت ب ترك يزب وم بززدأ ع مززل
الث نززائي شززبه املو صززل بالثنائ يززات اخلا صززة مميزات هززا وا سززتخداماتها ب م بززدأ ع مززل وتطبي قززات
الرتانزستورات تن ائية القطبية ( )BJTوترانزستورات تأتري اجملال (.)FET

1171ملأساسياتملأمنملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يعنى هذا املقرر العل مزي ب شزرع أ مزن املعلو مزات و احلما يزة ,ح يزث ي شزرع التهد يزدات ا لزيت مي كزن
أن توا جززه م سززتخدم احلا سززب واالنرت نززت ويو ضززح و سززائل الوقا يززة و احلما يززة للبيا نززات و املعلو مززات
من هززا األ مززن ا ملززاديب و بززرامج احلا سززب ال ضززارة واحلما يززة مززن الفريو سززات و جززدران احلما يززة .ك مززا
سيتم شرع األساليب الكالسيكية للتشفري ومحاية املعلومات والتشفري.
أهداف املقرر ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب بأسا سزيات م فزاهيم ا مزن املعلو مزاتب
امل خززايفر ون قززا ال ضززعفب محا يززة البيا نززات با سززتخدام الت شززفري وتقن يززات تززأمني ال شززبكات
واإلنرتنت.
كرجات املقرر يصف املفاهيم األساسية ألمن احلاسب و أمن املعلوماتب يشرع التقنيات
املو جزودة حال يزا حلما يزة ن ظززام احلا سزبب ي شزرع ا لزوعي األ مززو و امل هزارات املطلو بزة ال سززتخدام األدوات
األساسية يف مواجهة املشاكل األمنية.

1187ملمعاجلةملالبيانات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
يت نززاول هزذا امل قززرر البيا نززات احلا سززوبية ( البيا نززات واملعلو مززات و يفززرأ تنظيم هززا ومعاجلت هززا
ودور هززا يف كت لززف ا جملززاالت ب حززل امل سززائل با سززتخدام احلا سززوب ( ك طزط سززري العمل يززات
واخلوار م يززات )ب ل غززات الرب جمززة( مقد مززة لل غززة سززي)ب الو تززائق االلكرتون يززة ( دورة ح يززاة الوتي قززة
و يفزرأ فهر سزة الو تززائق وا سزرتجاعها )ب تطبي قززات يف معا جلزة البيا نزات (ن ظززم الت شزغيل وال شززبكات
تعريف هزا ووظائف هززا وا سززتخداماتها و جمززاالت أ خزرى )ب ا سززتخدامات متقد مززة للحوا سززيب (الت جززارة
االلكرتونية والتنجيم عن البيانات ).
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1200ملتداض مل تكام مل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتك امل ()1
يو ضززح هززذا امل قززرر يفززرأ التكا مززلب التكا مززل املع تززلب تطبي قززات ع لززى التكا مززل تت ضززمن
اإل حززداتيات القطب يززةب املتتال يززات واملتسل سززالت الالنه ائ يززةب نظر يززة تززايلورب نظر يززة مززاكلورين
متسل سزلة ال قزوىب االقرتا نزات بززأكث ر مزن مزتغريب اال شزتقاأ اجلز ئززيب التكا مزل الث نزائي والتكا مززل
الثالتيب تطبيقات على التكامل املتعدد

1201ملةردسةملإحداثية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل قززرر امل سززتوى ا لززديكارتيب االن سزحاب وا لززدورانب ا خلززط امل سززتقيمب ا لززدائرةب
الق طزوع املخرويف يززةب املعاد لزة العا مزة مززن الدر جزة الثان يززة تززتغريينب اإل حزداتيات القطب يززةب امل عززادالت
الو سزيطةب امل تج هزات يف امل سزتوىب الف ضزاء ا لززديكارتيب ال كزرةب ال سزطوع اال سزطوانيةب ال سززطوع
الرتبيع يززةب اإل حززداتيات اال سززطوانية والكرو يززةب املتج هززات يف الف ضزاءب امل سززتقيم يف الف ضززاءب
املستوى يف الفضاءب املنحنيات يف الفضاء.

1202ملأساسياتملال اضيات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قز رر املن طززق و يفززرأ الرب هززانب اجملمو عززاتب العال قززاتب عال قززة الرتت يززب ع لززى
األعداد احلقيقيةب خاصية أرمخيدسب االقرتانات.

1203ملنظ ةملاألعدا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1202أساسيات الرياضيات
يت نززاول هززذا امل قززرر م سززلمات بيان يززة ل عززداد الطبيع يززةب العمل يززات ع لززى جممو عززة األ عززداد
الطبيع يزةب ب نزاء األ عزداد ال صزحيحةب األ عزداد األول يزةب النظر يزة األسا سزية يف ع لزم احل سزابب القا سززم
امل شزرتك األ كزرب وامل ضزاعف امل شززرتك األ صزغرب امل عز ادالت الديوفنت يززةب التطاب قزات اخلط يزةب نظر يززة
ال بزاقي ال صززي نيةب نظر يزات فري مززا وول سزن واوي لززرب االقرتا نزات احل سززابيةب حزل امل عززادلتنيب والنظر يززة
األساسية للمثلثات الفيثاغورتية.
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1204ملإحصا ملتطبيقي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
متطلب سابق  0103مبادئ اإلحصا ء
ير كزز هزذا امل قززرر ع لزى اال سزتدالل اإلح صززائي حزول جمت مزع وا حززد حزول جمزتمعنيب االرت بززا
واال ءززدارب اخت بززارات األو سززا والن سززب جملززتمعنيب حتل يززل الت بززاين األ حززادي والث نززائيب يفززرأ غززري
معلمية.

1205ملمعا التملتداضلية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر حززل امل عززادالت التفا ضززلية مززن الر تززب األوىل والثان يززة والعل يززا وتطبيقات هززا يف
امليكاني كزا والفيز يزاءب ح لزول املتسل سزالت للم عزادالت التفا ضزلية العاد يزة مزن الر تزب الثان يزة أنظ مزة
املعادالت التفاضلية اخلطية من الرتبة األوىل.

1210مل اللغةملاإلجنليو ةملللتكرملمجيا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يركز هذل للمقرر على لللغ ،لإلنجليزي ،في للعمل وللدرلس ،بالمجاالت للمتعلق ،بتكناولوج يزا
املعلو مززاتب وي نززاقش جممو عززة متنو عززة مززن املو ضززوعات امله مززة يف عززا ال يززوم ال قززائم ع لززى
التكنولوج يززا مززن أسا سززيات األج هزززة وا لززربامج إىل ال شززبكات واألل عززابب وامل فززردات وامل هززارات
املطلو بزة يف ق طززاع األع مززال ت جززال تكنولوج يززا املعلو مزات ب شززكل عززامب وي تززيح الفر صززة للطا لززب
ال سزتخدام امل فزردات اجل د يززدة ا لزيت ي تعلم هزا مززن خزالل نززارين متنو عزة وموا ضزيع احملاد تززة املقد مزة.
يستعرض املقرر أيضا عزددا مزن درا سزات احلا لزة ملتخص صزي تكنولوج يزا املعلو مزات ال فل سزطينينيب
و شزركات تكنولوج يززا املعلو مززات الفل سززطينيةب وال شزركات الفل سززطينية األ خززرى ا لززيت حت تززاج إىل
تكنولوجيا املعلومات.

1220ملالضم ملالديو ائي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يتناول هذا املقرر الضوء ا.ندسيب التداخلب حيود الظلب االستقطابب أساسي ات الليزر.

مل
مل
مل
157

1221ملفيو ا ملحد ثة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر البن يززة الذر يززة لل مززادةب الطبي عززة اجل سززمية لال شززعاعب األيف يززاف الذر يززةب
الطبيعة املوجبة للمادةب امليكانيكا املوجبة للجسيماتب البنية النووية والنشا االشعاعي.

1222ملالديو ا ملال اضيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2ب  1126فيزياء عامة ()2
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى األ عززداد املرك بززةب حتل يززل املتج هززاتب التفا ضززل اجلز ئززيب
واملت كززامالت املت عززددةب ا حملززددات وامل صززفوفاتب مسل سززلة فور يززةب الت حززويالت التكامل يززة
( )Integral Transformsوتطبيقاتها.

1223ملالكه مغراطيسيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر ال شززحنات وا جملززالب الت يززار الكهر بززائي امل سززتمر واملت نززاوبب ا جملززاالت
الكهربائ يززة ل شززحنات متحر كززةب ا جملززال املغنايفي سززيب ا حلززث الكهرومغنايفي سززيب م عزادالت
ماكسويلب اجملال واملادة.

1224ملبرا مل ترميةملمصا ملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هزوم م صززادر املعلو مززات وأهميت هزا وأنواع هززا وأ شززكا.ا املختل فزة ك تززبب أع مززال مرجع يززةب
دور يززات ومسل سززالتب املطبو عززات احلكوم يززةب األر شززيف والو تززائق واملخطو يفززاتب ا ملززواد ال سززمعية
والب صززريةب امل صززغرات الفيلم يززةب امل صززادر اإللكرتون يززة والرقم يزة.......اخل ب ومزا يززا هززذ امل صززادرب
وأ سززاليب تقومي هززا وا سززتخدامها ل غززراض املختل فززةب وامل سززتلزمات ال ضززرورية لإل فززادة من هززاب
واملؤسسات ذات العالقة بإنتاج وتو يع وتوفري وإتاحة هذ املصادر.

1225ملإ ا ةملم اكوملاملعلمماتمل املكتبات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هزوم ع لززم اإلدارةب وأ سززس وأ سززاليب اإلدارة احلدي ثززة ومدار سزها بو جززه عززام وتطبيقات هززا ع لززى
املكت بزات ومرا كزز املعلو مزات ب شزكل خززاصب ومو ضزوعات أسا سززية يف إدارة املكت بزات ومرا كززز
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املعل و مزاتب والتخ طززيط وا ختززاذ ال قززرارات والتن ظززيم والتن سززيق والتوج يززه والتوظ يززف واإل عززداد امل هززو
و تززدريب ال عززاملني يف هززذ املؤس سززاتب وإدارة ا ملززوارد الب شززريةب وإدارة الو قززتب و يفززرأ االت صززالب
وتن ظزيم ا خلزدمات واملتاب عزة وق يزاس األداءب والتمو يززل واملوا نزة وامليزان يزةب وت صزميم م بزاني املكت بززات
ومراكز املعلومات وتأتيثهاب واملعايري املكتبيةب وأخالقيات املهنة.

1226ملجمممعاتملالكائراتملاحلية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يو ضززح هززذا امل قززرر الت صززنيفب الفريو سززاتب ممل كززة بززدائيات ال نززوىب ممل كززة الفطر يززاتب
اململ كززة النبات يززة ب العال قززات بززني الكائ نززات احل يززةب أهم يززة الكائ نززات احل يززة لإلن سززانب وا جلززء
العلمي.

1227مل الشك مل الرتكيبملللكائراتملاحليةمل/ملحيمان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1226جمموعات الكائنات احلية
يت نززاول هززذا امل قززرر مززدخل إىل اململ كززة احليوان يززة واحليوا نززات األول يززةب و ن ظززائر الب عززديات -
شززعبة املثق بززات (اال سززفنجيات)ب و شززعاعيات التماتل(اال سززعات وامل شززطيات)ب و شززعبة الد يززدان
امل سززطحة و شززعبة النيمرت يززاب و شززعبة الد يززدان اخليط يززة و شززعبة ا لززدواراتب شززعبة الرخو يززاتب شززعبة
الد يززدان احللق يززةب شززعبة م ف صززليات األر جززلب شززعبة شززوكيات اجل لززدب شززعبة احلبل يززاتب وا جلززء
العملي.

1228ملعلاملالدلك:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر األج سززام الفلك يززةب و سززائل الر صززد الفل كززيب يفززرأ ق يززاس األب عززاد
الفلك يززةب اجملمو عززة الشم سززيةب ال شززمسب األرضب الكوا كززب الداخل يززةب الكوا كززب
اخلارج يزةب الن جززوم خصائ صززهاب أ قززدارهاب در جززات حززرارة سززطحهاب إ ضززاءتها ب ت طزور
الكواكبب اجملراتب أشبا النجومب احملريات الفلكية.

1229ملالده سةملالمصدية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هززوم الفهر سززة ب شززكل عززامب وأنواع هززاب وأهميت هززا يف ضززبط و ختزززين وا سززرتجاع البيا نززات
واملعلو مزاتب والتعر يززف بال ف هززارس وأهميت هززا ووظائف هزا وأنواع هززا وأ شززكا.ا وقوا عززدها وتقنينات هززا
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ال دول يززةب والبيا نززات األسا سززية للفهر سززة الو صززفيةب وفهر سززة كت لززف أ شززكال أوع يززة املعلو مززاتب
وعالقة الفهرسة بالتوتيقب وحملة عن رؤوس املوضوعات العربية والدولية.

1230ملكيميا ملامل كباتمل سملالعضم ة:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يو ضززح هززذا امل قز رر الب نززاء ا لززذريب الرتا بززط األ يززونيب الرتا بززط الت سززاهميب يفا قززة الرتا بززطب
اجلزي ئززات الثنائ يززة ا لززذراتب اجلزي ئززات مت عززددة ا لززذراتب عال قززة ا لززربط بالب نز اءات اجلزيئ يززة
ون شززايفهاب مع قززدات ( مرتاك بززات ) العنا صززر االنتقال يززة أ فززالك ( )Dوا سززتخدامها يف ا لززربطب
املع قززدات مثان يززة األو جززهب رباع يزة األو جززه وامل سززطحة املرب عززةب مقد مززة إىل املرك بززات الع ضززوية
الفلز يززةب ا لززربط يف ا ملززواد ال صززلبة أ نززواع ا ملززواد ال صززلبةب ا ملززواد ال صززلبة اجلزيئ يززةب الف لزززاتب
الالفلزات واجلزء العملي.

1231ملتصريفمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
مف هززوم الت صززنيف وأهمي تززه للمكت بززات ومرا كززز املعلو مززاتب والت طززور ال تززاراي للت صززنيفب
ومبادئ التصنيف ووظائفه وغاياتهب ومميزات وخصائص نظام التصنيف اجليدب و يفزرأ ت صزنيف
ا ملززواد املكتب يززةب ون ظززم الت صززنيف احلدي ثززةب وأهم يززة ر مززز الت صززنيف وأنوا عززه ووظائ فززهب وأنظ مززة
التصنيف العامل ية نظام تصنيف ديوي العشريب ونظام تصنيف مكت بزة ال كزوجنرسب وتطبي قزات
عملية.

1232ملتغذ ةملاإلنسان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يو ضززح هززذا امل قززرر التغذ يززة وج سززم اإلن سززانب الن شززوياتب ا لززدهونب الربوتي نززاتب الطا قززةب
الفيتاميناتب امل اء والعناص ر املعدنيةب التغذية خالل دورة حياة اإلنسان.

1233مل الشك مل الرتكيبملللكائراتملاحليةمل/ملنبات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل 1مل
عملي) مل
متطلب سابق  1226جمموعة الكائنات احلية
يو ضززح هززذا امل قززرر اخل صززائص واملم يزززات الرتكيب يززة للنبا تززات بدائ يززة ال نززوىب والنب ا تززات
حقيق يزة ال نززوى ( الوعائ يزة والالوعائ يززة )ب مزع االهت مززام ب طزرأ تكاتر هززا و يفزرأ حيات هززا وربط هزا م عززا
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مزن الناح يزة التطوير يززةب لت شزمل الطحا لززب الزر قزاء املخ ضزرةب والطحا لززب األ خزرىب والك بززدياتب
واألشناتب والسرخسياتب ومعراة البذورب ومغطاة البذورب واجلزء العملي.

1235ملاألخالقمل حقملاملؤلف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعر يززف مف هززوم األ خززالأ وأخالق يززات امل هززن ب شززكل عززامب واألخالق يززات املهن يززة لل عززاملني يف
جمززال املكت بززات واملعلو مززاتب ح قززوأ املل يززة الفكر يززةب حززق املؤ لززفب ال قززوانني واألنظ مززة ال ضززابطة
حل قزوأ امللك يزة الفكر يزة ب كزل عز ام و حزق املؤ لزف ب شزكل خزاص

ل يزا وعامل يزاب املنظ مزات العامل يزة

واملؤسسات احمللية امل سزؤولة عزن هزذ احل قزوأب يفبي عزة حزق املؤ لزف والنظر يزات املختل فزة ا لزيت تو ضزح
هزذا ا حلز قب شزرو محا يززة ح قزوأ أ صززحاب امل صزنفاتب احلما يززة الدول يزة حلزق املؤ لزف واالتفاق يززات
الدولية املنظمة لذلنب احلقوأ اجمل اورة حلق املؤلف.

1236مل امل اجعمل مصا ملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
م صزادر املعلو مزات املطبو عززة والسمعب صزرية وأهميت هزاب وأنواع هززاب م صزادر املعلو مزات يف الع لززوم
اإلن سززانية واالجتماع يززة والبح تززة والتطبيق يززةب م صززادر املعلو مززات ا لززيت حتززدد كمرا جززعب املكت بززات
االلكرتون يززةب الن شززر االلكرتو نززيب مف هززوم وأهم يززة م صززادر املعلو مززات االلكرتون يززة يف مرا كززز
املعلو مززات واملكت بززاتب أ نززواع م صززادر املعلو مززات االلكرتون يززة و يفززرأ اختيار هززا وال تزززود ب هزا
وا سززرتجاعها وتقييم هززاب قوا عززد البيا نززات االلكرتون يززةب شززبكات املعلو مز اتب االنرت نززت وا سززرتجاع
املعلومات االلكرتونيةب نقل وتبادل املعلوماتب حقوأ امللكية الفكريةب تطبيقات عملية

1238ملمصا ملاملعلمماتملاجملانية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
م صززادر املعلو مززات بأ شززكا.ا و صززورها و صزيغها املختل فززةب الن شززر االلكرتو نززيب الك تززب
الرقم يززةب املرا جززع الرقم يززةب ا جملززالت الرقم يززةب امل سززتودعات الرقم يززةب قوا عززد البيا نززات
االلكرتون يززةب االنرت نزت ودور هززا ل تززو فري و عززرض املعلو مززات االلكرتون يززةب

ر كززات الب حززث

ب شزكل عزام واملتخص صزة من هزا أل غزراض الب حزث العل مزي ب شزكل خزاصب الب حزث الب سزيط والب حزث
املت قززدم يف

ر كززات الب حززثب م صززادر املعلو مززات متا حززة امل صززدرب ح قززوأ امللك يززة الفكر يززة

وم صززادر املعلو مززات االلكرتون يززةب أخالق يززات التعا مززل مززع امل صززادر اال لكرتون يززة .تطبي قززات عمل يززة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.
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1250ملةيكليةملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تزو يززد الطا لززب بامل فززاهيم النظر يززة والعمل يززة بهيا كززل املعلو مززات ب
تراك يزب الو تززائق ب و صززف البيا نززات ب ا سززاس بن يززة املعلو مززات ب امل هز ام ب االدوات ب الت صززفح ب
البحث ب الرتميز ب السيطرة على املفردات ومكانز املعلوماتب تصنيف وحتليل املعلومات.

1251ملتصمياملتطبيقاتملالم ب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغ طزي هزذا امل سزاأ امل فزاهيم التال يزة أ نزواع واج هزات اال سزتخدامب د عزم ن ظزم الت شزغيل لواج هزات
اال سزتخدامب متطل بزات امل سزتخدمب واج هزات اال سزت خدام الر سزوميةب عنا صزر واج هزات اال سزتخدام
الرسوميةب التفاعل مع واجهة االستخدامب مناذج ويفرأ تصميم و فحص واجهات االستخدام.

1252ملمقد مصصةملاىلملا خلصدماتملاملمج هصصةمل خصصدماتملالم صصبمل:مل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةمل 2مل
نظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1250هيكلية املعلومات
يغ طزي هززذا امل سززاأ امل فززاهيم التال يززة مقد مززة حززول XMLب DTDب XML Schemaب
الت عزرف ع لزى  XPath XSLTوكيف يزة ا سزتخدامها يف حتو يزل صزفحات  XMLإىل مل فزات مزن
أ نزواع أ خزرى .أهم يزة  XMLيف تطبي قزات خزدمات الو يزب  .Web Serviceأهم يزة  XMLيف ر بزط
التطبيقات املختل فزة ()System Integrationب ل غزة  XMLوقوا عزد البيا نزات وقوا عزد البيا نزات
العالئق يزة ب واج هزات بر جمزة التطبي قزات( DOMو  (SAXب دور  XMLيف الو يزب لتو يزع
البيانات من خالل وظائف وخدمات الويب ) SOAPو.) REST

1262ملحتلي ملالدا اتملالكه بائيةمل االلكرت نية:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،ململ2عملي) .مل
متطلب سابق  1160أساسيات الدارات الكهربائية
حتل يززل ا لززدارات الكهربائ يززة املختل فززة ( )DC, ACودارات ا لززرنني وا لززدارات االلكرتون يززة
املختل فززة ب م كززربات اإل شززارة ال صززغريةب م كززربات اإل شززارة ال كززبرية " م كززربات ال قززدرة "ب دارات
امل ذبذباتب املضخات التشغيلية " مكربات العمليات "ب الدارات املتكاملة وتصنيفاتها ".
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1264ملاتصاالتمل )1مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1262حتليل الدارات الكهربائية وااللكرتونية
م فززاهيم ن ظززام االت صززال وا لززذي ي شززمل نث يززل اإل شززارات وا لززنظمب

ززوليّ فوري يززه وال بززالس

وتطبيقاتهماب تكنولوج يا التضمني التناظري والضوضاءب التحو يزل الث نزائي الرق مزيب املر شزحات
ال تناظرية والرقميةب الرتاسل باستخدام النطاأ األساسيب ونظم االتصاالت ا.اتفية والضوئية.

1265ملالمسائ ملاملتعد ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
الوسائط املتعددة مفهومها واستخداماتهاب الو سزائط املت عز ددة وان سزياب البيا نزاتب ال صزوتيات
وال سزمعيا تب ال صزور والر سزوم التخطيط يزةب الرؤ يزا واحلر كزةب تقن يزات ضزغط البيا نزاتب الت خززين
املر ئززيب أنظ مززة ات صززال للو سززائط املت عززددةب الو تززائقب الن صززوص ا.جي نززة والو سززائط ا.جي نززةب
واجهات املستخدمب التزامنب التجريد يف ا لربجمةب تطبيقات الوسائط املتعددة وبرجمياتها.

1266ملتقريةملتصمياملصدحاتملالم ب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
صزفحات الو يززب وا سززتخداماتهاب موا قززع الو يززب ومرا حزل بنائ هززاب مزا يز ا وخ صززائص صززفحات
وموا قزع الو يزبب برجم يزات إن شزاء موا قزع الو يززبب تكنولوج يزا الو سزائط املت عزددة امل سزتخدمة يف ب نززاء
املواقعب حجز املواقع واستضافتها.

1272مل ب جمياتمل تطبيقاتملأمنملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل1مل عمليمل) مل
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات ب  1171أساسيات أمن املعلومات
يزوفر هزذا امل سزاأ املعر فزة والتقن يزات الال مززة لب نزاء أي أنظ مزة أو تطبي قزات تزدعم جمزاالت أ مززن
املعلو مززاتب و كززذلن لت طززوير امل هززارات الال مززة لال سززتفادة مززن ا.يا كززل احلدي ثززة لل غززات الرب جمززة
املستخدمة وبنيتها لدعم املبادئ الرئيسية يف جمال أمن البيانات لبناء التطبيقات واألنظمة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة بالتقنيات الال مة لبناء انظمة
وتطبيق يززات تززدعم جمززاالت يف ا مززن املعلو مززات و كززذلن امل بززادئ الرئي سززية يف جمززال ا مززن البيا نززات
لبناء التطبيقات.
كر جززات امل قززرر اكت سزاب امل هززارات الال مززة انظ مزة وتطبيق يززات يف جمزال ا مززن املعلو مززات
وكذلن تعلم برجميات متقدمة يف امن املعلومات.
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1276ملجربملخطي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
امل صززفوفات وأنظ مزة امل عززادالتب ف ضززاء املتج هززاتب اال سززتقالل واألب عززادب الت حززويالت اخلط يززة
واملصفوفاتب نظرية امل صزفوفةب نظر يزة الت حزويالت اخلط يزةب نث يزل الت حزويالت اخلط يزة ت صزفوفة
القيم املميزة واملت جهات املميزة.

1277ملاالخالقياتمل التش عاتملاحلاسمبية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1171أساسيات أمن املعلومات
يركز املقرر ع لزى ال سزلوك األخال قزي ا ملزرتبط با سزتخدام احلا سزبات .و ي شزمل امل قزرر موا ضزيع
امل سززؤوليات املهن يززة واألخالق يززةب ا مززن املعلو مززات واحلا سززباتب اخلصو صززية و احلو سززبة ,و جززرائم
احلا سززب ك مززا يززوفر هززذا امل قززرر حملززة عا مززة عززن اإل جززراءات القانون يززة ا لززيت ين طززوي علي هززا التنف يززذ
واحل فززاظ ع لززى األ مززن يف ن ظززم املعلو مززات .أي ضززا سززيقوم ال طززالب بدرا سززة االنتها كززات واخلرو قززات
األمن يزة في مزا يتع لزق بزالقوانني واألنظ مزة ذات ال صزلةب و سزيتم ا سزتخدام درا سزات احلا لزة لتحل يزل اآل تززار
القانونية ملسائل أمن املعلومات.
اهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تزو يز د الطا لزب أخالق يزات والت شزريعات احلا سزوبية ب
ك مززا ي قززدم امل سززؤوليات املهن يززة واالخالق يززة يف ا مززن املعلو مززات واحلا سززبات واحلو سززبة وا جلززرائم
احلا سزب ب ك مز ا يززوفر حملززة عا مززة عززن اإل جززراءات القانون يززة ا لززيت ين طززوي علي هززا التنف يززذ واحل فززاظ
على االمن يف نظم املعلومات.
كر جززا ت امل قززرر اك ت سزاب الطا لززب األخالق يزات والت شزريعيات احلا سززوبية يف التعا مزل مززع
اجلرائم احلاسوب كما ايضا يقدم اإلجراءات القانونية يف احلفاظ على امن املعلومات.

1280مل اضياتملمردصلة:مل2ملساعةملمعتمدةمل مل2ملنظ يمل) .مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ()1
الن مزاذج الريا ضزيةب امل سززببات الريا ضزيةب يفز رأ الربه نزةب يفزرأ ت صززحيح ا لزربامج احلا سززوبيةب
تعريف اجملموعات والعمليات عليهاب العال قزات وأنواع هزاب املخط طزات والتفر عزاتب يفزرأ الب حزثب
التجزئةب االقرتانات وأنواعهاب اخلوار ميات ويفرأ العد.
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1281ملمبا ئملالتحلي ملالعد ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1200ت فاضل وتكامل ( )2ب  1187معاجلة البيانات
مقد مززة يف التحل يززل ال عززددي يفززرأ حززل املعاد لززة غززري اخلط يززة ذات ا ملززتغري الوا حززدب ال طززرأ
املبا شزرة حلزل امل عزادالت اخلط يززةب ال طززرأ غزري املبا شززرة حلزل امل عززادالت اخلط يززةب يفري قزة ن يززوتن حلززل
املعادالت غري اخلطية ب التقريبب االستكمالب التكامالت العددية.

1284ملحبمثملالعمليات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1276جرب خطي
امل فززاهيم األسا سززية ومنهج يززة اززوث العمل يززاتب الرب جمزة اخل ط يززة ( الطري قززة البيان يززةب يفري قزة
سززيمبلكسب املزدو جززة وحتل يزل الث بزات )ب امل سززائل اخلا صززة بالرب جمززة اخلط يززة ( م شززاكل الن قززل
والت عززيني و منززاذج ال تززدفق يف ال شززبكات )ب نظر يززة ال قززراراتب نظر يززة صززفوف االنت ظززارب التحل يززل
الشبكيب نظرية املباريات ومالحق لكل وحدة تعتمد استخدام الرب جمة .QSB+

1290ملتصمياملمرطقملاحلاسمب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1280رياضيات منفصلةب  0102احلاسوب
األنظ مزة العد د يزة وأنظ مزة الرتم يزز واملن طزق الث نزائيب ا جلزرب ال بزوليب البوا بزات املنطق يزةب تب سزيط
ا لززدوال املنطق يززةب املن طززق ال تززوافقيب املن طززق ال تززوافقي /الت تززابعيب النطا يفززاتب ال عززدادات
امل سزجالتب ا لززذاكرةب ا لززدوائر املنطق يززة احل سززابيةب مززدخل إىل املعا جلززاتب الت طززورات الراه نززة يف
منطق احلاسوب وتطبيقاتها العملية.

1291ملب جمةمل :)1مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) .مل
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
املفاهيم األساسية لتطوير الربجمة الكينونيةب الرتاك يزب واأل صزنافب امل صزفوفات وال قزوائم
املت صززلةب ا لززدوال ال صززديقة والعمل يززاتب األ صززناف امل شززتقة والقوا لزب ومع اجلت هززاب ا سززتخدام
املكتبات القياسية باستخدام لغة  C ++ب معاجلة امللفات بلغة .C++
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1295ملب جمةمل :)2مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  1291برجمة ()1
ن شززأة ل غززة جا فززا مزايا هززا وا سززتخداماتهاب امل فززاهيم األسا سززية للرب جمززة الكينون يززة ومزايا هززا
وا ملززتغرياتب امل شززغالت والت عززابري " احل سززابية واملنطق يززة و العالئق يززة "
والتكراريةب

ززل ا لززتحكم ال شززريفية

ل معاجلة االستثناءات ب الر مزو والسال سزل الرمز يزة وأ صزناف األر قزامب األ صزناف

وامل نززاهج إن شززائها وخصائ صززها املختل فززة وأدوات هززا وا سززتخداماتها وآل يززة التعا مززل مع هززاب الواج هززات
وا حلززم خبصائ صززها املختل فززة كيف يزة إعالن هززا وتنف يززذها وإدارت هزاب اال سززتثناءات قززذفها والتقايف هززا
ومعاجلت هززا وآل يززة إن شززائها وا سززتخدامهاب بر جمززة الق نززوات املت عززددة إن شززائها وتنف يززذهاب أسا سزيات
اإلدخال واإلخراج وملفات القراءة و الكتابةب أساسيات الرسومات والصور وآلية معاجلتها.

1296ملت كيبملالبياناتمل تصمياملاخلما زميات:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  1291برجمة ()1
يفزرأ نث يززل البيا نززات وحتل يززل اخلوار م يززات ريا ضززيا ب ترك يززب البيا نزات وانواع هززا ب معا جلززة
ال قزوائم وا جلزداول والسال سزل الرمز يزةب ال طزوابري واملكد سزاتب ا.يا كزل ال شزجرية واملخط طززات ب
تقن يزات ال فزر والب حززث والرب جمزة ب حتل يزل اخلوار م يززات ب يفزرأ تق يزيم اخلوار م يززات ب تق يزيم و قززت
ت شززغيل اخلوار م يززات ب تق يززيم سززعة ا لززذاكرة للخوار م يززات ب امث لززة كتل فززة للخوار م يززات ب مززع
حتليلها وتقييمها من حيث الوقت وسعة الذاكرة ب تصنيف اخلوار ميات.

1301ملةردسةملاقليد ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى الب نززاء الريا ضززي .ند سززة إقل يززدسب ت طززابق املثل ثززاتب الت شززابهب
التكافؤب الدائرةب متوا ي األضالعب املستقيمات واملستويات يف الفضا ءب اجملسمات.

1302ملاالحتماالت:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر اال قززرتا ن االحت مززالي و قززوانني االحت مززاالتب ا ملززتغريات الع شززوائية وامل قززاييس
املتعل قززة ب هززاب ب عززض التو ي عززات االحت مززالي اخلا صززة واملنف صززلة واملت صززلةب تو ي عززات ا ملزتغريات
العشوائيةب التقارب االحتمالي.
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1303ملحتلي ملمتجهات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1200تفاضل وتكامل ()2
يت نزاول هززذا امل قز رر جززرب املتج هززاتب تفا ضززل االقرتا نززات املتج هززة وتكامالت هززا اخلط يززة
والسطحية واحلجميةب نظرية جرينب نظرية جاوسب نظرية ستوكسب اإلحداتيات االءنائية.

1304ملحتلي ملحقيقيمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1100تفاضل وتكامل ( )1ب  1202أساسيات الرياضيات
يت نززاول هززذا امل قززرر خززواص األ عززداد احلقيق يززةب ال فززرتات املفتو حززة واملغل قززةب ن قززط التج مززع
للمجموعاتب اجملموعات املرتاصةب نظرية هزاين بور يزلب املتتال يزاتب نظر يزة بولزا نزو  -فريا سزرتاسب
خا صزية كو شززيب االقرتا نززات ونهايات هززاب نظر يزة النها يززات االقرتا نززات املت صززلةب االت صززال امل نززتظمب
م شززتقة االقرتا نززات تززتغري وا حززدب نظر يززة القي مززة املتو سززطةب تكا مززل ر ميززانب النظر يززة األسا سززية
للتكامل.

1307مل شبكات للحاسوب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظريامل1ملعملي) مل
يشار للمقاارر للمفااهيم لألساسااي ،لشاابكات احلا سزوب ومبادئ هزا وامل سزائل املتعل قزة بالت صززميم
وتقنيا تززه يف

يززع يفب قززات الربوتو كززوالت .و قززارن بززني األ نززواع املختل فززة مززن ال شززبكات مززن ح يززث

خصائ صززها والربوتو كززوالت امل سززتخدمةب وي صززف معمار يززة اإلنرت نززتب وال سززمات ال بززار ة
لربوتو كززوالت ()TCP/IPب واخل صززائص ا لفر يززدة لإليثر نززت وال شززبكات احملل يززة الال سززلكية.
وي سززاعد ال طا لززب يف احل صززول ع لززى خززربة عمل يززة يف ت صززميم شززبكات احلا سززوبب وبنائ هززاب
وإ عززداداتهاب وإدارت هززاب ويف أسا سززيات بر جمززة التطبي قززات والربوتو كززوالت با سززتخدام م قززابس
(.)TCP/UDP

1320ملامليكانيكاملالكالسيكية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1124فيزياء عامة ()1
يت نزاول هزذا امل قزرر قزوانني ن يزوتن يف احل ر كزةب حر كزة ج سزيم يف ب عزدين وتال تزة أب عز ادب ال قززوى
امل ركز يززةب حر كززة ن ظززام مززن اجل سززيماتب دينامي كززا األج سززام اخلا سززئةب م بززادئ امليكاني كززا
التحليلية ( معادالت الغرانج ).
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1321ملاالحيا ملالدقيقة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1134علوم عامة حياتية ()2
يو ضززح هززذا امل قززرر العال قززات الرتكيب يززة والوظيف يززة يف اخلال يززا بدائ يززة ال نززوىب والن مززو
امليكرو بززي و تززأتر يف البي ئززة وعوام لززهاب والورا تززة يف البكتري يززا والفريو سززات و بززاألخص العات يززاتب
ك مززا ت شززمل األ منززا الغذائ يززة للبكتري يززا م ثززل ذات يززة التغذ يززة وكتل فززة التغذ يززةب ودرا سززة أ نززواع
كتارة من البكترييا وتعرفها من خالل تفاعلها مزع صزبغة ا جلزرامب والعال قزات التعاي شزية بزني هزذا
األ نززواع كالبكتري يززا املثب تززة لل نززيرتوجنيب والبكتري يززا امله مززة يف ال صززناعة وال غززذاء وا سززتغال.ا
ألغراض التنمية والبكترييا امل رضية مزع درا سزة أ هزم األ مزراض املعد يزة و يفزرأ الوقا يزة من هزاب وا جلززء
العملي.

1323ملالدط ات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1321األحياء الدقيقة
يت نززاول هززذا امل قززرر ا جملززاميع الفطر يززة ومكونات هززاب تركيب هززا وتكاتر هززاب بيئات هززا
وفسيولوجيتهاب أهميتها االقتصاديةب واجلزء العملي.

1324مل االةتوازاتمل املمجات:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1126فيزياء عامة ( )2ب  1205معادالت تفاضلية (أو متزامن)
يت نززاول هززذا امل قززرر احلر كززة التوافق يززة الب سززيطة واملخ مززدةب االه تزززا ات الق سززرية
()Forcedب االه تزززا ات املتقار نززة ()Coupledب املو جزات املستعر ضززةب املو جززات الطول يززةب
املوجات الكهرومغنايفيسية.

1325ملعلامل ظائفملالربات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر العمل يززات احليو يززة األسا سززية يف ف سززيولوجيا الن بززات لت شززمل عمل يززات
امت صززاص ا ملززاء وانت شززار دا خزل الن بزاتب وعمل يززات الن قززل والن حززت والب نززاء وا .ززدم يف ال سززكرياتب
وعمل يززة الب نززاء ال ضززوئيب ومراج عززة سززبل تغذ يززة الن بززات و منززو وتن ظززيم العمل يززات احليو يززة يف الن بززات
با.رموناتب واجلزء العملي.
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1326مل الم اثةمل علاملاحلياةملاجلو ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1134علوم حي اتية ع امة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر قززانوني م نززدلب والتحل يززل اإلح صززائي لإلن سززان ( الذر يززة )ب ودور ال كززر
ومو سزومات ( ال صزبغيات ) يف حتد يزد ا جلزنسب واالختال فزات الرتكيب يزة في هزاب والرتك يزب اجلزي ئزي
للجي نززة ( املور تززة ) وت ضززاعفها وتن سززيلها ( الكلو نززة )ب وماه يززة الط فززرات وآل يززة حززدوتهاب والورا تزة
السيتوبال مية.

1327ملكيميا ملفيو ائيةملعملية:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملعملي) مل
متطلب سابق  1335كيمياء فيزيائية ()2
ير كزز هززذا امل قزرر ع لززى ا ل سزعة احلرار يززة لل غززا اتب حزرارة التفا عززل األ يزونيب حززرارة احمل لززولب
اخن فززاض در جززة ر مززد احمل لززولب تززأتري قززوة احل لززول األ يززوني يف الذائب يززةب ا تزززان احلا لززةب تو صززيل
احملال يززل األيون يززةب ج هززد اخلل يززة و تززأتري در جززة ا حلز رارة ف يززهب سززرعات الت فززاعالت الكيميائ يززة
املختلفةب التوتر السطحيب االهتزا من احملاليل.

1328ملميكانيكاملالكا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1222الفيزياء الرياضية ()1ب  1221فيزياء حديثة
يت نزاول هزذا امل قززرر

دود يزة الفيز يززاء الكال سزيكيةب ا حلززم املوج بززة وعال قزات الالحتد يززدب

معاد لززة شززرودنغرب ا لزززخم ا لززدوراني وا لززربم ()Spinب ا لززدوال ال صز حيحة وال قززيم ال صززحيحة
(Values

)Eigenب اجل هززود يف ب عززد وا حززدب املذ بززذب ال تززوافقي الب سززيطب ذرة ا .يززدروجنيب

مقدمة يف نظرية االضطراب.

1329ملكيميا ملعضم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يت نززاول هززذا امل قززرر ا لززروابط الكيميائ يززة يف املرك بززات الع ضززويةب املرك بززات
ا.يدروكربونيةب تفاعالت املركبات ا.يدروكربون يزة األليفات يزة هال يزدات األلك يزلب املرك بزات
األرومات يززةب الك حززوالت واإلي ثززرات والفي نززوالتب وااللده يززدات والكيتو نززاتب األ محززاض
الكربوكلسية ومشتقاتهاب األميناتب واجلزء العملي.
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1330ملكيميا ملحتليلية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1129كيمياء عامة ()2
يوضح هذا املقرر األخطاء والتعامل االح صزائي مزع الن تزائج التحليل يزةب يفزرأ التحل يزل الك مزي
الو ن يزةب ا تززان األ محززاض والقوا عزدب م عزايرات ت كززون املرك بزات املع قزدةب ا تزززان األ مزالع شززحيحة
ا لزذوبان يف

الي لززهاب مقد مززة يف التحل يزل الطي فزي والتحل يززل الكرو مززاتوغريفب ك تززرب الكيم يززاء

التحليليةب واجلزء العملي.

1331ملكيميا ملحيم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
يت نززاول هززذا امل قززرر ال سززكرياتب وال شززحمي اتب واأل محززاض االمين يززة والببت يززداتب
والربوتي نززاتب واإلنز ميززات والفيتامي نززاتب واال سززتقالب وعمل يززات ا .ززدم وان تززاج الطا قززةب وكيم يززاء
األمحاض النوويةب واجلزء العملي.

1332ملالديو ا ملاحل ا ة:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1221فيزياء حديثة
ير كزز هزذا امل قزرر ع لززى قزوانني ا لزديناميكا احلرار يزة وتطبيقات هز اب در جزة ا حلزرارةب م عززادالت
احلا لززةب كم يززة ا حلززرارةب الطا قززة الداخل يززةب اال عززتالج ( )Entropyب االنعكا سززيةب ال صززفر
املط لززق و ظززواهر در جززات ا حلززرارة املنخف ضززةب امليكاني كززا اإلح صززائيةب م ف هززوم الطا قززة
( )Ensembleاإلحصائي وخباصة القانوني منه.

1333ملط قملالتحلي ملاآللي:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يت نزاول هزذا امل قزرر حتل يززل يفي فزي ( امت صزاص وانب عزاث ذريب أ شززعة حتزت احل مزراءب أ شزعة فززوأ
بنف سززجية ومرئ يززةب ا لززرتاوع املغنايفي سززي ال نزووي ()NMRب حتل يززل كهر بززائي ( ق يززاس اجل هززد
وامل عزايرةب البلوغراف يزاب الت و صزيل الكهر بزائيب الكرتو فزوريس )ب حتل يزل كرو مزاتوغرايف بأنوا عزه
املختلفةب حتليل حراري ( األنواع الشائعة ).
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1334ملكيميا ملفيو ائيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1135كيمياء العناصر
يت نزاول هزذا امل قزرر يفبي عزة الكيم يزاء الفيزيائ يززة و سزلوك ال غزا ات ( مثال يزةب غزري مثال يزةب إ سززالة
ال غززا اتب النظر يززة احلرك يززة)ب قززوانني ا لززدين اميكا احلرار يززة ودوا .ززا ()G.S.H.Eب اال تزززان
الفيز يززائي والكيم يززائي يف حززاالت ا ملززادة ا لززثالث و تززأتر بالعوا مززل املختل فززة كدر جززة ا حلززرارة
والضغطب خواص حملاليل العا مة وقوانينها الفيزيائية ( مثالية وغري مثالية).

1335ملكيميا ملفيو ائيةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1334كيمياء فيزيائية ()1
يت نززاول هززذا امل قززرر اال تزززان يف احملال يززل األيون يززة القو يززة وال ضززعيفة واخلال يززا الكهربائ يززة (
الذائب يززةب قززانون دي بززايب )...ب حرك يززة الت فززاعالت الكيميائ يززة وق يززاس سززرعتهاب نظر يززة م عززدل
سززرعة التف ا عززل الكيم يززائيب البن يززة الذر يززة واجلزيئ يززةب ا خلززواص الفيزي ائ يززة والبن يززة اجلزيئ يززة (
القطبيةب اللزوجةب التوتر السطحيب  ...األيفياف اجلزيئية )ب احلالة الصلبة وكيمياء السطوع.

1336علاملاملراعة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية /حيوان
ي قززدم هززذا امل سززاأ مقد مززة آلل يززات املنا عززة يف اإلن سززان واحل يززوان .كززذلن اخل صززائص العا مززة
لال سززتجابات املناع يززة .للخال يززا واألن سززجة يف اجل هززا امل نززاعي .و كززذا تفع يززل اخلال يززا اللمفاو يززة
وخا صزة آل يزات االس سزتجابة املناع يزة ضزد امليكرو بزاتب ون قزص املنا عزة (اإل يزد )؛ واأل مزراض املناع يزة
الذات يززةب والنا رززة عززن رع االع ضززاء .و سززيتم الرتك يزز ع لززى العال قززة بززني خال يززا ج هززا املنا عززة يف
إنتاج االستجابات املناعية واجلزيئات يف السيطرة على هذ التفاعالت.

1337ملتصريفمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1231تصنيف ()1
درا سززة ت صززنيف د يززوي الع شززري وت صززنيف مكت بززة ال كززوجنرس والت عززديالت علي هززا لززتالئم
املكت بزات العرب يزةب مز ع الرتك يزز ع لزى التطب يزق العم لزي إلك سزاب الطل بزة امل هزارات وا خلزربات العمل يززة
لتصنيف كتلف أشكال أوعية املعلو مزات مزن خزالل تطب يزق قزوانني الت صزنيف احل دي ثزةب وت صزنيف
ا ملززواد ح سززب حا جززات امل سززتفيدين يف بي ئززات خا صزةب و حززل امل شززكالت العمل يززة ا لززيت قززد تززواجههم
أت نززاء الع مززل .وب نززاء وحتل يززل األر قززام يف ت صززنيف د يززوي الع شززريب ت صززنيف املو ضززوعات املرك بززة
واملتخصصةب الكشاف التحليليب اإلحاالتب اجلداول املساعدةب التصنيف تساعدة اإلنرتنت.
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1338ملاملكانومل الده سةملاملمضمعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
م صززادر املعلو مززات بأ شززكا .ا و صززورها و صززيغها املختل فززةب الن شززر االلكرتو نززيب الك تززب
الرقم يززةب املرا جززع الرقم يززةب ا جملززالت الرقم يززةب امل سززتودعات الرقم يززةب قوا عززد البيا نززات
االلكرتون يززةب االنرت نززت ودور هززا ل تززوفري و عززرض املعلو مززات االلكرتون يززةب

ر كززات الب حززث

ب شزكل عزام واملتخص صزة من هزا أل غزراض الب حزث العل مزي ب شزكل خز اصب الب حزث الب سزيط والب حززث
املت قززدم يف

ر كززات الب حززثب م صززادر املعلو مززات متا حززة امل صززدرب ح قززوأ امللك يززة الفكر يززة

وم صززادر املعلو مززات االلكرتون يززةب أخالق يز ات التعا مززل مززع امل صززادر االلكرتون يززة .تطبي قززات عمل يززة
على كيفية الوصول إىل املصادر العلمية اجملانية على االنرتنت.

1339ملالده سةملااللكرت نية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1229الفهرسة الوصفية
نظر يززات وم بززادىء وتطبي قززات الو صززف الببل يززوغرايفب تطبي قززات امل عز ايري الدول يززة م ثززل قوا عززد
الفهر سززة األجنلوأمريك يززة ( )AACR2والت قززنني ا لززدولي للو صززف الببل يززوغرايف ()ISBDب
الفهر سزة امل قززروءة آل يززا ( )MARC 21وإن شززاء الت سززجيالت الببليوغراف يززة يف ف هززارس املكت بززات
والبي ئزات اإللكرتون يزةب إن شزاء ت سزجيالت مزارك الببليوغراف يزة أل شزكال م صزادر املعلو مزات املختل فزة
با سززتخدام تركي بززة مززارك  21ب امليتادا تززاب و صززف وإت ا حززة امل صززادر()RDAب ن ظززم املكت بززة
املتكاملة املبنية على احلاسوب ()ILSب الفهارس اآللية ()OPACSب الفهرسة بالنسخ.

1341ملاملكتباتملال قمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1224بناء وتنمية مصادر املعلومات
تعر يززف املكت بززة الرقم يززة وأ هززدافها وأبعاد هززا وخصائصهابالن شززر اإللكرتو نززيب م صززادر
املعلو مززات الرقم يززة وتنميت هزاب إدارة م صززادر املعلو مززات الرقم يززة و خززدماتها ومتطلبات هززا الفن يززةب
و ظزائف املكت بززات الرقم يززة وأن شززطتهاب الرقم نززة واالخ تززان الرق مززيب امللك يززة الفكر يززة وم صززادر
املعلو مززات ا لرقم يززةب أ مززن امل صززادر الرقم يززةب الو سززائط املت عززددة وتطبيقات هززاب االنرت نززت واملكت بززات
الرقم يززةب قوا عززد البيا نززات اإللكرتون يززةب املنظو مززة الويفن يززة للمكت بززات الرقم يززةب إ عززداد ال عززاملني
وتنميتهم يف جمال املكتبات الرقميةب مناذج عاملية.
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1342ملتكشيفمل استخالص:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1338املكانز والفهرسة املوضوعية
ال ضزبط الببل يززوغرايفب التحل يززل املو ضززوعيب مف هزوم التك شززيف واال سززتخالص وأهميته مززا يف
ا سززرتجاع املعلو مززاتب و ظززائف الك شززافات وأنواع هززا وأ شززكا.اب أ نززواع التك شززيف التقليد يززة
واحمل سززوبةب امل كززانز و قززوائم رؤوس املو ضززوعات وا سززتخداماتهاب ل غززات التك شززيفب تق يززيم
الك شززافات والتك شززيفب اجلوا نزب العمل يززة والفن يززة يف إ عززداد الك شززافاتب اال سززتخالص
واملست خل صزات وأ هزدافها و وظائف هزاب خ طزوات إ عزداد امل سزتخلص ومكونا تزهب أ نزواع املستخل صزاتب
تق يززيم املستخل صززاتب اال سززتخالص احملو سززبب قوا عززد البيا نززات و شززبكات املعلو مززات واالنرت نززتب
تطبيقات عملية.

1344ملتسم قملخدماتملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البي انات وإدارتها
امل علو مززات ماهيت هززا وأهميت هززاب خززدمات املعلو مززاتب التعر يززف بقي مززة املعلو مززات ب مف هززوم
اقت صززاديات املعلو مززاتب ا سززتثمار املعلو مززاتب مف هززوم الت سززويق ب شززكل عززامب مباد ئززه ونظريا تززهب
مفهوم تسويق املعلومات وت طزور و أهمي تزه وأهدا فزه وأ سزاليبه احلدي ثزة .ا ملززيج الت سزويقي وعنا صزر ب
سزوأ املعلو مز ات و ازوث ال سززوأ وامل سزتفيدينب املناف سزة وامل سززاومة واالت صزالب ا سزرتاتيجيات ت سززويق
املعلو مززات و خززدماتهاب الت سززويق االلكرتو نززي للمعلو مززات و خززدم اتهاب م شززكالت ت سززويق املعلو مززات
وخدماتها.

1353ملتصمياملاالمناط:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1295برجمة ()2
يغ طززي هززذا ا مل سززاأ امل فززاهيم التال يززة الن مززاذج ال شززيئية ب الق يززود املفرو ضززة ع لززى الت صززاميم
ال شزيئية التقليد يزة با حلززل القيا سزي للنمذ جززة ال شزيئيةبأمنا الت صزميم البنائ يززةب ا سزرتاتيجيات ب نززاء
خوار م يززات األ منززا ب مقد مززة لت صززميم األ منززا ب أ منززا الت صززميم احملو سززبةب و منززط الواج هززاتب
األ منززا التكيف يززةب مقد مززة لب نززاء األ منززا ب اخل صززائص امل شززرتكة وحتل يززل ا ملززتغرياتب تن سززيق
األمنا بالعال قززاتب امل سززؤوليات والت عززاونب يفززرأ قول بززة األ منززا ب و صززف لكيف يززة إ جيززاد ح لززول
للم شززاكل املت كززررة يف تراك يززب الن ظززامب حززل م شززكلة  CAM / CADمززن خززالل األ منززا ب
االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ األمنا وتشغيلها.
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1356مل التصمياملالتداعليمل اجل افيكي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1265الوسائط املتعددة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ال تعر يززف بالت صززميم الت فززاعلي ب ا سززتخداماته أدوات التفا عززل مززع
امل سززتخدم وتقنيات هزا (الر سززوماتب ال صززوتب اخل) ب و شززرع م عززايري ت صززميم مو قززع ت فز اعلي ا يززث
يتفاعل املستخدم باملوقع ويتأتر فيه .شرع برجميات التصميم التفاعلي.

1370ملاتصاالتمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1عملي)
متطلب سابق  1264اتصاالت ()1
م فززاهيم تقن يززة املعلو مززات وا سززتخداماتها وتقن يززة إر سززال املعلو مززات وأنظمت هز ا ونظر يززة
االحت مزاالت ,وامل غزريات الع شزوائية وم فززاهيم أنظ مزة الت عزديل النب ضززي والت عزديل الرق مزي وأسا سززيات
إرسال البيانات الرقمية والشيفرات وأنظمة محزل اإل شزارة الرقم يزة وا خزذ العي نزات و كزذلن تقن يزات
الت عززديل والك شززف الرق مززي مت عززدد امل سززتويات وأهم يززة املعلو مززات وق يززاس كم يززة املعلو مززات ا لززيت
ينتجها املنبع ومنبع املعلومات واالنرتوبي وشفرة هوف مزان و ت شزفري الق نزاة والرتم يزز احلز مزي اخل طزي
والرتميز الدوراني والدوار وسعة قناة االتصال باالعتماد على املعلومات املرسلة.

1372مل أ اتملالق صرةمل إ ا ةملالثغ ات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1272برجميات وتطبيقات أمن املعلومات
يغ طززي هززذا امل سززاأ تقن يززات القر صززنة وال تززدابري امل ضززادةب وت شززمل املو ضززوعات األدوات
والتقن يززات لتحد يززد ن قززا ال ضززعف والث غززرات األمن يززة يف أنظ مززة الت شززغيل والتطبي قززات الربجم يززة
وأي ضزا أنظ مزة ال شزبكةب و سزيقوم ال طزالب تمار سزة إ جزراءات القر صزنة األخالق يزة حملاو لزة الو صزول
غززري امل صززرع بززه ال سززتهداف األنظ مززة والبيا نززاتب و

او لززة ا جيززاد ال سززبل امل ضززادة يف حززال مت

اكتشاف أي تغرة.
اهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطالب بالتقنيات القرصنة والثغرات والتدابري
املضادة يف برجميات احلاسوب باملوضوعات واألدوات والتقنيات لتحد يزد ن قزا ال ضزعف والث غزرات
االمنية يف أنظمة التشغيل والتطبيقات الربجمية وأنظمة الشبكة.
كر جززات امل قززرر اكت سزاب الطا لزب امل هزارات ال ضززرورية يف القر صزنة وال تزدبري امل ضززادة يف
برجميات احلاسوب من اجل رنب الثغرات األمنية.
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1374ملمبا ئملعلاملالتشدسمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1171أس اسيات أمن املعلومات
ي قزدم هززذا امل قززرر عر ضزا شززامال أل مززن املعلو مزات والت شززفري تطبيقا تززه .وي هزدف امل قززرر اىل د عززم
ال طززالب ا لززذين يرغ بززون يف حت سززني الف هززم ا لززتقو مل فززاهيم األ مززن والت شززفري .وي شززمل امل قززرر مقد مززة
للمصطلحات القياسية املتعل قزة ب ضزمان املعلو مزاتب والسيا سزات األمن يزة واآلل يزاتب والرتم يزز وحتل يزل
ال شزفرات ( تزا يف ذ لزن ن ظززم الرتم يزز وامل فزاتيح اخلا صزة والعا مززة)ب وا لزتحكم بالت شزفري يف البيا نززات
املو عززة واملر سززلة والتوقي عززات الرقم يززةب و يفززرأ ان شززاء األر قززام الت شززفريب والربوتو كززوالت األسا سززية
ومتطلبات التعقيد احلسابي بهذ األرقام.
اهداف املقرر يهدف هذا امل قزرر اىل تز و يزد الطا لزب اسا سزيات الت شزفري وتطبيقا تزهب ك مزا
ي قززدم السيا سززات االمن يززة واالل يززات ب الرتم يززز وحتل يززل ال شززفرات ب يفززرأ ان شززاء االر قززام الت شزفري
بآليات مح اية تبادل املعلومات يف الشبكات ب األنواع املختلفة من التشفري .
كرجات املقرر اكت سزاب الطا لزب امل هزارات بأسا سزيات الت شزفري وأنوا عزه املختل فزة وآل يزات
محاية املعلومات ويفرأ الرتميز وحتليل الشفرات.

1375ملشبكاتملاالتصالملال قميةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
مقد مززة عا مززةب م فززاهيم أسا سززية يف شززبك ات االت صززال الرقم يززةب ترا سززل البيا نز ات الرقم يززةب
ا ملزززج وخ طزو امل شززرتك الرقم يززةب أنظ مززة الت بززديل املختل فززة ال شززائعة اال سززتخدام يف شززبكات
االت صززال الرقم يززةب اكت شززاف األخ طززاء وت صززحيحهاب يفب قززة ر بززط البيا نززاتب بروتو كززوالت يفب قززة
ر بززط البيا نززاتب ال شزبكات الرقم يززة لل خززدمات التكامل يززةب منززط الرتا سززل غززري امل تزززامنب الن ظززام
ال عززاملي لالت صززاالت املتنق لززة ( )GSMب أنظ مززة ( )CDMAلالت صززاالت املتنق لززةب ال تززداخل
الكهرومغنايفيسي.

1376ملآمنملالشبكاتملالالسلكية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1187معاجلة البيانات
مقد مززة ل شززبكات احلا سززوب واإلنرت نززت .بروتو كززول الطب قززات و منززوذج ال  OSIويفب قززات
التطب يزق: HTTPب FTPب SMTPب POP3ب و  DNSو peer to peerو كززذلن
يفب قززة الن قززل : UDPو  TCPوا لززتحكم يف اال د حززام .يفب قززة ال شززبكة ا لززدوائر الظاهر يززةب
واملوج هززاتب وبروتو كززوالت  IPوخوار م يزات التوج يزه .يفب قززات ك شززف اخل طززأ والت صززحيحب
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والدخول املتعدد  ,حتديد ع نزاوين الMACب املو عزاتب ARPب ال شزبكات احملل يزة وال شزبكات
الواسعة .الشبكات الالسلكية واملتنقلة .األمن يف شبكات الكمبيوتر.
اهداف املقرر التعرف على مهارات إنشاء الشكات احمللية اليت ختدم األغراض التعليمي ة
وإىل تقن يزات شزبكات احلا سزب اآل لززي املختل فزة مزن بزرامج وأج هزززة ب الت عزرف ع لزى امل بزادئ واأل سززس
وامل عززايري والتطبي قززات العمل يزة ل شززبكات احلا سززب و ن شززأتها و تطور هززا وذ لززن مززن خززالل ت نززاول
املعارف واملهارات املتنوعة حزول التقن يزات واأل سزاليب واأل سزس ا لزيت يزتم ع لزى أسا سزها ب نزاء شزبكات
احل ا سزب التعليم يزةب الت عزرف ع لزى موا صزفات األج هززة واألدوات املنا سزبة لب نزاء شزبكات احلا سززب ب
تنم يززة م هززارات وم عززارف ال طززالب عززن ن ظززم التع لززيم القائ مززة ع لززى ال شززبكات والو يززب مززن ح يززث
ماهيتهب وأهميتهاب وأنواعها.
كرجات املقرر بعد االنتهاء من هذا املقرر يتوقع منن ان تتعرف على مفاهيم اس اسيات
االن صززال وا نززواع ال شززبكات ونطور هززا ون شززاتها وكيف يززة ب نززاء ال شززبكات وموا صززفات واالدوات
الال مة لبناء الشبكة.

1379ملأمنملشبكاتملاحلاسمبمل الم ب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1376آمن الشبكات الالسلكية ب  1380حتليل األنظمة وتصميمها
امل سززاأ ي عززو ت وتوق يززة ال شززبكات احلا سززوبية وامن هززا وبروتو كززوالت الت شززفري امل سززتخدمةب
وانظ مززة ادارة ال شززبكات وادوات احلما يززة وم نززع اال خززرتاأب و كززذلن يغ طززي امل قززرر كيف يززة ب نززاء
تطبي قززات الو يززب االم نززةب و يزززود الطا لززب باسا سززيات بر جمززة الو يززب وكيف يززة الت عززرف ع لززى ضززعف
وعيوب شبكة االنرتنت والثغرات االمنية يف تطبيقات الويب.
ا هززداف امل قززرر ي هزدف هزذا امل قززرر تزو يزد ال طا لزب بامل هزارات حززول كيف يزة ب نزاء ال شززبكات
احلدي ثزةو تطبي قزات الو يزب االم نزة ب ك مزا يع طززي امل فزاهيم االسا سزية لرب جمزة الو يزب وا سزتغالل ن قززا
ال ضزعف والع يزب يف ت صزميم صززفحات الو يزب و كزذلن الت عزرف ع لززى الث غزرات االمن يزة يف ال شزبكات
واالنرتنت تطبيقات الويب وتطويرها بشكل امن.
كر جززات امل قز رر تزو يززد الطا لززب بامل هززارات حززول كيف يززة ب نززاء ال شززبكات احل ا سززوبية و
تطبيقات الويب االمنة كما يعطي املفاهيم االساسية يف برجمة الويب االمنة.
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1377ملالربجمةملامل ئية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب س ابق  1187معاجلة البيانات
م بززادئ الرب جمززة املرئ يززةب ا سززتخدام بن يزة املراق بززة دا خززل التطبي قززاتب التفا عززل مززع امل سززتخدم
بوا سزطة ال فزأرة ولو حزة امل فزاتيحب ا سزتخدام صزناديق ا حلززوار Dialog Boxب ا سزتخدام الن صززوص
واأل شززكالب ا سززتخدام ا لززـ  Menusب ا سززتخدام اجلراف يززن للر سززومات وا لززـ Bitmapsب
ا سزتخدام  ActiveXب واج هززات املراق بززةب إن شززاء أ شززريفة األدوات وأ شززريفة ا حلززاالتب ا سززتخراج
البيا نززات مززن قا عززدة البيا نززات ODBCب إن شز اء ا لزـ Classesب وا لززـ Modulesب تطبي قززات
االنرتنت.

1378ملاحملاكاة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1295برجمة ()2
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل ت نزاول امل فززاهيم االسا سززية واملنهج يززة للنمذ جززة وللمحا كززاة ا ضززافة اىل
عنا صززر احملا كززاة املتقط عززةب احملا كززاة امل سززتمرةب األ حززداثب األن شززطةب املعا جلززاتب

ا كززاة

مونيت كارلوب األرقام العشوائيةب املتغريات العشوائية.

1380ملحتلي ملاألنظمةمل ملتصميمها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متط لزب سززابق  1150م هززارات التوا صززل يف تكنولوج يززا املعلو مززات ب  5303م نززاهج الب حززث
العلمي
ب نزاء أنظ مزة املعلو مزات احلا سزوبية با سزتخدام يفري قزة التحل يزل املو جزه للكيا نزاتب ح يزث يت نزاول
املو ضززوعات الرئي سززية التال يززة م فززاهيم أسا سززية ب ومنهج يززات ب نززاء األنظ مززةب ودرا سززة ا جلززداولب
وحتل يززل األنظ مزة ب و

ززع املتطل بززاتب و حززاالت اال سززتخدامب وهيكل يززة الن ظززامب و سززلوك الن ظززامب

والت صزميم ب وواج هزات الن ظزامب واال صزناف وال طززرأ ب وت صزميم املل فزات وقا عزدة البيا نزاتب وبر جمززة
واخت بزار الن ظزام وتوتي قزه و يفزرأ التحو يزل ودرا سزة حا لززة ت شزمل مناق شزة م شزكلة وحتلي لزها وا جيزاد حززل
.ا وتطوير الدراسة وتنفي ذها وتنويعها وتطبيقات عليها.

1381ملةيكليةملاحلاسمبمل لغةملامسبلي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1290تصميم منطق احلاسوب
التن ظززيم األسا سززي ال عززام للحا سززوبب هيكل يززة احلوا سززيبب هيكل يززة املعا جلززات امل صززغرةب
برجميات املعاجلات املصغرةب شزكل التعلي مزات وأنواع هزا مزن ح يزث عزدد الع نزاوينب كيف يزة تنف يزذ
الرب نززامج يف احلا سززوبب الرتك يززب ا لززوظيفي للم عززاجل ا لززدقيقب امل سززجالتب االعرتا ضززاتب عزرض
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عنا صزر ل غززة الت جم يزع امسب لززي التعلي مزاتب التوجي هززاتب األدواتب الت عزابريب ا سززتخدامها يف كتا بززة
بززرامج حلززل م سززائل كتل فززةب املكو نززات األسا سززية لن ظززام الرب جمززة بل غززة التجم يززعب عال قززة ل غززة
التجميع بلغات الربجمة األخرىب املاكرو (.)Macro

1382ملب جمياتملاحلاسمبملالشخصي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلوا سززيب يف م سززاندة الن شززايفات املهن يززةب ا تززر الربجم يززات ا جلززاهزة ع لززى أ سززاليب الع مززل
اليدو يزةب درا سزة تطبي قززات يف ا جملزاالت الريا ضززية وا جلززداول والر سزوم البيان يززة والت قززديم وال عززرضب
إضافة إىل تصميم صفحات الويب والتأتريات احلركية على الكائنات.

1383مل قاعدةملالبياناتمل إ ا تها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مقدمة لقواعد البياناتب تنظيم قواعد البيانات ويفرقهاب تصميم قواعد البيانات املنطق يزةب
أ نزواع قوا عزد البيا نزاتب م هز ام ن ظزام إدارة قوا عززد البيا نزاتب تطب يزق قوا عزد البيا نزات العالئق يززةب إدارة
قواعد البياناتب التطورات الراهنة واالراهات املستقبليةب تطبيقات الذكاء االصطناعي.

1385ملأنظمةملالتشغي :ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1381هيكلية احلاسوب ولغة امسبلي
مفاهيم أساسيةب بن يزة أنظ مزة الت شزغيل ووظائف هز اب إدارة الت خززين ال ثزانوي جدو لزة األ قزراصب
املل فززاتب إدارة و حززدات اإلد خززال واإل خززراجب األداء قيا سززه ومراقب تززه وتقيي مززه بإدارة ا لززذاكرة
الرئي سززية بإدارة املعا جلز اتب جدو لززة املعا جلززاتب املعا جلززات املت عززددةب إدارة العمل يز ات اال عززرتاض
واملقايف عزةب العمل يزات املتتال يزةب العمل يزات املتزام نزةب ال سزيم افورب مراق بزة الت شزغيلب التو قزف الن هززائي
ب احلماية و اإلخفاأب مبادئ تصميم أنظمة التشغيل.

1387ملأمتتةملاملكاتب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
دور احلوا سززيب يف م سززاندة الن شززايفات املكتب يززةب املتطل بززات املكتب يززة ومعا جلززة املعلو مززاتب
األدوات املكتب يزة االلكرتون يززةب الربجم يززات ا جلززاهزة لززدعم الن شززايفات املكتب يززة م ثززل الر سززم
ا.ندسي والنشر املكتيب والربيد االلكرتونيب ومعاجلة الصور.

178

1390ملب جمةمل بملمتقدمة:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1356التصميم التفاعلي واجلرافيكي
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل ت نززاول الت طزور يف تطبي قززات الو يززبب CGIب

Java Server

)Pages (JSPب) Java Server Faces (JSFب  Java Servletsب Scripting
 Languagesب و كزذلن إ عزداد خززادم الو يزب وا سزتخدام األدوات وامل سززاعدات إلن شزاء تطبي قززات
امل خزدوم ( . ) clientب عزد االن هزاء مزن هززذا امل قزرر يتو قزع أن ي كزون ا لطا لززب قزادرا ع لزى التعا مزل مززع
تطبي قززات امل عززامالت وامل عززامالت التفاعل يززةب و كززذلن ا سززتخدام قوا عززد البيا نززات يف العمل يززات
وتطبيقات إدارة

توى الويب والتطبيقات الديناميكية.

1391ملمماضيعملخاصةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
يزتم يفزرع مو ضزوعات تزدرس ت تما شزى مزع الت طزور ا جلزاري يف جمزال تطبي قزات الو يزب أو ح سزب
مزا ي قزرر جم لزس الكل يززة يف كزل عزام درا سززي.

تزوي امل قزرر يت غزيري ح سززب الت طزورات ا لزيت حتززدث

يف جمزال تكنولوج يزا املعلو مززات .ا .زدف مزن يفززرع هزذ املوا ضزي ع إ ملززام الطا لزب بزتخر املوا ضززيع ذات
العالقة يف جمال تكنولوجيا املعلوماتب من املواضيع املقرتحة.

1393ملب جمةملالم بملبلغةملPHPمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1383قواعد البيانات وادارتها
يغ طززي هززذا امل سززاأ امل فززاهيم التال يززة حملززة عززن ل غززات بر جمززة الو يززب املنت شززرةب تو ضززيح دور
ن صزوص الو يزب الربجم يزة  Scripting Languagesيف ب نزاء تطبي قز ات الو يزبب مقد مزة حززول
ل غززة  PHPو .MySQLشززرع حززول ل غززة  PHPب ا لززداالتب أ نززواع البيا نززات DataTypesب
املصفوفات ...أهمية بناء وتطوير تطبيقات الويب باستخدام  PHPو . MySQLتنصيب PHP
و  MySQLوإ عززدادهما للع مززل .تو ضززيح م قززدرة  PHPيف التعا مززل مززع املل فززات و اجمل لززدات .ر بززط
 PHPللتعامل مع قواعد بيانات كتلفة.

1398مل حمسبةملاملكتباتمل م اكوملاملعلممات:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل 1مل عملي) مل
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
أهم يززة احلو سززبة يف املكت بززات ومرا كززز املعلو مززاتب الربجم يز ات امل سززتخدمة يف حو سززبة
املكت بززات ومرا كززز املعلو مززاتب ب نزاء بززرامج

ل يززة للحو سززبةب أنظ مززة معلو مززات املكت بززات

املتكام لزةب تكا مززل ن ظزام حو سززبة املكت بزات ومرا كززز املعلو مزات مززع األنظ مزة األ خززرى يف املؤس سززة
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واألنظ مزة اخلارج يزة ذات العال قززةب منززاذج مززن أنظ مزة حو سززبة املكت بززات ومرا كززز املعلو مز ات احملل يززة
والعرب يززة والعامل يززةب الرتكي بززات املقن نززة يف املكت بززات وأهميت هززا يف عمل يززة حو سززبة املكت بززاتب
الف هززارس املو حززدةب الف هززارس اآلل يززةب احلو سززبة ال سززحابية وا سززتخداماتها يف حو سززبة املكت بززات
ومراكز املعلومات.

1401ملتد بملميداني:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملعملي).
متطلب سابق انهاء  85ساعة
إ عزداد الطل بززة وتزو يززدهم بامل هززارات الال مززة للع مزل يف أ حززدى املؤس سززات واجل هززات املتخص صززة
و.ا عالقة بالتخصص وذلن من خالل برنامج تدرييب منسق بني القسم وجهة التدريب.
إ عززداد الطل بززة لل تززدريب ع لززى االل تزززام امل هززو وإت بززاع ال سززلوكيات ال سززليمة يف التعا مززل مززع ج هززة
التدريبب عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.

1402ملجربملجم :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1203نظرية األعداد
ير كزز هزذا امل قزرر ع لززى العمل يزات الثنائ يزةب الز مزر اجلزئ يززةب الز مزر الدور يزةب مزر الت بززادالتب
مر املتماتالت ا.ندسيةب الزمر اجلزئية ال سزويةب الز مزر الك سزريةب نظر يزة ال جزرانجب ت شزاكالت
الزمرب احللقاتب احللقات اجلزئيةب املثالياتب حلقات خارج القسمةب احلقول.

1403ملحتلي مل اضي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يت نزاول هزذا امل قززر ر تفا ضززل االقرتا نززات ذوات مززتغريات مت عززددةب االقرتا نززات ال ضززمنيةب م سززائل
القيم القصوىب االقرتانات

دودة التغريب تكامل رميان -ستلتجز.

1404ملإحصا مل اضي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1302االحتماالت
يو ضززح هززذا امل قززرر الت قززدير بنق طززة و يفززرأ ح سززاب امل قززدراتب اإلح صززاء ال كززايف و خززواص
امل قززدرات تززا في هززا متباي نززة كززرامري وراوب الت قززدير ب فززرتةب اخت بززار الفر ضززيات ونظر يززة بي مززان
وبريسونب بعض يفرأ بيز يف التقدير واختبار الفرضيات.
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1405ملمبا ئملالتمبملمجياملالعامة:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 4ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
يت نزاول هزذا امل قزرر الف ضزا ءات التوبولوج يزةب القوا عزد والقوا عزد اجلزئ يزةب االقرتا نزات املت صزلةب
مسلمات الفصل والعدب الفضاءات املرتاصةب فضاءات القياس.

1407ملحتلي ملحقيقيمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
تكا مزل ر ميزان .متتال يززات اإلقرتا نزات و نظر يززات سزتونب وي سززرتاسب متسل سزالت االقرتا نززاتب
نظرية كوشيب اختبار ويسرتاسب اختبار ديرتشلت و اختبار أبلب الفضاءاملرتي.

1410ملالتحلي ملامل كب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1304حتليل حقيقي ()1
األ عزداد املرك بزة تعريف هززا وخوا صزها اجلرب يززة ونثي لزها ا.ند سزي وال شززكل الق طزيب ب ال قززوى
وا جلزذور ب امل نززايفق يف امل سززتوى املر كززب  .اإلقرتا نززات التحليل يززة واإلقرتا نز ات األسا سززية ب
والتكامالت احملدودو ونظرية كوشي .
املتسل سززالت متسل سززلة تززا يلور و لور نززت ب ا صززفار الدا لززة التحليل يززة ب ال بززواقي و االق طززاب
ونظرية البواقي .

1420ملكيميا ملالبي ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب س ابق إنهاء املستوى الثالث
يو ضززح هززذا امل قززرر ا ملززواد الطبيع يززة ال رئي سززية يف ا جلززو و امل يززا ب تززأتر ا ملززواد الطبيع يززة بززاملواد
الكيميائ يززة النا رزة عززن ن شززايفات اإلن سززان احليات يززة وال صززناعيةب أ تززر ا لززتغري يف ا ملززواد الطبيع يززة يف
الكائنات احليةب العمليات الكيميائية يف معاجلة امللوتات وتنقية البيئة.

1423ملعلاملالبي ةمل العالقاتملاحليم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوان
يو ضززح هززذا امل قززرر مززدخل إىل ع لززم البي ئززةب امل بززادئ األسا سززية لع لززم البي ئززةب بي ئززة اجملتم عززاتب
أ يززض اجملتم عززاتب التعا قززب البي ئززيب األنظ مزة البيئ يززةب م شززكالت البي ئززة وأخطار هززاب إدارة ا ملززوارد
البيئية وتقوميها ب الرتبية البيئية.
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1424مدخ ملإىلملالتقرياتملاحليم ةمل تطبيقاتها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يو ضزح هزذا امل قزرر االكت شزافات احلدي ثزة يف ع لزم األح يزاء ا لزيت ت نزتج عن هزا تطبي قزات يف الن بزات
واحل يززوان واإلن سززان يف جمززاالت ال طززب والزرا عززة وال صززناعة وا.ند سززة الورات يززةب وأيف فززال األناب يززب
واخت يززار ال صززفات املتم يزززة أو املقا مززة ل مززراضب وحت سززني الن سززل يف الن بززات واحل يززوانب والتقن يززة
احليو يززة ب شززكل عززام مززع ا سززتعراض ال ضززوابط االجتماع يززة ا لززيت تززنظم هززذ العمل يززات تب عززا لل قززيم
االجتماعية.

1426ملفيو ا ملاحلالةملالصلبة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1328ميكانيكا الكم
يت نززاول هززذا امل قززرر الرتك يززب الب لززوريب احل يززود الب لززوريب وال شززبكية العك سززيةب ال قززوةب
الراب طززة البلور يززةب االه تزززا ات البلور يززةب الن طززاأ ( )Phononsا حلززرارة النوع يززة ل ج سززام
الصلبةب االلكرتو نات احلرة يف البلوراتب نظرية النطاأ ( )Band Theoryب سطوع فريمي.

1427ملعلامل ظائفملاحليمان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1134علوم حياتية عامة ()2
يت نزاول هزذا امل قززرر مف هزوم الو حزدة الوظيف يززة لل مزادة احل يززة مزن خزالل ا سززتعراض ع لزم الو ظززائف
اخللويةب ومفهوم التنوع الوظيفي احليوي مزن خزالل ا سزتعراض األ منزا املختل فزة للتغذ يزةب وو ظزائف
أج هزززة ا .ضززم وال تززنفس وا لززدوران واال سززتناد واحلر كززة يف ال عززا احل يززوانيب ومف هززوم االت صززال
احل يزواني مززن خززالل ا سززتعراض اال سززتقبال احلوا سززي واال سززتعالم الع صززيبب واال سززتجابات الع ضززلية
والغد يززة وال سززلوكيةب ومف هززوم اال سززتتباب عززرب التغذ يززة الراج عززة والتن سززيق ا.ر مززوني با سززتعراض
التنظيم التناضحي واأليفراع ووظائف ال غزدد ال صزماء واجل هزا ال تنا سزليب ومف هزوم توظ يزف الفا ئزدة
املعرفية من علم احليوان يف استخدامات ختصصية وتطبيقيةب واجلزء العملي.

1428علاملاألجرة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1227الشكل والرتكيب للكائنات احلية  /حيوانب  1427علم وظائف احليوان
يت نزاول هزذا امل قززرر مرا حزل ت كززوين أج نزة احليوا نززات الفقار يزة والالفقار يززةب والن مزو والت جززددب
مززع ن بززذة عززن ترك يززب األج نززة املختل فززة ووظائف هززا للح يززوان ال بززالغ وعمل يززات تكوين هززا مززن اخلال يززا
اجلرتومية األوليةب واجلزء العملي.
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1429ملصراعاتملكيميائية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يت نززاول هززذا امل قززرر ال صززناعات الع ضززوية  -بززرتو كيماو يززاتب مب لززوراتب منظ فززاتب دها نززاتب
مب يززداتب ا ملززواد والعمل يززات الكيميائ يززة يف ال صززناعات الغذائ يززة ( ح فززظب تغل يززفب ت لززوينب نك هززةب
) ...ب ب عززض ال صززناعات الكيميائ يززة املنت شززرة يف املنط قززة العرب يززة  ( -الفو سززفاتب البو تززاسب
الز جززاج ب األ مسززدةب الكرب يززت ب ) ...ب دور ب عززض ا ملززواد الكيميائ يززة يف حت سززني إن تززاج الطا قززة
واستغال.ا  (-خاليا الوقودب املوصالت الكهربائيةب .) ...
حت ضززري املرك بززات غززري املرتاك بززة أو التنا سززقيةب ودرا سززة خصائ صززها با سززتخدام تقن يززات
حديثة مثل األج هززة املطياف يزة وق يزاس التو صزيل الكهر بزائي وال صزفات املغنايفي سزية ك مزا ي سزتخدم
التحضري يف الصندوأ اجلاف واخلطو املفرغة من ا.واءب إخل.

1430ملحلقةملحبثمليفملالكيميا مل:مل1ملساعةملمعتمدةمل 1عملي) مل
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
يزوفر هززذا امل قززرر ا خلززربة البحث يززة للطا لززب ح يزث ي قززوم ع ضززو هي ئززة ال تززدريس باع طززاء ال طززالب
مه مزات اث يزة م ثزل قزراءة وحتل يزل ور قزة اث يزة من شزورة يف املو ضزوعات احلدي ثزة يف جمزال التخ صززص
او عمل مهمات اثية عملية يف املخترب وعرض النتائج ومناقشتها ام ا الطالب.

1431ملاال شدةملااللكرت نية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1341املكتبات الرقمية
ي هززدف هززذا امل سززاأ إىل تعر يززف الطل بززة تف هززوم األر شززفة ب شززكل عززام واألر شززفة اإللكرتون يززة
ب شزكل خزاصب أهم يزة األر شزفة يف جمزال ح فزظ الو تزائق وامل سزتنداتب مرا حزل األر شزفة اإللكرتون يزة
وك طزط سززري الع مزل  work flowب األج هززة والربجم يززات امل سزتخدمة يف األر شززفة اإللكرتون يززةب
الرقم نززة ()Digitizationب القوا عززد وامل عززايري الدول يززة واألخالق يززة اخلا صززة باألر شززيفب
م شزكالت األر شزفة اإللكرتون يزة ب شززكل عزامب وم شزكالت أر شزفة الو تززائق بالل غزة العرب يزة ب شززكل
خاص ويفرأ التغلب عليها.
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1432ملفه سةملاملما ملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1339الفهرسة االلكرتونية
املخطو يفززات ماهيت هززا وأهميت هززا ب ال ضززبط الببل يززوغرايف للمخطو يفززات وفهر سززتهاب أ هززم
مراكز

ع وحفظ املخطو يفزات العرب يزةب ا ملزواد ال سزمعية الب صزرية ماهيت هزا وأ شزكا.ا وأهميت هزا

كم صززادر للمعلو مززاتب حتو يززل هززذ امل صززادر لل شززكل الرق مززي يف املكت بززات ومرا كززز املعلو مززات
احلدي ثزةب ال ضزبط الببل يزوغرايف .زاب ح قزول الو صززف اخلا صزة ب هزذ امل صزادرب وخ صزائص فهر سززتها
الو صزفية واملو ضززوعيةب وتطبي قزات قوا عززد الفهر سزة األجن لززو أمريك يزة والتقني نززات الدول يزة للو صززف
الببليوغرايف اخلاص بفهرستها.

1433ملمؤسساتمل م اكوملاملعلمماتملاملتخصصة:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل1مل عملي) مل
متطلب سابق  1225إدارة مراكز املعلومات واملكتبات
املف هززوم والطبي عززةب الن شززأة والت طززورب املقو مززاتب امل يزززاتب األ هززدافب الو ظززائفب األ نززواع
(الطب يززةب القانون يززةب األع مززالب الزراع يززة ....إخل) ب تنم يززة اجملمو عززاتب التن ظززيمب األن شززطة
وا خلززدماتب اإلدارة ب التمو يززلب تكنولوج يززا املعلو مززاتب شززبكات املعلو مززاتب إ عززداد ال عززاملني
وتنميتهمب تقييم األداءب مناذج

لية وعربية وعاملية.

1434ملالرش ملااللكرت ني:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مف هزوم الن شزر اإللكرتو نززيب دور احلا سزوب وو سززائل االت صزال احلدي ثززة يف م سزاندة الن شززايفات
املكتب يززةب األدوات املكتب يززة اإللكرتون يززةب الربجم يززات ا جلززاهزة لززدعم الن شززايفات املكتب يززة م ثززل
معا جلززة الن صززوص والن شززر اإللكرتو نززي وا جلززداول اإللكرتون يززةب امل صززادر اإللكرتون يزةب ا حلزرب
اإل لكرتو نززيب صززيغ الن شززر اإللكرتو نززي وبرجميا تززهب م يزززات الن شززر اإللكرتو نززيب شززبكات
املعلومات والنشر اإللكرتونيب م شزكالت الن شزر اإللكرتو نزي ب اقت صزاديات الن شزر اإللكرتو نزيب
التجارب العربية والعاملية يف هذا اجملال.

1435ملتد بملميداني:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
متطلب سابق إنهاء  80ساعة
إ عزداد الطل بززة وتزو يززدهم بامل هززارات الال مززة للع مزل يف أ حززدى املؤس سززات واجل هززات املتخص صززة
و .زا عال قززة بالتخ صززص وذ لززن مززن خززالل بر نز امج تززدرييب من سززق بززني الق سززم وج هززة التدريب.إ عززداد
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الطل بززة لل تززدريب ع لززى اإلل تزززام امل هززو وإت بززاع ال سززلوكيات ال سززليمة يف التعا مززل مززع ج هزة ال تززدريبب
عمل تقارير تشمل النواحي العلمية واملهنية يف جمال التخصص.

1436ملمش عملخت :مل4ملساعاتملمعتمدةمل 4ملعملي) مل
متطلب سابق مستوى سنة رابعة
م شزروع تطبي قزي ي قزوم بزه الطا لزب ب عزد إن هززاء امل سزتوى الثا لزثب تهي ئزة الطا لزب إل عزداد امل شززروع
عنا صزر امل شزروعب اخللف يزة العلم يزة وا جلزدوى االقت صزاديةب ا قزرتاع مو ضزوع ومناق شزة امل قزرتعب رم يززع
املعلو مززاتب ت قززد يم تقر يززر م سززتلزمات امل شززروع الفن يززة وكيف يززة تنف يززذ ذلن.تنف يززذ امل شززروع واخت يززار
الطري قزة املنا سزبة لزذلن مزن ح يزث اخت يززار ل غزة الرب جمزة أو الربجم يزة ا جلزاهزة وامل سزتلزمات والو سززائل
الضرورية.

1437ملمقدمةمليفملالتصمياملاجل افيكي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
تع تززرب هززذ ا ملززادة مززدخال إىل الت صزميم اجلرافي كززيب مززن خززالل تطبي قززات يدو يززة وعمل يززة
متعددة تشمل العديد من التصاميمب كال شزعارات واإلعال نزات واملل صزقات وأغل فزة الك تزب وغري هزا
مزن املطبو عزات والت صززاميم الفن يزة .و ي شزمل امل قززرر ع لزى األ نزواع األسا سززية للت صزميمات اجلرافيك يززة
ووظائف هززاب ك مززا ي شززمل أي ضززا ع لززى م هززارات ا سززتخدام ال صززورة والتيبوجراف يززا وأ سززس االرت قززاء
تستوى امللصق.
وت عززرف الطا لززب أي ضززا بامل هززارات املعت مززدة ع لززى الت صززميم الثال تززي األب عززاد وت صززميم عززدد مززن
املشاريع التطبيقية اليت يقوم الطالب بإعدادها باستعمال التقنيات احلاسوبية.

1438ملاملستم عاتملال قمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها ب  1341املكتبات الرقمية
يت نززاول امل قززرر امل عززارف املتعل قززة تف هززوم امل سززتودعات الرقم يززة وأنواع هززا وخصائ صزها وآل يززة
عم لزهاب بن يزة ومكو نزات امل سزتودعات الرقم يززةب أدوات وبرجم يزات إن شزائهاب تن ظزيم وخت طززيط وإدارة
امل سزتودعات الرقم يززةب السيا سزات املختل فزة املتعل قزة بامل سززتودعات الرقم يزةب امل سززتودعات الرقم يززة يف
فلسطني بشكل عام ويف جامعة القدس املفتوحة بشكل خاص.
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1439ملأمهاتملالكتب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1120مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات
تعريف مصطلح أم هزات الك تزبب منزاذج مزن أم هزات الك تزب يف الع لزوم املختل فزة (الت عزرف ع لزى
مو ضززوعاتها ومؤلفي هززا وتارا هززا وحتقيقات هززا إذا و جززدت وأ سززلوب ترت يززب معلومات هززا)ب ال قززواميس
واألع مززال املو سززوعية مززن أ م هززات الك تززبب حتق يززق أ مسززاء ا ملززؤلفني .ززذ الك تززبب يفري قززة ترتيب هززا
وحفظها وإتاحتها يف املكتبات ومراكز املعلوماتب توفر هزا ب شزكل إلكرتو نزيب قوا عزد البيا نزات
املتخص صزة ب هزذا ال نززوع مزن الك تززبب حزق املؤ لززف وح قزوأ امللك يززة الفكر يزة .ززذ الك تزب .تززدريب
وتطبيق عملي على جمموعة كتارة من ه ذ الكتب.

1450ملبماباتملالم بمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعمليمل) مل
متطلب سابق  1393الربجمة بلغة  PHPب  1252مقدمة اىل اخلدمات امل وجهة وخدمات الويب.

ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة ع لززى كيف يززة ب نززاء بوا بززات الو يززب وتطبيقات هززا ح سززب
احتيا جززات امل سززتخدمب الت عززرف ع لززى أ نززواع ا خلززدمات ا لززيت ت قززدمها بوا بززات الو يززب م ثززل خززدمات
املرا سززالت ب األخ بززارب أ سززعار البور صززة واأل سززواأ املال يززةب ا خلززدمات املعلومات يززةب قوا عززد البيا نززات
وا خلززدمات الرتفيه يززة. ...بكيف يززة تزو يززد خززدمات البوا بززة مززن خززالل واج هززة تطبيق يززة متنا سززقة ت تززيح
ا سززتخدام تطبي قززات أ خززرىب الت عززرف ع لززى أ نززواع بوا بززات الو يززب املختل فززة البوا بززات الشخ صززيةب
البوا بززات اإلخبار يززةب بوا بززات البور صززات واأل سززواأ املال يززةب البوا بززات احلكوم يززةب البوا بززات
التعليميةب البوابات االجتماع يزة ب بوا بزات

ر كزات الب حزثب البوا بزات التجار يزة....بوالتعرف ع لزى

بعض الربجميات مفتوحة املصدر.

1452ملنظاملإسرتجاعملاملعلممات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
مف هززوم ا سززرتجاع املعلو مززات وأهمي تززهب دورة املعلو مززاتب مززدخالت ن ظززم ا سززرتجاع املعلو مززات
وكرجات هزاب م شزكالت ا سزرتجاع املعلو مزاتب مكو نزات ن ظزم ا سزرتجاع املعلو مزاتب العوا مزل ا ملززؤترة
يف عمل يززات ا سززرتجاع املعلو مززاتب ل غززات ا سززرتجاع املعلو مززاتب اال سززرتجاع احملو سززبب االنرت نززت
وا سزرتجاع املعلو مززاتب الب حزث ب شززكل عززامب

ر كزات الب حززث املتخص صزةب ت طززورات حدي ثززة يف

نظم االسرتجاع احملوسبة.
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1462مل التحقيقاتمل اال لةملال قمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1379أمن شبكات احلاسوب والويب  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يتم الرتكيز يف هزذا امل قزرر ع لزى م بزادئ التحق يزق يف جزرائم احلا سزوب و زع األد لزة والت عزرض
مل فززاهيم تكنولوج يززا الكمب يززوتر مززن أنظ مززة الت شززغيل وأ نززواع املل فززات وكيف يززة ن قززل البيا نززاتب يززتم
تعر يزف ال طزالب ع لززى األ سزاس يف

ز ع األد لززة اإللكرتون يزة والتعا مزل مع هززا؛ ف ضزال عزن دور األد لززة يف

ك شزف ومالح قزة جزرائم الكمب يزوترب واإلر هزاب ال سزيرباني وا جلزرائم التقليد يزة والعني فزةب كززذلن
يت طززرأ اىل يفززرأ اال سززتجابة لل حززوادثب الق ضززايا املدن يززة واالحت يززال والتح قززق مززن أ زمزن املعلو مززاتب
وك مززا يت طززرأ امل قززرر لززبعض الت جززارب العمل يززة لتعر يززف ال طززالب ب طززرأ التحقي قززات مززع عززدد مززن
تقنيات التحقيق ذات الصلة.
أهداف املقرر يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب بزاجلرائم االلكرتون يزة وكيف يزة

زع

االدلة الال مة للتعرف عليها.
كر جززات امل قززرر إك سززاب الطا لززب امل هزارات الال مززة للت عززرف ع لززى ا جلززرائم االلكرتون يززة
وذلن عن يفريق اكسابه مهارات حتليل اجلرائم االلكرتونية ويفرأ الوقاية منها ومعاجلتها.

1466ملأمنملنظاملاحلاسمبمل قماعدملالبيانات:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل1مل عملي) مل
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل  1383 ,قاعدة البيانات وإدارتها

يعو هذا املقرر بتزويد الطالب بامل فاهيم االمنية املتعلقة باخرتاأ االنظمة املعلوماتية وكيفية توفري
وسائل احلماية .زا مزن االخ طزار الداخل يزة واخلارج يزةب وكيف يزة ب نزاء قوا عزد بيا نز ات تت ضزمن ال سزرية
والنزاهة وتوفر املعلومةب وكذلن ادارة الصالحيات واالدوار والتدقيق يف ادارة انظمة قواعد البيانات
املختلفة.
اهداف املقرر اجياد الوعي لدى الطالب باهمية امن انظمة املعلومات و قواعد البيانات وتامني هذ
االنظمة وتطوير نظم قواعد ابيانات املو عة باستخدام اوراكلب وادارة االنظمة واملستخدمني
كرجات املقرر اكتساب الطالب املفاهيم واملهارات الال مة حلماية االنظمة احلاسوبية ومحاي ة
قواع د البيانات وامن قواعد البيانات املو عة باستخدام الربجمية املناسبة.
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1470ملت اس ملاملعطيات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1370اتصاالت ()2
أ سززس وم فززاهيم إر سززال وا سززتقبال املعط يززات م ثززل م بززادئ حتو يززل اإل شززارة القيا سززية إىل رقم يززة
وبالعكس وأنواع الشيفرات املستعملة يف عملية الرتاسل ومبادئ التجميع الرقمي تستوياته املختلفة
وتراسل حزمة النطاأ األساسي للمعلومات الرقمية والتأتريات واألخطاء احلاصلة على اإلشارة الرقمية
املرسلة وآلية تصحيحها وخصائص ووسائل خدمات أنظمة تراسل املعطيات وكططاتها العامة.

1473ملب جمةملالشبكات:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  1295برجمة ()2ب  1373الشبكات احمللية واالنرتانت
م فززاهيم أسا سززية يف بر جمززة ال شززبكاتب الع مززل مززع بززرامج ا خلززادم  /الز بززون با سززتخدام
بروتو كززول  TCP/IPب إن شززاء روا بززط أنظ مززة االت صززال ن ظززام االت صززال املو جززه ون ظززام االت صززال
متعدد ال زبائنب التطبيقات الربجمية للشبكات.

1475ملإ ا ةملشبكاتملاالتصالمل أمرها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1373الشبكات احمللية واالنرتانت
موتوق يززة شززبكات االت صززال وأمن هززا وأ مززن الن ظززام وبروتو كززوالت الت شززفري امل سززتخدمة عززرب
ال شززبكات و

ززدداتها وأنظ مززة إدارة ال شززبكات وأدوات م نززع ا خززرتاأ ال شززبكة (Wall

)Fire

وأنظمة اكتشاف االقتحام.

1477ملالتجا ةملااللكرت نية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي)
متطلب سابق  1266تقنية تصميم صفحات الويب
التجارة االلكرتونية مفاهيم أساسيةب التعريفب املنهجيةب التكنولوجيا و خزدمات الت جزارة
االلكرتون يززة و دور االنرت نززت في هززاب معمار يززة ا خلززادم الت جززاريب ح لززول ال بززائعب أنظ مززة ا لززدفع
االلكرتون يززة وتقنيات هززاب مزا يززا موا قززع الت جززارة االلكرتون يززةب أ مززن تطبي قززات الت جززارة االلكرتون يززة
ومحايتها ب تكنولوجيا املزاد العلو.

1479ملاألنظمةملاملمزعة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1385أنظمة التشغيل
التطبيقات املتوا يةب تعريف باألنظمة املو عة وتنظيم تو يعها وملخص ملبادئ برجمة النظم املو عة.

188

1481ملانظمةملاملعلمماتملاال ا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وادارتها
مقدمة يف علم أنظمة املعلومات االدارية ()MISب املفاهيم احلديثة للتعريف بأنظمة املعلومات
االداريةب املنهجيات احلديثة املستخدمة يف بناء و تصميم أنظمة املعلومات االداريةب دور تكنولوجيا
املعلومات يف بناء و تصميم أنظمة معلومات ادارية ناجحة و فعالهب النماذج احلديثة يف استخدام أنظمة
املعلومات االدارية يف حل املشكالت االدارية و املساعدة يف أنظمة اختاذ القرررات ()DSSب تطبيقات
عملية على بناء أنظمة معلومات ادارية عمليا ب الطرأ احلديثة يف اختبار جناع و فعالية أنظمة املعلومات
االدارية.

1484ملالذكا ملاالصطراعيمل األنظمةملاخلبسة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1380حتليل االنظمة وتصميمها
مقدمة يف ال ذكاء االصطن اعيب حساب املنطقب نثيل املعلومات بالقوا عزد ب أ سزاليب أ خزرى
لتمث يززل املعلو مززاتب األنظ مززة ا خلززبريةب ل غززات الرب جمززة امل سززتخدمة يف ا لززذكاء اال صززطناعي
()PROLOG, LISPب استخدامات عمليةب تطلعات مستقبلية.

1485ملضب ملأنظمةملاملعلمماتمل أمرها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتها
م فززاهيم ضزبط األنظ مزة احلا سززوبيةب محا يززة الن ظززام احلا سززوبي وتق يززيم امل خززايفرب ت طززوير
سيا سزات احلما يززة وم سزائل التعر يززف والتوت يززق وحتد يزدا كل مززات ال سززر وو سزائل التعر يززف األ خززرىب
أنظ مززة وبرجم يززات مقاو مززة الفريو سززاتب وا جلززدران النار يززة Firewallsب الت شززفري
 Cryptographyب ن ظزم حتزري اال خزرتاأ (IDS) Intrusion Detection Systemsب
وأمن الشبكات احلاسوبية واليت نثل يف جمملها وسائل األمن التقنية يف الوقت احلاضر.

1492ملمش عملالتخ مل علمم):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق يف املستوى الرابع
ي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد الطل بززة ب امل هززارات ال ضززرورية لكتا بززة م شززاريع ختززرجهمب و تززوظيفهم
ألسا سزيات الب حزث العل مززي خا صزة اجلا نزب العم لززي م نزهب وي شزتمل ع لززى أسا سزيات كتا بزة امل شززروع؛
اخت يزار مو ضززوع امل شززروعب وو ضززع خط تززهب و

ززع ماد تززهب وتألي ف هززاب وربط هززاب وحتلي لززهاب وكي ف يززة

توت يززق ا ملززادة العلم يززةب و ترت يززب قائ مززة م صززادر الب حززث ومراج عززهب مززع أمث لززة تو ضززيحية وتطبيق يززةب
تسهل على ال طالب أمر كتابة مشروعه.
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1493ملمش عملالتخ مل اضيات):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق إنهاء املستوى الثالث
ي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد الطل بززة ب امل هززارات ال ضززرورية لكتا بززة م شززاريع ختززرجهمب و تززوظيفهم
ألسا سزيات الب حزث العل مززي خا صزة اجلا نزب العم لززي م نزهب وي شزتمل ع لززى أسا سزيات كتا بزة امل شززروع؛
اخت يزار مو ضززوع امل شززروعب وو ضززع خط تززهب و

ززع ماد تززهب وتأليف هززاب وربط هززاب وحتلي لززهاب وكيف يززة

توت يززق ا ملززادة العلم يزةب وترت يززب قا ئ مززة م صززادر الب حززث ومراج عززهب مززع أمث لززة تو ضززيحية وتطبيق يززةب
تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.

1494ملةردسةملالربجميات:ململ3ساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1380حتليل األنظمة وتصميمها
مفاهيم أساسية تعريفب نوعية الربجمياتب وتوق يزة الربجم يزاتب م شزاريع الربجم يزاتب دورة
ح يززاة الربجم يززاتب الطرا ئززق واألدوات والتقن يززات ودور هززا يف هند سززة الربجم يززاتب حتل يززل األنظ مززة
ومراح لززها وتقنيات هززاب ت صززميم أنظ مززة الربجم يززات وتقنيات هززاب ت صززميم الن مززوذجب تنف يززذ الرب جمززةب
اخت بزار الرب جمزةب توت يززق األنظ مزة الربجم يززةب صزيانة األنظ مزة الربجم يززة وتطوير هزاب إدارة الربجم يزات
واملو ضززوعات ذات العال قززة بززذلن فر يززق الع مززلب تو يززع امل سززؤولياتب التخ طززيطب إدارة التكل فززةب
إدارة اجلدو لززة لت سززليم الربجم يززة وتركيب هززاب ت صززميم واج هززات التخا يفززب ب ف حززص الربجم يززاتب
األدوات املساعدة يف هندسة الربجميات.

1495ملال ساملباحلاسمب:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1276جرب خطي ب  1291برجمة ()1
الر سزم باحلا سزوب وتطبيقا تزهب أج هززة ال عزرض واإلد خزالب ر سزم اخل طزو امل سزتقيمة وا لززدوائر
واأل حززرف وخوار ميات هززاب التق لززيم والنوا فززذ ومرا فززل الرؤ يززةب امل ضززلعات وتعبئت هززاب الت حززويالت يف
املستوى تقاييس ن سزبيةب ا لزدورانات واإل ا حزةب ال ظزالل و األ لزوانب اإل حزداتيات العامل يزة والقيا سزيةب
الرسم التفاعليب حترين الصور واإليقوناتب اجملسماتب رسم املنحنيات.
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1497ملمش عملخت مل :)1مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق انهاء  90ساعة معتمدةب  1383قاعدة البيانات وادارتها
يزرتبط الطا لزب مزع ع ضزو هي ئزة تزدريسب ح يززث ي عزني لزه امل شزروع التطبي قزي ب عزد إن هزاء امل سززتوى
الثا لثب يقوم الطالب بدراسة املشروع وتقديم تقر يزر الدرا سزة ملزرحليت التحل يزل و الت صزميم وم قزرتع
لتنفيذ يف املرحلة التالية.

1498ملمش عملخت مل :)2مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملعملي) مل
متطلب سابق  1497مشروع خترج ()1
يقوم الط الب بإكمال تنفيذ املشروع احملدد يف املرحلة السابقة ويقوم تناقشة املشروع.

1499ملمش عملالتخ :مل4ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل3ملعملي) مل
متطلب س ابق انهاء املستوى الثالث ب  1383قاعدة البيانات وادارتها
ي قززدم ال طززالب مززن خززالل هززذا امل قززرر ع صززارة مززا تعل مززو مززن معر فززة خززالل درا سززتهم مل قززررات
اخل طزة الدرا سزية لتحق يزق امل شزروع الن هزائي .و هزذا يتط لزب مزنهم

زع معلو مزات حزول املو ضزوع امل قزرتع

وحتق يززق التقر يززر الن هززائي و كززذلن ت طززوير الن ظززام امل قززرتع عمل يززا .يف هززذ املرح لززةب جيززب ع لززى
ال طززالب الق يززام عمل يززا ام يززع مرا حززل ت طززوير الن ظززام ا حملززددة وا لززيت نززت درا سززتها يف م سززاقات
ا خززرى( و بززاألخص هند سززة الربجم يززات ) و يززتم ا جنززا امل شززروع حتزت إ شززراف أ حززد أع ضززاء هي ئززة
التدريس .يطلب من الطالب تقديم عرض شفوي بوجود بعض أعضاء هيئة التدريس احملكمني.
يسمح للطالب العمل بشكل فردي أو يف جمموعات.

3211ململ الصحةملالعامةمل محا ةملالبي ة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر م بززادئ ال صززحة وا ملززرضب االح صززاءات احليو يززةب العوا مززل ال سززكانية
وال صزحةب األ منزا ال صزحية يف الب لزدا ن النام يززة واملتقد مزةب الرعا يزة ال صزحية وم سزتوياتها املختل فززةب
مشاكل صحية كتارةب التثقيف الصحيب املشكالت البيئيةب اإلصحاع البيئي ومحاية البيئة.

 3213االتصالمل العالقاتملالعامة:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر اىل تعر يززف ال طززالب بعمل يززة االت صززال واركان هززا وانواع هززا وامل هززارات
االت صز الية ا لززيت حت قززق التفا عززل االجت مززاعي مززع اجلم هززور و سززبل فعال يززة الر سززائل وتأتري هززا يف
اجلم هززورب ك مززا و سززيتعرف الطا لززب ع لززى العال قززات العا مززة باعتبار هززا ن شززايفا حيو يززا مززن ان شززطة
االت صزال مزا سزيقود اىل ف هزم العال قزات العا مزة باعتبار هزا ا حزد ان شزطة االدارة ب ك مزا سزيتناول هزذا
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امل قززرر الو سز ائل ا لززيت ر عززل ن شززا العال قززات العا مززة ف عززاالب باإل ضززافة اىل درا سززة الو سززائل ا لززيت
يعتمدها اخصائيو العال قزات العا مزة لتنف يزذ م هزامهم ع لزى امل سزتو ى االداري والتنظي مزي وع لزى م سزتوى
اتصالي ايث يوفر جماال إلجناع املؤسسة وحتقيق اهدافها.

4131ملمبا ئملاحملاسبةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل سزاأ إىل تعر يزف الطا لزب بأسا سززيات احملا سزبة املال يزةب وأ هزداف ن ظزام احملا سززبة
املال يزةب وذ لزن مزن خززالل الت عزرف ع لزى ا لزدورة املال يززة دا خزل امل شزروع الت جزاري بززدءا مزن ن ظزام وأ سززس
التسجيل ومرورا اميع مراحل الدورة املالية وانتهاء بإنتاج التقر يزر ا ملزالي األسا سزي للم شزروعب تزا
يت ضزمنه هززذا التقر يزر مززن قزوائم مال يززة أهم هزا قائ مززة ا لزدخل واملر كززز ا ملزاليب و يززتم ذ لزن مززن خززالل
درا سزة الن ظزام احملا سزيب تكونا تززه املختل فزةب و ت سزجيل العمل يززات يف اليوم يزة وترحي لزها وتر صزيدها
يف األ سززتاذب والت عززرف ع لززى م يزززان املراج عززة و يفززرأ إ عززداد ب وعمل يززات الب ضززاعة واخل صززومات
بكا فزة أنواع هزا و يفزرأ جززرد وت قزويم امل خززونب وإ عززداد ق يزود اإلق فزال والت قززارير املال يزة األول يزة ق بززل
التسويات اجلردية.

4447ملأنظمةملاملعلمماتملاحملاسبية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1383قاعدة البيانات وإدارتهاب  4131مبادئ احملاسبة ()1
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم امل فززاهيم األسا سززية ألنظ مززة املعلو مززات احملا سززبية؛ مززن ح يززث
أهميتها وتصنيفاتها وكيفية تصميمها وتشغيلها وتقييمها وتوتيقه ا باستخدام كط طزات ان سزياب
البيا نززات و خززرائط الن ظززام و قززواميس البيا نززاتب وإ بززرا دور تكنولوج يززا شززبكات احلا سززوب يف
أنظ مززة املعلو مززاتب وب يززان أهم يززة إ جززراءات الرقا بززة وال ضززبط يف ح فززظ البيا نززات مززن اإله مززال و سززوء
االستخدام .وكذلن عرض لبعض منزاذج مزن أنظ مزة املعلو مزات احملا سزبية وكيف يزة ت صزميم وتنف يزذ
األنظمة الفرعية ألنظ مزة املعلو مزات احملا سزبية م ثزل ن ظزام املبي عزات ويفل بزات الع مزالءب ون ظزام ال فزواتري
واملقبوضات النقدية وحسابات الزبائنب ون ظزام امل شزرتيات وا ملزدفوعات وح سزابات ا ملزوردينب ون ظزام
التحكم باملخزونب ونظام املوارد البشريةب ونظام األست اذ الع ام والتقارير املالية.

5300ملتكرملمجياملالتعليا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تنم يززة احل صززيلة املعرف يززة واملهار يززة اخلا صززة بتكنولوج يززا التع لززيمب
ومي كززن الطا لززب مززن توظ يززف التقن يززات التعليم يززة يف عم لززييت التع لززيم وا لززتعلمب وذ لززن مززن خززالل
تعر ضززه للم فززاهيم الرئي سززة يف تكنولوج يززا التع لززيمب وأ لززوان مززن األن شززطة التعليم يززة والو سززائط
املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنت.
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5302ملتصمياملالتد

:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

متطلب سابق  5300تكنولوجيا التعليم
ير كزز هزذا امل قزرر ع لزى ماه يزة ت صززميم التع لزيمب واخللف يزة النظر يزة لع لزم ت صزميم التع لززيمب
ومناذ جززهب وحتد يززد األ هززداف الرتبو يززة العا مززة واأل هززداف ال سززلوكية اخلا صززةب وحتل يززل ال شزرو
اخلارج يززة والداخل يززة للتع لززيمب وحتل يززل احمل تززوى التعلي مززيب وم بززادئ تنظي مززهب وت صززميم االخت بززارات
التح صززيليةب وحتد يززد ا سززرتاتيجيات التع لززيمب وحتد يززد ا ملزواد التعليم يززةب الو سززائلب واألن شززطة
الرتبويةب وتصميم املنشطات العقل يةب وتصميم عمليات التقويم التشكيليب والتقويم اجلمعي.

5303ملمراةجملالبحثملالعلمي:ململ3ساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
أ سززلوب الب حززث العل مززي هززو أك ثززر أ سززاليب حززل امل شززكالت جززدوى وفاعل يززةب ف هززو يت سززم
بززالتنظيم والو ضززوع واملو ضززوعية وو ضززع ال بززدائل أ مززام م عززايري لت قززويم فاعليت هززا و جززدواها يف صززورة
مو ضززوعية بع يززدة عززن ا ملززؤترات الشخ صززية والذات يززةب لززذا

تززاج إل يززه كززل فززرد ملواج هززة م شززاكله

وحتدياتها.
وي هززدف امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب ت نززاهج الب حززث و يفرائ قززه وإك سززابه امل هززارات الال مززة
للق يزام بالب حززثب وذ لززن مززن خززالل درا سززته للمو ضززوعات األسا سززية اآلت يززة م نززاهج الب حززث ماهي تززه
وأنوا عزهب م شزكلة الب حزث و صزياغة الفر ضزيات وت صزميم الب حزثب واجملت مز ع والعي نزةب وأدوات

زع

البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

5320مل القياسمل التقم امليفملالتعلامل التعليا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر امل فززاهيم األسا سززية يف عمل يززة الق يززاس والت قززويمب ودور الق يزاس
والت قززويم يف ال تززدريسب و جمززاالت الق يززاس وأ سززاليبهب وب نززا ء اخت بززار التح صززيل ( )1التخ طززيط
لالخت بززارب وب نززاء اخت بززار التح صززيل ()2ب وب نززاء اخت بززار التح صززيل ()3ب وإ خززراج االخت بززار
وتصحيحهب وخصائص االختبار اجليدب وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

5469ملأساليبملتد

ملال اضيات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

ي عززاجل هززذا امل قززرر املع ر فززة الريا ضززية والب نززى الريا ضززيةب و يفززرأ تززدريس كززل من هززا امل فززاهيم
ا.ند سززية واجلرب يززةب التعمي مززات الريا ضززيةب اخلوار م يززات اجلرب يززة وامل هززاراتب الرب هززان الريا ضززيب
املس احات واحلجومب الوسائل التعليمية واأللعاب واألمنا الرياضية.
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