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 قسم تكنولوجيا معلومات  األعمال

آلية الملك عبد اهللا الثاني لتكنولوجيا 
 المعلومات

 األردنية الجامعة 
  )1(  ملحـــق رقم

  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
  األعمال في قسم تكنولوجيا معلومات

 
  .معلومات األعمال تكنولوجياالبكالوريوس في ): بالعربيـة(اسم الدرجة العلمية 

  
 Business Information Technology (BIT) ): باإلنجليزية(اسم الدرجة العلمية 

  
  :مكونات الخطة

  
ساعة ) 132(من  تكنولوجيا معلومات األعمالتتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

  :معتمدة موزعة على النحو اآلتي
  

  المعتمدة  الساعات  بـالمتطل  وعــن  التسلسل

 27  متطلبات الجامعة  أوال

  24  متطلبات الكلية  ثانيـا

  81  متطلبات التخصص  ثالثـا

  132  المجمـــوع
  
  
  

  :رموز األقسام - ب 
  

  القسم  الرمز

  علم الحاسوب  1

  أنظمة المعلومات الحاسوبية  2
  أنظمة معلومات األعمال  3
  تكنولوجيا معلومات األعمال 4
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  :ال ـــرموز المج   -ج
  

  عنوان مجال التخصص رمز المجال  عنوان مجال التخصصرمز المجال

  تطبيقات  5  عام  0
  موزعة وتراسل البياناتاألنظمة ال  6  لغات  1

  تطوير النظم  7  وإدارتهانظم المعلومات   2

  موضوعات متخصصة  8  أساسيةمكونات مادية وبنى   3

  موضوعات خاصة ومشروع  9  بنى نظرية  4

  
  
  
  
  
  :المادة  رقم مدلول   *
  

1  0  1  04  19  
  
  

الكلية                           تسلسلال          جالالم                  لقسم    ا                مستوىال     
                      

  

    أساسيات تكنولوجيا المعلومات         1904101:       مثال
  
  
  

 : ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي)  27: ( متطلبات الجامعة: أوًال
  :اآلتيةساعة معتمدة وتشمل المواد )  12: ( متطلبات الجامعة اإلجبارية

 
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 مهارات االتصال باللغة العربية 1501100

 3 مهارات االتصال باللغة االنجليزية 1502100

 3 العلوم العسكرية 2200100

 3  التربية الوطنية 2300100
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  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية)  15: ( متطلبات الجامعة االختيارية -ب
  
  

 ) العلوم االنسانية ( المجال األول 
 م.س اسـم المـادة رقم المادة م.س اسـم المـادة رقم المادة
 3 الكتابة اإلبداعية 2301100  3 الثقافة القانونية 1041100
 3 كتبات والمعلوماتمدخل إلى علم الم 807100  3 الثقافة اإلسالمية 401100
 3 الرياضة والصحة 1132100  3 نظام اإلسالم 402100

 3 التذوق الفني 2001100  3 حضارات إنسانية 2302102

 3 لغة أجنبية 2200103  3 مهارات إدارية 1601105
        3 حقوق اإلنسان 1032100

   

  
  )العلوم االجتماعية واالقتصادية ( المجال الثاني 

 م.س اسـم المـادة رقم المادة  م.س اسـم المـادة المادةرقم 
 3 مبادئ علم النفس 2307100  3 تاريخ األردن وفلسطين 2302104
 3 جغرافية األردن 2304100  3 االقتصاد السياسي العالمي 1607100
 3 آثار األردن 2601100  3 مبادئ علم السياسة 2308100
 3 مبادئ العمل االجتماعي 2701100  3 لناقدالمنطق والتفكير ا 2303100
 3  مدينة القدس 1052100   3 مدخل إلى علم االجتماع 2305100

مقدمة في التجارة   1605100
          3  االلكترونية

   

  
  )العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة (المجال الثالث 

 م.س اسـم المـادة رقم المادة  م.س اسـم المـادة رقم المادة
 3 اإلسعاف األولي 710100  3 مبادئ في الصحة العامة 505100
 3 صناعات أردنية 905101  3 مبادئ في السالمة العامة 905100
 3 مبادئ تغذية اإلنسان 603100  3 العلم والمجتمع 342100
 3 علم البيئة 305100  3 الزراعة المنزلية 641100

         3 اعيشبكات التواصل االجتم1904100 
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  .ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية)  24: ( متطلبات الكلية:  ثانيًا
  : ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية)  24: ( متطلبات الكلية اإلجبارية  -  أ

  

الساعات  نظري اسم المادة رقم المادة
 المتطلب السابق المعتمدة

 - 133- تفاضل وتكامل 0301101
 - 33رياضيات منفصلة 1901101
الكفاءة  بامتحانالنجاح  3 3 المهارات الحاسوبية للكليات العلمية 1931102

 1902099الحاسوبية أو 
 1931102 3 3 1-تراآيب البيانات 1901233
 1904101 33التوثيق وأخالقيات الحاسوب  1902202
 1901233 33مقدمة في نظم قواعد البيانات  1902223
 - 33تكنولوجيا المعلومات أساسيات 1904101
 1904101 133 -تطوير تطبيقات الويب  1904121
   -  -  أخالقيات و مهارات الحياة الجامعية 1900010

  
  ال يوجد: االختياريةمتطلبات الكلية  -ب           
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  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي)  81: ( متطلبات التخصص: ثالثا
  :ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية) 69: (متطلبات التخصص اإلجبارية- أ      

  

ادةــرقم الم ادةــم المـــاس   
األسبوعية  الساعات الساعات  

لمعتمدةا  المتطلب السابق 
 عملي  نظري

 1904101 3 - 3  أنظمة المعلومات اإلدارية 1904232

 1901101 3 - 3  حزم إحصائية 1904255

 1904371 3 - 3 أنظمة دعم القرار 1904332

1904255 3 - 3  بحوث عمليات 1904341 او  030113    
1904341 3 - 3  أنظمة تخطيط موارد المؤسسات 1904351 او 030113  

 1904121 3 - 3 النشر على االنترنت 1904252
 1904121 3 - 3  2-تطوير تطبيقات الويب  1904353
 1904353 3 - 3  يةاألعمال اإللكترون 1904354

 1901341 و 1901101 3 - 3  تحليل وتمييز المستندات 1904484

 1904371 3 - 3 الويبدالالت  1904453
 1904353 3 - 3 أمن األعمال االلكترونية 1904334
 1901233 3 - 3  المحاآاة في األعمال 1904442

 1904255 و 1902371 3 - 3 إدارة الجودة الشاملة 1904481
ساعة 90نجاح  0 - 0  1مشروع  1904496  

 1904496 3 - 3 2مشروع  1904497
ساعة 90نجاح  0 - -  التدريب 1904498  

 1902223 3 - 3 هندسة البرمجياتمقدمة في  1902371

 1902223 3 - 3 نظمالو تصميم تحليل  1902474
 1901101 3 - 3 نظرية الخوارزميات 1901341
 1901233 3 - 3 التشغيل نظم 1901473
 1901233 3 - 3 1شبكات الحاسوب  1901362

أنظمة األعمال الذآية 1904371 3 - 3 1904255  
 - 3 - 3 مبادئ إدارة األعمال 1601102

 - 3 - 3 1مبادئ محاسبة  1602101

 - 3 - 3  مبادئ االقتصاد الجزئي 1607110
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  :ة يختارها الطالب من بين المواد اآلتيةساعة معتمد) 12: (متطلبات التخصص االختيارية  -ب
  

 اســـم المــادة رقم المــادة
الساعات  الساعات  األسبوعية

لمعتمدةا  المتطلب السابق 
 عملي  نظري

 1904232 3 - 3 إدارة مصادر المعلومات 1904235

 1904232 3 - 3 أنظمة إدارة المعرفة 1904323

 1904232 3 - 3 الحاسوبأخالقيات  1904345

 1904353 3 - 3  الحكومة االلكترونية 1904357

 1904353 3 - 3  تطبيقاتهالتعلم اإللكتروني و  1904355

 1901362 3 - 3 أمن المعلومات مخاطرإدارة  1904434

 1901233 3 - 3 معتمدة اتبرمجي 1904458

 1902371 3 - 3 مشاريع تكنولوجيا المعلومات إدارة 1904472

وضوعات خاصةم 1904485 3 - 3 1901233 
 1901362 3 - 3  2شبكات الحاسوب  1901461

نجاح بامتحان المستوى أو  3 - 3  1ة هبرمجة الكائنات الموج 1902211
1902099 

 1902211 3 - 3 الوسائط المتعددة 1902351
 1904371 3 - 3  استرجاع المعلومات 1904382
 1904353 3 - 3 البرمجة المتنقلة 1904211
 1901473 3 - 3  تطوير تطبيقات المؤسسات 1904486
 1902223 3 - 3  لغات قواعد البيانات وأدواتها 1904415
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  :األعمالتكنولوجيا معلومات المواد التي يطرحها قسم 

  

 اســـم المــادة رقم المــادة
الساعات  الساعات األسبوعية

لمعتمدةا  المتطلب السابق 
 عملي  نظري

 1904252 3 - 3 البرمجة المتنقلة 1904211

 1904101 3 - 3  أنظمة المعلومات اإلدارية 1904232

او 030113 1904255 3 - 3  بحوث عمليات 1904341  
 1901101 3 - 3  حزم إحصائية 1904255
 1904121 3 - 3 النشر على االنترنت 1904252
 1904353 3 - 3 أمن األعمال االلكترونية 1904334

  1904255 3 - 3 أنظمة دعم القرار 1904332

1904341 3 - 3  أنظمة تخطيط موارد المؤسسات 1904351 او 030113  
 1904121 3 - 3  2-تطوير تطبيقات الويب  1904353
 1904353 3 - 3  األعمال اإللكترونية 1904354
1901101 3 - 3  تحليل وتمييز المستندات 1904484  و1901341     

ير تطبيقات المؤسساتتطو 1904486  3 - 3 1901473 

 1902223 3 - 3  لغات قواعد البيانات وأدواتها 1904415

 1901233 3 - 3  المحاآاة في األعمال 1904442

 1904255 & 1902371 3 - 3 إدارة الجودة الشاملة 1904481
 1902223 3 - 3  استرجاع المعلومات 1904382
اعةس 90نجاح  0 - 0  1مشروع  1904496  

 1904496 3 - 3 2مشروع  1904497

ساعة 90نجاح  0 - -  التدريب 1904498  

إدارة مصادر المعلومات 1904235 3 - 3 1904101 

أنظمة إدارة المعرفة 1904323 3 - 3 1904232 

أخالقيات الحاسوب 1904345 3 - 3 1904101 

التعليم اإللكتروني وتطبيقاته 1904355 3 - 3 1904252 

الحكومة االلكترونية 1904357 3 - 3 1904252 

أمن المعلومات مخاطرإدارة  1904434 3 - 3 1904232 

 1904382 3 - 3 دالالت الويب 1904453

معتمدة اتبرمجي 1904458  3 - 3 1901233 

األعمال الذآية أنظمة 1904371 3 - 3 1904255  

مشاريع تكنولوجيا المعلومات إدارة 1904472 3 - 3 1902371 

موضوعات خاصة 1904485 3 - 3 1901233 
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  تكنولوجيا معلومات األعمالالخطة االسترشادية لقسم 

  
  
  
  

  : السنة األولى
 

الثاني الفصل األول الفصل   

الساعات  اسم المادة رقم المادة
الساعات  اسم المادة رقم المادة المعتمدة

 المعتمدة
)1(التفاضل و التكامل  0301101 3 مهارات حاسوبية علمية 1931102  3 

المعلومات أساسيات تكنولوجيا 1904101 3 حزم إحصائية 1904255  3 

)1(تطوير تطبيقات الويب  1904121  3 رياضيات منفصلة 1901101 3 
 3 متطلب جامعة - 3 أنظمة المعلومات اإلدارية 1904232

 3 مبادئ إدارة األعمال 1601102 3 متطلب جامعة -

15  15  

  
  

  : السنة الثانية
 

الثانيالفصل  األولالفصل    

الساعات  اسم المادة رقم المادة
الساعات  اسم المادة رقم المادة المعتمدة

 المعتمدة
 3 تراآيب البيانات 1901233 3 النشر على االنترنت 1904252

تمقدمة في نظم قواعد البيانا 1902223 2-تطوير تطبيقات الويب 1904353 3   3 

طلب جامعةمت -  3 أنظمة األعمال الذآية 1904371 3 

 3 متطلب جامعة - 3 نظرية الخوارزميات  1901341
دعم القرار نظمةأ 1904332  3 بحوث العمليات 1904341 3 
 3 متطلب جامعة - 3 توثيق و أخالقيات حاسوب 1902202

18  18  
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  :السنة الثالثة
 

الثانيالفصل  األولالفصل  

المادة رقم الساعات  اسم المادة 
الساعات  اسم المادة رقم المادة المعتمدة

 المعتمدة

األنظمةو تصميم تحليل  1902474  3 أنظمة التشغيل1901473 3 

 3 دالالت الويب1904453 3 األعمال االلكترونية 1904354

قسم اختياريمتطلب  -  3  مبادئ االقتصاد الجزئي 1607110 3 

عمال االلكترونيةأمن األ 1904334 هندسة البرمجياتمقدمة في 1902371 3   3 

قسم اختياريمتطلب  - 3 1مبادئ محاسبة  1602101  3 

)1(شبكات الحاسوب 1901362 3 متطلب جامعة -  3 

18  18  

  
  .ساعة معتمدة 90بعد إتمامه ) بواقع صفر ساعة معتمدة 1904498(يستطيع الطالب أخذ التدريب 

  
  :عةالسنة الراب

 

الثاني الفصل األول الفصل   

الساعات  اسم المادة رقم المادة
الساعات  اسم المادة رقم المادة المعتمدة

 المعتمدة
 3 متطلب جامعة - 3 المحاآاة في األعمال 1904442

 3 أنظمة تخطيط موارد المؤسسات1904351 3 إدارة الجودة الشاملة 1904481

قسم اختياريمتطلب  - قسم اختياريمتطلب  - 3   3 

2مشروع  1904497  3  تحليل وتمييز المستندات 1904484 3 

1مشروع  1904496 0 تدريب 1904498  0 

قسم اختياريمتطلب  -  3 متطلب جامعة - 3 
15  15  
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  األعمال  معلومات  تكنولوجيا  لقسم  االسترشادية الخطة 

 
  الخطة القديمة  الخطة الجديدة

  رقم المادة   اسم المادة   ادة رقم الم  اسم المادة 
 1903101أساسيات تكنولوجيا المعلومات 1904101 أساسيات تكنولوجيا المعلومات

1تطوير تطبيقات ويب  11903121تطوير تطبيقات ويب 1904121 
 1903232أنظمة معلومات اإلدارية 1904232 أنظمة معلومات اإلدارية

 1903251 أنظمة المعلومات الصناعية 1904351 أنظمة وتخطيط موارد المؤسسات
عملياتالبحوث  عملياتالبحوث  1904341   1903341 

 1903352 النشر على االنترنت 1904252 النشر على االنترنت
 1903354 األعمال االلكترونية 1904354 األعمال االلكترونية
 1903442 المحاآاة في األعمال 1904442 المحاآاة في األعمال

لجودة الشاملةإدارة ا  1903481إدارة الجودة  1904481 
 1903498 التدريب 1904498 التدريب

 1903235 إدارة مصادر المعلومات 1904235 إدارة مصادر المعلومات
 1903332أنظمة دعم القرار 1904332 أنظمة دعم القرار
 1903345أخالقيات الحاسوب 1904345 أخالقيات الحاسوب

2لويب تطوير تطبيقات ا 2تطوير تطبيقات الويب  1904353   1903353 
 0301131 مبادئ اإلحصاء  1904255 الحزم اإلحصائية
 1903356الحزم اإلحصائية 1904255 الحزم اإلحصائية

 1903415 لغات قواعد البيانات وأدواتها 1904415 لغات قواعد البيانات وأدواتها
 1903458 برمجيات متعددة 1904458 برمجيات متعددة

 1933471 أنظمة األعمال الذآية 1904371 أنظمة األعمال الذآية
 1903483 تحليل متطلبات األعمال 1904472 إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات

 1903485 موضوعات خاصة 1904485 موضوعات خاصة
   1904334 أمن األعمال االلكترونية
   1904484 تحليل وتمييز المستندات

مجة المتنقلةالبر  1904211   
   1904323 أنظمة إدارة المعرفة

   1904355 التعليم االلكتروني وتطبيقاته
   1904357 الحكومة االلكترونية
   1904453 دالالت الويب

   1904382 استرجاع المعلومات
1مشروع   1904496   
2مشروع   1903495 مشروع  1904497 

   1904486 تطوير تطبيقات المؤسسات
   1904434 إدارة مخاطر أمن المعلومات
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 قسم تكنولوجيا معلومات األعمال
 وصف المواد 

 

  )ال يوجدالمتطلب السابق (                                  )1601102( مبادئ إدارة األعمال مادة

األفراد، آما يتضمن دراسة  يتضمن هذا المساق دراسة وظائف المنشأة آاإلنتاج والتمويل والتسويق وإدارة
تطور الفكر اإلداري من خالل دراسة المدارس الفكرية اإلدارية المختلفة، ودراسة عناصر العملية اإلدارية من 

  .تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

 )ال يوجدالسابق  المتطلب(                                 )1602101(  )1(مبادئ المحاسبة  مادة

وتحديدًا تتضمن المادة . مادة المبادئ والمفاهيم األساسية للمحاسبة المالية لطلبة األعمالتغطي هذه ال
األساسيات النظرية للمحاسبة، والخطوات األساسية في الدورة المحاسبية ، والقياس المحاسبي للنقدية وما 

  . وغير الملموسة يعادلها، والذمم المدنية، واالستثمارات، والمخزون، واألصول المعمرة الملموسة
  

  )ال يوجدالسابق  المتطلب(                                                     )1607110(مبادئ االقتصاد الجزئي مادة
وبالمشكـلة االقتصادية، نظريات الطلب   األخرى  تتناول المادة التعريف بعلم االقتصاد وعالقته بالعلوم

وأهميتها، نظرية المنفعة ومنحنيات السواء، دالة اإلنتاج، ودالة التكاليف، والعرض، مكونات الطلب والعرض 
تحليل أسواق السلع والخدمات في حالة منافسة آاملة، احتكار آامل، احتكار قلة، ومنافسة احتكارية، نظرية 

 .التوزيع من حيث عـرض وطلب عناصر اإلنتاج فـي ظل الهياآل السوقية

  )3621901 :السابق المتطلب(           )1014619( 2-شبكات الحاسوب مادة

 IEEEالشبكات الالسلكية:هذا المساق يوضح و يشـرح مفاهيم متقدمة في شبكات الحاسوب،ويحتوي
802.11 ،IP  المتنقل، الشبكات االفتراضية المعتمدة على المدخل ، و المعتمدة علىMAC و المعتمدة على ،

المتقدمة،  OSPF ،TCP، بروتوآول RIPتوجيه للمسار، بروتوآول معلومات الطبقة الثالثة، بروتوآوالت ال
عوارض النافذة الصغيرة، الوقت المقيد المتكيف، سرية الشبكة، الخصوصية، الموثوقية، سيطرة الوصول، 

، ادارة الشبكات، RTCP، بروتوآول RTP،بروتوآول SIPالتكاملية، شبكات تعدد الوسائط، بروتوآول 
  .ATM، بروتوآول MIB، بروتوآول SIMتوآول ، بروSNMPبروتوآول 

  
  )1011904المتطلب السابق (                                  )2321904(مادة أنظمة معلومات اإلدارية  

. هذا المساق يوفر للطالب فهم أساسيات نظام المعلومات بما في ذلك أنواع ومستويات نظم المعلومات اإلدارية
دراسة عن آيفية استخدام تكنولوجيا . هم التطبيقات والمعلومات واإلدارة في بيئة األعمالآما أنه يتيح للطالب ف

المعلومات آحل لتحديات التنظيمية واإلدارية بما في ذلك اإلدارة العالمية، والتخطيط، وتغيير المعلومات؛ 
تحديات األمن والحماية .  ترونيةالترآيز على اتجاهات الصناعة الناشئة مثل التجارة اإللكترونية واألعمال اإللك

.في تقنيات األعمال اإللكترونية   

  )1901101المتطلب السابق (                                             )3411904(  حزم إحصائيةمادة 

و قادر على استخدامها في  تعلى دراية بالقواعد األساسية لالحتماالالطالب كون يس إنهاء هذا المساقعند 
االستفادة من يستطيع الطلبة من سوف . تسجيل البياناتاألمور غير المؤآدة من أجل الحصول على وذجة نم

يفهم الطلبة سوف آذلك، . اتفهم عمليات توليد االبيانفي بيانات العددية لل/والمجاميع الرقمية يةالبيانالرسوم 
للجوانب  ةسوف يتعرض الطلب .ستداللإجراءات اإلعلى تطبيق  ينقادرويكونوا  منطق االستدالل اإلحصائي

الحسابية لإلحصاءات عن طريق استخدام اآلالت الحاسبة، برامج جداول البيانات أو تحليل البيانات الخاصة 
  .تطبيق أسبوعي في المختبر. MATLABأو .SPSSأو  Rمثل 

  )  1904255   لسابقالمتطلب ا(                                      )3321904( دعم القرارمادة أنظمة 

يقدم مساق أنظمة دعم القرار للطالب المفاهيم و المصطلحات و النظريات األساسية المتعلقة في مجال ربط 
نظم دعم . البيانات والنماذج التحليلية المعقدة وأدوات تحليل البيانات لتدعم اتخاذ القرارات في النظم اإلدارية

وجيا المعلومات التي تم تصميمها خصيصا لمساعدة صانع القرار في تمثل فئة قوية من تكنول) DSS(القرار 
لها تأثير تعزيز فعالية القرارات، وال سيما غير ) DSS(تطبيقات . و لكنها تفتقر للمعلومات تبالبيانابيئة غنية 

وقع من يت. المؤآدة في األوساط المعقدة والديناميكية، وآذلك زيادة سرعة اتخاذ القرارات و تحسين جودتها
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ة وتحليل دراسات خاصة باألعمال باستخدام أدوات و يذجوالطالب مع انتهاء المساق القدرة على تصميم و نم
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .برامج حاسوب متخصصة

  ) 030113او  1901101المتطلب السابق (            )3411904(  عملياتالبحوث مادة 
طريقة : الخطي ، طرق الحل  ق ، المسألة الخطية العامة وآيفية بناء النموذجبحوث العمليات األصل والنطا

، تحليل حساسية النموذج الخطي من ) السمبلكس(الخطي  الرسم البياني ، وطريقة الحل الرياضي للنموذج
وثنائية  صالمتاحة وفي المعامالت الفنية للنموذج ، النظرية الثنائية من حيث الخصائ حيث التغيير في الموارد

تشمل طريقة : تطبيقات أخرى  مثل نموذج النقل ونموذج التخصيص ،: حل السمبلكس ، مشاآل خاصة 
 .تطبيق أسبوعي في المختبر. المسار الحرج ونظام بيرت ونظرية المباريات 

  )130301او  1904341    المتطلب السابق(         )3511904( نظمة تخطيط موارد المؤسساتمادة أ
الصناعية من اجل  لحقل الدراسي الذي يتعامل مع آيفية إدارة وتنسيق القدرات الحاسوبية في المؤسسات ا

المكونات األساسية التي يغطيها المساق  . خلق نظام معلومات صناعي قادر على تحقيق أهداف المؤسسة
 خطيط الموارد الصناعية ، جدولةالتصميم باستخدام الحاسوب ، نظام ت تتضمن التصنيع باستخدام الحاسوب ،

سب ونظام يع المحوالتصن اإلنتاج الرئيسة ، نظام تخطيط الطاقة اإلنتاجية، مراقبة فعالية اإلنتاج ، نظام
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .التدريب على آيفية تهيئة بنية نظام تخطيط الموارد في المختبر. التصنيع المرن

  )1904121المتطلب السابق (                             )2520419( النشر على االنترنت مادة 
. تقنيات اإلنترنت أدت إلى حدوث ثورة في المعلومات و الطريقة التي يتعامل ويتواصل ويعيش بها الناس

الماليين من مستخدمي اإلنترنت أصبح بإمكانهم الوصول إلى موارد و مصادر لم يسبق لها مثيل، وإرسال 
شراء وبيع المنتجات أو . ل الرسائل، وإجراء األبحاث وشراء المنتجات في جميع أنحاء العالمواستقبا

الخدمات عبر اإلنترنت، المعروفة باسم التجارة اإللكترونية، أصبحت تحتل و بسرعة آبيرة جزء آبير من 
ولوجيا المعلومات بحاجة ومن ثم فإن طلبة تكن. االقتصاد العالمي وتلعب دورا محوريا في تشكيل وتعزيز النمو

إلى فهم آيفية عمل اإلنترنت وأن يكونوا قادرين على تصميم وتنفيذ وتكوين الخدمات والتطبيقات بفعالية 
من جانب الخوادم من  الترآيز في هذا المساق سيكون بشكل رئيسي على جانب برمجة.لتلبية متطلبات العمالء

. VisualBasic.NETفي  ASP.NET ADO.NETخالل تطوير ونشر تطبيقات الويب باستخدام 
و  DHTMLجنبا إلى جنب مع  Java Scriptوأيضا سيتم تغطيت لغات البرمجة من جانب العميل مثل 

XML تطبيق  .إلدخال أآثر ديناميكية على صفحات الويب، والتحقق من صحة النماذج و اتصال الخوادم
  .أسبوعي في المختبر

  )1904121 المتطلب السابق(                         )3531904(  2تطوير تطبيقات الويب مادة  
و يتضمن   PHPيهدف هذه المساق إلى إآساب الطالب مهارات تصميم مواقع اإلنترنت باستخدام لغة برمجة

 أساسياتتطوير تطبيقات الويب،  أساسيات،  ) Apache, IIS(الويب  خادم:المساق المواضيع التالية
التعرف على آيفية تعريف المتغيرات والمعامالت الحسابية والمنطقية، التعامل مع  - PHP لغة برمجة

مع قاعدة  الربط. ، التعامل مع جمل التحكم والتكراراإلجراءات النصوص، السالسل الرمزية  المصفوفات،
ق من نوعية وشكل بحيث يتم إضافة، حذف، تعديل و استعالم بيانات من القاعدة، التحق Mysql البيانات

الجانب العملي للمساق يشمل التطبيق للمفاهيم التي تناولها المساق  .البيانات المدخلة عن طريق المستخدم
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .zend studioباستخدام برمجية مثل 

  )0435319المتطلب السابق (                              )3541904( األعمال االلكترونية مادة 
والمفاهيم واألنظمة األساسية التي تشمل  بناء المعرفة األساسية للتكنولوجيات الرئيسية إلىهدف هذه المادة 

األعمال اإللكترونية، و من ثم استخدام هذه المعرفة وتطبيقها من خالل  البنية التحتية التقنية لتصميم و بناء
 اإلنترنت و تقنيات الويب المختلفة إلنشاء خدمات الكترونية تمثل عدة نماذج ألعمال تطبيقات ماستخدا

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .الكترونية

  ) 1901101المتطلب السابق (                             )4841904( تحليل وتمييز المستنداتمادة 
داية مع مجال أنظمة التعرف على الحروف الضوئية، و تحليل و تمييز المستندات هو الحقل الذي نشأ منذ الب

في الوقت الحاضر، يتم استخدام . تم تطبقه للمساعدة في قراءة الرموز الرقمية لوثائق دفاتر الشيكات
التكنولوجيا المتصلة بأنظمة تحليل و تمييز المستندات في مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث البد من 

بعض من التطبيقات . من الوثائق المنظمة و الموجودة في وسائط إعالم مختلفةاستخراج بعض المعلومات 
النموذجية تشمل، التعرف على الحروف المكتوبة بخط اليد، معالجة الصور النصية على شبكة اإلنترنت، 

ريس المتخصصون الذين يتعاملون مع المكتبات الرقمية قاموا بتك. واستخراج المعلومات من المكتبات الرقمية
مع . الكثير من الجهد لرقمنة المجموعات الورقة من أجل أرشفتها على شكل من المجموعات الصور الموثقة
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أن هناك العديد من األرشيفات الرقمية الكبيرة المتاحة حاليا، ال يمكن من االستفادة الكاملة منها إال من خالل 
المثال، التطبيق البسيط ألنظمة التعرف على  آسبيل. الوصول إلى المعلومات المضمنة في الصورة الرقمية

الحروف الضوئية يمكنه فقط تقديم حل جزئي لهذه المشاآل، سواء بالنسبة لصعوبة الحصول على نصوص تم 
التعرف عليها و تحويلها بطريقة سليمة، وأيضا لعدم وجود وصف واضح لهيكلية الوثيقة التي تم استخراج 

ول و المقاربات المقدمة عبر تحليل و تمييز المستندات إلى معالجة هذه ولذلك تعمل الحل. النصوص منها
تطبيق  .المشاآل من خالل طرق التحليل والتصميم و أيضا عبر مناهج استرجاع الصور من المستندات

 .أسبوعي في المختبر

  ) 0222319المتطلب السابق (                             )2831904(  استرجاع المعلوماتمادة 
سيتعلم الطالب . يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب نظريات، تصحيح، وتطبيق برمجيات استرجاع النصوص

النظريات األساسية التي تم االعتماد عليها في بناء محرآات البحث المشهورة، باإلضافة إلى التصاميم 
مساق تقديم مجموعة من األدوات األساسية لبناء محرآات بحث مماثلة آما سيتم من خالل تدريس هذا ال

تطبيق أسبوعي في . مفتوحة المصدر التي من الممكن أن يستعملها الطالب لبناء محرك بحث خاصة بِه
  .المختبر

  ) 5221904المتطلب السابق (                             )1121904(  البرمجية المتنقلةمادة 
 يغطي ، فإنهعالوة على ذلك  .المحمولة المتنقلة واألعمال لتجارةا ما هي على فهم المساق يساعد الطلبة هذا

 من مجموعة يقدم ، فإنهباإلضافة إلى ذلك  .في السوق التي تعمل أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مختلف
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .تطبيقات الجوالالمحمولة ل برمجةال منصة

  ) 1902223المتطلب السابق (                             )4151904(  لغات وقواعد البياناتمادة 
لغة قواعد البيانات مثل أوراآل، األدوات المستخدمة في األعمال، تعلم أوامر لغة االستعالم بما تحتوي  راختيا
لمعالجة  DMLلبناء وتعديل الكائنات المختلفة آالجداول والمشاهد والمتسلسالت، أوامر  DDLأوامر : من
التغييرات والتحكم بالصالحيات، تعلم  وإلغاءلحفظ  DCLديل وحذف البيانات في الكائنات المختلفة، أوامر وتع

المختلفة والتي تزيد من مرونة لغة االستعالم مثل الجمل الشرطية  اإلضافية اإلجراءاتأوامر وتراآيب لغة 
 اإلضافيةت سجًال سجال وآذلك الدوال وجمل التكرار والمؤشرات التي تمكن المستخدم من التعامل مع السجال

عند الضغط (، تصميم التقارير، برمجة األحداث المرتبطة بأحداث أخرى )الشاشات(المتعددة، تصميم النماذج 
بناء مشروع عملي . ، تطبيقات عملية، تدريب على وظائف البرمجية في آل محاضرة في المختبر)على الزناد

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .وةفي المختبر مع الطلبة خطوة بخط

  )1904353المتطلب السابق (                              )4331904( من األعمال االلكترونية مادة أ
مفاهيم والمبادئ، والتقنيات والبعد االنتهاء من دراسة هذا المساق، يستطيع الطالب اآتساب المعرفة 

صمم المساق ليشمل  .ئة األعمال اإللكترونية المعقدةفي بي علوماتامن الموالمنهجيات الالزمة لتصميم وتقييم 
، خدمات أمن المعلومات لنظم  عة أمن األعمال اإللكترونيةالعديد من الموضوعات التي تغطي قضايا مثل طبي

األعمال اإللكترونية، تصميم أمن المشاريع، تصميم بروتوآوالت األمان لألعمال اإللكترونية، أدوات األمن 
 التسللأمن محيط هذه التكنولوجيات آجدار الحماية، أنظمة اآتشاف ومنع  اآلمنة، وتقنيات البرمجة

، وهندسة المتطلبات األمنية والعوامل اإلنسانية التي تؤثر على أمن األعمال SIEMالتكنولوجيا  المسماه 
 .تطبيق أسبوعي في المختبر. اإللكترونية

  )1904255المتطلب السابق (                             )4241904( المحاآاة في األعمالمادة 
المحاآاة لألحداث غير المترابطة وآذلك األنظمة المتصلة باستخدام المعادالت ، جوهر المحاآاة في اإلعمال

والبنوك والمصانع وشبكات الحاسوب، لمادا تستخدم المحاآاة في  اإلدارةالتفاضلية وأمثلة تطبيقية في 
الخيارات ، ) Monte Carlo(نموذج ، نماذج األعمال من حيث البناء وتقييم مدى مالءمتها، مالاإلع

تطبيقات لهده النماذج باستخدام ، المتغيرات في نموذج المحاآاة وآيفية بناء هذه النماذج ، العشوائية وبناءها
لوضع  اإلحصائيحليل والعمليات األساسية والتفصيلية والت تالمداخالة يذجونم). Arena(برمجية 
  .تطبيق أسبوعي في المختبر. االطوابير وبناؤهنظرية . واالنتقال بين الكيانات المختلفة راالستقرا

  

  )1904255و  1902371  ةالسابق اتالمتطلب(          )4811904(  إدارة الجودة الشاملةمادة 
التطور السريع في مجال بناء  لتالءم" لياهذا المساق يدرب الطلبة على استخدام معايير الجودة المستخدمة حا

وضمان الجودة المستخدمة في هندسة  ةمعايير مراقب إلىتعريفهم  إلى ةباإلضافو تطوير البرمجيات 
 :من المقاييس المستخدمة . سيتم طرح العديد من المقاييس المستوحاة من أمثلة الحياة اليومية. البرمجيات

 .تطبيق أسبوعي في المختبر .ىآخرمقاييس القرار ومقاييس اتخاذ وثوقية، ، المالعيب ، آثافةخرائط التحكم
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  )ساعة 90نجاح (                                                    )4961904( 1مشروع مادة 
 يحوي المرحلة ؛تكنولوجيا معلومات األعمالمختلفة في  عملية ونظرية لمواضيع يشمل تطبيقات المشروع

يتم . التصميم ولى من مشروع التخرج، والتي تتضمن خطة المشروع، مرحلة التحليل واإلعداد، ومرحلةاأل
  .والمشرف للقسم المعني وتسليمها إنهاؤهاتم  عن آل مرحلة تقرير إعداد

  )6190149المتطلب السابق (                                )7491904(  2مشروع مادة 
المشروع في  انية من مشروع التخرج، وتشمل مرحلة التنفيذ، مرحلة الفحص والتقييم، ووضعالمرحلة الث

على المشروع وتجهيزه للمناقشة   والمشرف للقسم المعني آامل للمشروع تسليم تقرير يجب .شكله النهائي
  .النهائية

  )ساعة 90نجاح لسابق المتطلب ا(                             )1901498( التدريبمادة 
يقوم الطالب التدرب في إحدى المؤسسات و لمدة ال تقل عن ستة أسابيع، و يتقدم بتقرير من المؤسسة يبين 

الثاني لتكنولوجيا المعلومات  عبدا هللاآلية الملك  بأقسامفعالية التدريب، وفق تعليمات التدريب الخاصة 
ادة متخصصة في أحد مواضيع تكنولوجيا المعلومات و الصادرة عن مجلس العمداء، أو أن يحصل على شه

  .معترف بها صادرة عن مؤسسة معتمدة

  )1904101المتطلب السابق (                   )2351904(  إدارة مصادر المعلومات مادة 
ألنظمة  من هذا المساق هو مساعدة الطالب في أن يصبحوا مشارآين فاعلين في اتخاذ القرارات لهدفا

أن يصبح الشخص مشارك معرفي يعني أن يتعلم المفاهيم األساسية لموارد المعلومات وإدارة . المعلومات
آما يهدف المساق إلى تعزيز  القدرة على الفهم . المعرفة من أجل التمتع بالثقة في اختيار القرارات المناسبة
آلثار التنظيمية لنظم المعلومات، وآيفية التعامل مع التام لمثلث إستراتيجية أنظمة المعلومات وآيفية تقييم ا

التغير السريع للعمليات التجارية لتكنولوجيا المعلومات ومعرفة آيفية بناء مختطات تكنولوجيا المعلومات 
 .المناسبة ألي تطبيق أعمال

  )9041 232المتطلب السابق(                            )3321904(دارة المعرفة أنظمة إمادة 
عبارة عن مجموعة من العمليات التي تساعد  أنهايمكن تعريف إدارة المعرفة على نطاق واسع على 

نظم . المنظمات على تحديد وإدارة عمليات االستفادة من رأس المال الفكري داخل المنظمة وعبر الموظفين
لى المعرفة واختيارها وتنظيمها إدارة المعرفة تقوم باستغالل  تطبيقات تكنولوجيا في توليد والحصول ع

واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية 
سيكون المشارآون في . اإلدارية المختلفة آاتخاذ القرارات، وحل المشكالت والتخطيط االستراتيجي لألنشطة

النظرية والعملية إلدارة المعرفة في المنظمات من منظور  هذا المساق لديهم فرصة لدراسة التطبيقات
 .التكنولوجيا

  )1011904المتطلب السابق (                          )3451904(  خالقيات الحاسوبمادة أ
حقوق الطبع والملكية الفكرية و الخصوصية األخالقية،المسؤوليات المهنية و مواضيع مثل غطي هذه المادةت

عالوة على   .وحرية التعبير ، وجرائم الحواسيب،المسؤولية والفيروسات، إدارة النظموالقرصنة و روالنش
  .االقتصادية للتطبيقات الحاسوبيةالسياسية والقانونية و و األخالقية االجتماعية الجوانب يناقش ، فإنهذلك

  )5221904المتطلب السابق (                          )7351904(  الحكومة االلكترونيةمادة 
هذا المساق يقدم  الطرق التي تؤثر من خاللها تقنيات اإلنترنت على آيفية تفاعل الناس مع الحكومة، وآيف 
يمكن للحكومات، في المقابل،أن  تستخدم و تدير هذه التقنيات لتقدم المعلومات و الخدمات للجمهور بشكل 

مة اإللكترونية مع دراسة متعمقة لتنمية الحكومة الحالية والتحديات أنه يعطي مقدمة لتكنولوجيا الحكو. أفضل
سنبحث أيضا عن المهارات والمفاهيم الالزمة لتحقيق إدارة . اإلدارية في تقديم الخدمات والمعلومات إلكترونيا

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .فعالة لمشاريع وبرامج الحكومة اإللكترونية
  

  )1901362المتطلب السابق (                 )4341904( لمعلوماتإدارة مخاطر أمن امادة 
مل        ة تش ة تطبيقي ب معرف ب الطال وف يكس ادة س ذه الم ن ه اء م د االنته ادئ    بع ات والمب اهيم و التقني المف

ذا المساق    . في بيئة األعمال اإللكترونية المعقدة والمنهجيات الالزمة لتصميم وتقييم األمن المعلوماتي ز ه يرآ
ة التي ستنفذ و تستخدم          على أن أمن األعمال ار البيئ ين اإلعتب د االخذ بع  اإللكترونية يتحقق بشكل أفضل عن
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د من الموضوعات     . فيها تطبيقات األعمال اإللكترونية التي تغطي قضايا     ولذلك، فقد تم تصميمه ليشمل العدي
ة ألن        ة االزم ة والخدمات األمني ال اإللكتروني ة امن األعم ل طبيع ة مث اء     ظم ة و تصميم وبن ال اإللكتروني األعم

ة، وأدوات األمن       الخطط األمنية على مستوى المؤسسات والبروتوآوالت  ال اإللكتروني ة الخاصة باألعم األمني
 البرمجة اآلمنة و تحديد المتطلبات االمنية والعوامل البشرية التي تؤثر على امن على شبكة اإلنترنت وتقنيات

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .األعمال اإللكترونية

  )3821904المتطلب السابق (                                 )4531904(  دالالت الويبمادة 
قابلة للمعالجة منطقيًا من  والبيانات المعلومات حيث تصبح الويب حديثة في عالم اتكنولوجيهو  دالت الويبد

سيقوم المساق . شبكة بيانات ذات معنى ِقبل برامج الحاسوب بحيث تتحول تلك المعلومات والبيانات إلى
مستخدمة بتقديم المفهوم الرئيسي لدالالت الويب، وتوفير لمحة عامة عن النظريات األساسية والتكنولوجيا ال
تطبيق  .في هذا المجال، وتغطية الممارسات القائمة، وتسليط الضوء على التطبيقات الحالية والمحتملة

  .أسبوعي في المختبر

  ) 2521904المتطلب السابق (                          )5531904( التعليم االلكتروني وتطبيقاتِهمادة 
لألهمية المتزايدة له فان هذا المساق " جديدا في مجال التعليم و نظرا" إن التعليم اإللكتروني يشكل ابتكارا

أفضل الممارسات  إلى ةباإلضافسوف يعمل على تغطية أهم المفاهيم و التقنيات المستخدمة في هذا المجال 
عليم الت إدارةمن ناحية أخرى سيتم بحث مفهوم أنظمة .المتبعة من قبل المنظمات لتحقيق النجاح لهذه األنظمة

)KMS (مع مجموعة واسعة من "وسوف تناقش العديد من تطبيقات التعلم اإللكتروني المستخدمة حاليا
  .تطبيق أسبوعي في المختبر. أدوات االتصال عبر اإلنترنت 

  )1901233المتطلب السابق (               )8451904(معتمدة  برمجياتمادة 
برمجية نظام سوالرز، : ات استخدام برمجيات معتمدة مثلأن يتقن الطالب من خالل دراسة هذا المساق مهار

أن يطور . أن يتمكن من تطوير و تصميم مواقع و أنظمة أعمال و خدمات. يونيكس، صن، سيسكو، و غيرها
تطبيقات للموبايل و غيرها باستخدام برمجيات مرخصة من شرآة مايكروسوفت أو برمجيات مرخصة في 

. عداد و الحصول على شهادة معتمدة من شرآات عالمية في نهاية هذا المساقمعلومات األعمال تؤهله لالست
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  ) 5251904المتطلب السابق (                     )7131904( نظمة األعمال الذآية مادة أ
 التيأن المنظمات  أثبتتالعديد من الدراسات التي  إلى ةباإلضافآية نظرا لألهمية المتزايدة ألنظمة األعمال الذ

تعريف الطلبة على أهم المبادئ  إلىفان هذا المساق يهدف ،  تستخدمها إلدارة مواردها أآثر قدرة على النجاح
من المساق يناقش الموضوع . و األدوات المستخدمة في المنظمات لتطوير أعمالهم و دعم مكانتهم في السوق

 تالقراراالمنظور اإلداري يرآز على آيفية استخدام هذه التقنيات لمساعدتهم باتخاذ . و تقني إداريمنظور 
و و استيداع البيانات  اآللةمحاآاة  :الصحيحة بينما يرآز الجانب التقني على األنظمة الذآية بحد ذاتها مثل

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .و المعالجة التحليلية اإللكترونيةالتنقيب عن البيانات 

  )1731902 المتطلب السابق(               )4721904( مشاريع تكنولوجيا المعلومات  ةإدارمادة 
إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات هو مقرر دراسي يمكن الطالب من تعلم  آيفية جدولة  وإدارة ومراقبة 

ن خالل استخدام األدوات العلمية التي تتالءم مع عناصر النجاح مشاريع تكنولوجيا المعلومات بشكل آفء م
             .تطبيق أسبوعي في المختبر .في تنفيذ وإدامة دورة حياة تطوير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

  )1901233المتطلب السابق (                              )4851904(  موضوعات خاصة مادة 
  .بعض المواضيع المتقدمة في مجاالت أنظمة تكنولوجيا المعلومات تغطي هذه المادة

  

  )1901473 المتطلب سابق(                          )4861904( المؤسسات تطوير تطبيقات مادة
رى     ة المؤسسات  الكب ي بيئ ات ف وير التطبيق ة وتط ات المتقدم ى التقني رف عل ى التع اق إل ذا المس دف ه . يه

الكائنات البرمجية و إعادة استخدامها، والتكنولوجيا الموزعة، والتطبيقات متعددة الطبقات، المواضيع  وتشمل
ايا     ق وقض ت التطبي ة، وتثبي رارات، وضبط الموازن زامن والق اآل الت امالت، ومش ز المع يم وتجهي ات تنظ بيان

  .تطبيق أسبوعي في المختبر .تطبيق أسبوعي في المختبر .النشر
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  )1011904المتطلب السابق (                               .)1211904(1ت الويب تطبيقا ويرتط مادة
ه سيكتسب الطالب    يهدف هذا ة   المساق إلى تحسين قدرة الطالب على تطوير تطبيقات الويب و من خالل معرف

ب ات الوي ي تطوير تطبيق ل. باألساليب واألدوات المستخدمة ف ة عم ة الشبكة الع يوضح المساق آيفي نكبوتي
  المواضيع تشمل. وتطبيقاتها على نحو فعال العالمية و يكون لدى الطالب القدرة على تصميم وتنفيذ خدماتها

(XHTML, Cascading Style Sheet and JavaScript). تطبيق أسبوعي في المختبر.  

  )ال يوجدسابق المتطلب ال(                        )1011904(ساسيات تكنولوجيا المعلوماتأمادة 
ك    هذا المساق يعرف الطلبة على مكونات تكنولوجيا المعلومات المتاحة في جميع مجاالت الكمبيوتر بما في ذل
ات اإلنترنت وأنظمة التشغيل         ددة والشبكات، تطبيق أجهزة الحاسوب والبرمجيات واالتصاالت والوسائط المتع

دوز والمصادر المفتوحة للب       ا مايكروسوفت وين ا فيه ات  بم نكس  (رمجي ل لي رامج   )مث ة وب ال االلكتروني ، األعم
النظام و التطبيقات، نظام تحليل المعلومات والتنمية، وحل المشكالت بما في ذلك خوارزميات، مخطط انسياب   

ام ست    . البيانات،و سود وآود اني، أرق آما انه يعطي فكرة لمبادئ نظم الترقيم العشري بما في ذلك، ثنائي، ثم
ات الحسابية باستخدام         عشرية، وآيف ام بالعملي ى القي ادرا عل ية تحويل األرقام من قاعدة إلى أخرى، وتكون ق
  .النظم الترقيم

  )أو النجاح بامتحان مستوى 1902099المتطلب السابق (              )1902211(1-الكائنات الموجهة  برمجة مادة
ة، بن  ات الموجه ة الكائن ة برمج ذا المساق يوضح بيئ ل ه راج، جم ال واإلخ ة، اإلدخ ات الموجه ل الكائن اء آت

التكرار، القرارات، الدوال، المصفوفات و السالسل، تراآيب البيانات، التجريد و الكبسلة، المتغيرات المتقدمة، 
امالت، االستجابة        دوال و المع د لل ل الزائ وارث، التحمي الدوال المتقدمة و برمجتها، األصناف و الكينونات، الت

ة البرمجة        االستثناءاتتعددة، الم ات متنوعة في لغ ات، تطبيق وط، الملف ى وظائف    Java، الخي دريب عل ، الت
  .أسبوعية في المختبر

  )1932211المتطلب السابق (                                         )1902351(الوسائط المتعددة  مادة
ية ل  اهيم األساس ى توضيح  المف ذا المساق إل ات، يهدف ه اهيم و تقني ائط، مف واع الوس ددة، أن ائط المتع لوس

ات           ة، ضغط الصور، قواعد بيان ات المادي ات و المكون ات البرمجي ددة، متطلب خادمات معلومات الوسائط المتع
ور يقى و      : الص ل الموس الم، تحلي ل الك وت، تحلي ة الص المحتوى، معالج ترجاع ب ائص، اس ترجاع بالخص اس

ى     بنائها، الربط عن بعد و ض ددة و النشر عل غط الصور، محاآاة الرسوم، الحقيقة االفتراضية، الوسائط المتع
زامن   افور، الت اء، ميت ات البن ددة، آلي ائط المتع ة الوس ت، برمج زامن،  : االنترني ات الت زامن، تقني ات الت مقوم

  .التفاعل، حالة دراسية، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر

  )1902223المتطلب السابق (                           )1902371(رمجيات قدمة في هندسة البم مادة
نظم          ة ال ات، هندس اة البرمجي ات، دورة حي ة البرمجي ة هندس رق معالج يح ط ى توض اق إل ذا المس دف ه يه

ات والمواصفات   اذج،      : المحوسبة، إدارة مشاريع البرمجة، المتطلب ل، النم ات التحلي ات الهندسة، متطلب متطلب
اتا ري، تصميم البرمجي يط، التوصيف الرسمي والجب ائف : لتنم ة، الوظ ات الموجه ي، الكائن التصميم الهيكل

ادة الهندسة        ق، إع ل، التوثي ة النق الموجهة، الوقت الحقيقي وتصميم نظم التفاعل، االعتمادية، الصيانة، قابلي
  .والهندسة العكسية، حالة دراسية

  )1902223المتطلب السابق (                            )4741902(تصميم النظم  حليل وت مادة
نظم،           اة التطوير، دراسة الجدوى لتطوير ال نظم، دورة حي يهدف هذا المساق إلى إعطاء مقدمة في تطوير ال
ات،    اموس البيان تطوير طرق جمع الحقائق، مخطط المحتوى، مخطط تدفق البيانات، جداول وأشجار القرار، ق

ام، ا ة النظ ويرإقام دريب، أدوات التط اء   : لت ات، بن د البيان وير قواع اهيم، تط يانة، تصميم المف ق، الص التوثي
دفق            نظم وت ات ال ة، مخطط ل األنظم نظم، تحوي اة ال ومية، دورة حي ل الرس ات التفاع يًا، واجه ام عكس النظ

  .السيطرة، حالة دراسية، التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر
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  )1901233المتطلب السابق (                            )1901341( ت الخوارزميا نظرية مادة
ات ل الخوارزمي ات؛ تحلي ات؛ طرق تصميم الخوارزمي وم : تعريف الخوارزمي ة األساسية، مفه وم العملي مفه

؛ Big O, Big Omega, Big Thetaرموز : األفضل، الوسطى، واألسوأ؛ تحليل التعقيد: تحليل الحالة
ادالت التك  رز      مع ات الف ية؛ خوارزمي ث األساس ات البح ذاتي؛ خوارزمي تدعاء ال ات االس رار، وخوارزمي

  .األساسية؛ مفهوم الرسم التخطيطي؛ خوارزميات الرسم التخطيطي
  

  )1901233المتطلب السابق (          )1901362(  1-شبكات الحاسوب  مادة
رة في      هذا المساق يوضح المفاهيم الرئيسية والتقنيات األساسية في شب كات الحاسوب ويغطي موضوعات آثي

بكات ا ، الش ة: منه ة عام بكات و : مقدم ات الشبكات،تصنيف الش كالهاتطبيق لكية، أش بكات الالس  IEEEالش
802.11 ،IP ة، وسائط التراسل، بروتوآوالت تخاطب          المتنقل اة الناقل اءة القن اييس آف ، طبقات الشبكة، مق

ط البيان   ة رب ا، طبق بكات و هيكلته ة حسب   : اتالش بكات المحلي اء و تصحيحها، الش اف األخط يم، اآتش التقس
ايير بكة IEEEمع ة الش ت : ،طبق ول االنترن تخدام IPبروتوآ ة باس ول  IP، العنون بكات، بروتوآ يم الش ، تقس

DHCP بروتوآول ،ARP بروتوآول  ،ICMPول  : ، طبقة التراسل ول UDPبروتوآ ل   TCP، بروتوآ ، نق
وق و النا  ات الموث تخدام   البيان ة باس ذة المنزلق ي     TCPف ات ف دفق البيان زاحم وت يطرة الت ة TCP، س ، طبق

ات  ول : التطبيق ول DNSبروتوآ ول NAT، بروتوآ ي  HTTP، بروتوآ دائم ف ر ال دائم و غي ال ال ، االتص
HTTP .التدريب على وظائف أسبوعية في المختبر.  

  

  )1901233المتطلب السابق (                              )1901473( ظم التشغيل ن مادة
ة؛     ة التشغيل النموذجي ة أنظم ائف وهيكل ا؛ وظ ة التشغيل وتطوره اريخ أنظم غيل؛ ت ة التش تعريف دور أنظم

عبات       ع التش ا م ات ومقارنته اهيم؛ العملي ف مف وط(تعري ذ     ) الخي ياق؛ التنفي ديل الس ذ ، تب ة، التنفي ، الجدول
ول   ادل وبعض الحل ع التب كلة من زامن ، مش ا؛ إدارة    المت رق حله روطها وط بابها وش ود و أس كلة الجم ؛ مش

زين  دات التخ ب وح ة؛ تراآي ذاآرة التخيلي ذاآرة؛ إدارة ال او  ال ات تكنولوجي ة  المعالج ة، و االنظم الموزع
  .تطبيق أسبوعي في المختبر .ومشاآل التزامن والقرارات


