
 1 

5002/5002/5002/5002/5002/5000 
 الجامعة االردنية

 كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات
 قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية

 

 انظمة المعلومات الحاسوبية في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

 سوبية.اسم الدرجة العلمية )بالعربية(: البكالوريوس في أنظمة المعلومات الحا
  B.Sc. in Computer Information Systems اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية(: 

 

 مكونات الخطة: - أ
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآليت:132من ) يةاحلاسوباملعلومات تتكون اخلطة الدراسية لدرجة البكالوريوس يف أنظمة 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل
 27 ات الجامعةمتطلب أوال

 36 متطلبات الكلية ثانيا

 69 متطلبات التخصص ثالثا

 132  المجموع
 

 رموز األقسام: -ب
 القسم الرمز
 علم الحاسوب 1

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2

 أنظمة معلومات األعمال 3

 

 رموز المجال*: -ج
 عنوان مجال التخصص رمز المجال عنوان مجال التخصص رمز المجال

 تطبيقات 5 عام 0

 األنظمة الموزعة و تراسل البيانات 6 لغات 1

 تطوير النظم 7  نظم المعلومات و إدارتها 2

 موضوعات متخصصة 8 مكونات مادية و بنى أساسية 3

 موضوعات خاصة و مشروع 9 بنى نظرية 4

 
 * مدلول رقم املادة:

1 7 4 20 11 
 

 

 الكلية             القسم                املستوى   اجملال               التسلسل
 

 هندسة البرمجيات        1902471مثال: 
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآليت:  27)  أواًل: متطلبات الجامعة:

 ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية: ( 21متطلبات الجامعة اإلجبارية: )  - أ

 مدةالساعات المعت اسم المادة رقم المادة

 3 العلوم العسكرية 1500100

 3 (1مهارات االتصال / اللغة العربية ) 1501101

 3 (2مهارات االتصال / اللغة العربية ) 1501102

 3 (1مهارات االتصال / اللغة اإلنجليزية ) 1502101

 3 (2مهارات االتصال / اللغة اإلنجليزية ) 1502102

 3 التربية الوطنية 1700100

 3 1-المهارات الحاسوبية 1902100
 

 ساعة معتمدة خيتارها الطالب من املواد اآلتية: ( 6متطلبات الجامعة االختيارية: )  - ب

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 العلم و المجتمع 0302100

 3 البيئة 0305100

 3 الثقافة اإلسالمية 0401100

 3 نظام اإلسالم 0402100

 3 عة في االردنالزرا 0600100

 3 الزراعة المنزلية 0601100

 3 تغذية االنسان 0603100

 3 مدخل الى علم المكتبات والمعلومات 0803100

 3 مبادىء في السالمة العامة 0905100

 3 الديمقراطية وحقوق االنسان 1000101

 3 الرياضة والصحة 1132100

 3 مبادى االدارة 1601100

 3 فةنظرية المعر 1701102

 3 الحضارة االسالمية 1702101

 3 مدخل الى علم االجتماع 1704100

 3 المنطق والتفكير الناقد 1731100

 3 اثار االردن 1733100

 3 مبادى علم النفس 1736100
 

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية. 63 ): ثانيًا:  متطلبات الكلية
  اعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية:( س 66)  متطلبات الكلية اإلجبارية: -أ 

 عملي نظري اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 - 3 1–التفاضل والتكامل  0301101

 0301101 3 - 3 2–التفاضل والتكامل  0301102

 - 3 - 3 مبادئ االحصاء 0301131

 1902100 3 - 3 رقميمنطق  0907231

 - 3 - 3 ت منفصلةرياضيا 1901101

 1902100 3 - 3 ) كليات علمية (  2المهارات الحاسوبية  1901102

 1901102 3 2 2 برمجة متقدمة 1901215

 1901215 3 - 3 تراكيب البيانات  1901231

 1903101 3 - 3 التوثيق والتواصل 1902201

 - 3 - 3 اسياسات  تكنولوجيا المعلومات 1903101

 1903101 3 2 2 1-طبيقات الويبتطوير ت 1903121

 1903101 3 - 3 انظمة المعلومات االدارية 1903232
 

 ال يوجد  متطلبات الكلية اإلختيارية: -ب
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآليت: (66متطلبات التخصص: ) :ثالثا
 

 ساعة معتمدة وتشمل املواد اآلتية: (51متطلبات التخصص اإلجبارية: ). أ
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة الساعات األسبوعية اسم المادة مادةرقم ال

  عملي نظري
 1901101 3 - 3 نظرية الحسابات 1901241

 1901231 3 - 3 خوارزمياتنظرية ال 1901341

 1901231 3 - 3 الرسم بالحاسوب 1901359

 1901231 3 - 3 1-شبكات الحاسوب 1901361

1901473 
او  1901231 3 - 3 لنظم التشغي

0907335 

 1902100 3 - 3 1-برمجة الكائنات الموجهة  1902211

 1902211 3 - 3 2 -برمجة الكائنات الموجهة 1902212

 1901231 3 - 3 قواعد البيانات نظم 1902321

 1901231 3 - 3 المعلوماتسرية و أمان  1902322

 1901231 3 - 3 الذكاء االصطناعي 1902341

 1902212 3 - 3 الوسائط المتعددة 1902351

 1901359 3 - 3 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 1902353

 1901359 3 - 3 أنظمة المعلومات الجغرافية 1902451

 1902321 3 - 3 هندسة البرمجيات 1902471

 1902321 3 - 3 النظم تحليل 1902475

 موافقة القسم 3 - 3 مشروع 1902495

 موافقة القسم 0 أسابيع 6 بالتدري 1902498

 1903121 3 - 3 النشر على االنترنت 1903352

 
 ساعة معتمدة خيتارها الطالب من املواد اآلتية: (81) متطلبات التخصص االختيارية:. ب

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 1901231 3 - 3 المحاكاةالنمذجة و  1901352

 1901231 3 - 3 األنماطتمييز  1901356

 1902100 3 - 3 المرئية البرمجة 1902101

 1902212 3 - 3 التعلم بمساعدة الحاسوب 1902355

 1902321 3 - 3 قواعد البيانات الموزعة 1902425

 1901231 3 - 3 التعلم اآللي 1902442

 1902341 3 - 3 يةمعالجة اللغات الطبيع 1902445

 1902351 3 - 3 الحقيقة االفتراضية 1902452

 1901359 3 - 3 معالجة الصور 2455190

 1902341 3 - 3 النظم الخبيرة و الشبكات العصبية 1902456

 1902321 3 - 3 لغات قواعد البيانات وأدواتها 1902457

 موافقة القسم 3 - 3 برمجيات معتمدة 1902458

 1902471 3 - 3 ميم الكائنات الموجهةتص 1902477

 موافقة القسم 3 - 3 موضوعات خاصة 1902494

 1903232 3 - 3 أنظمة دعم القرار 1903332

 1903101 3 - 3 أخالقيات الحاسوب 1903345

 1903121 3 - 3 2-تطوير تطبيقات الويب 1903353

 3 - 3 إدارة الجودة 1903481
و   1902321

0301131 
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 التي يطرحها قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية المواد
 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق املعتمدة
 عملي نظري

 - 6 - 6 1مهارات حاسوبية  1120122
 1902100 6 - 6 الربجمة املرئية 1120121

 1120122 6 - 6 (إنسانية و طبية)/  0-مهارات حاسوبية  2112012
 1126121 6 - 6 التوثيق والتواصل 1120021

 1120122 6 - 6 1-برجمة الكائنات املوجهة  1902211
 1120011 6 - 6 0 -برجمة الكائنات املوجهة 1120010
 1121061 6 - 6 قواعد البيانات نظم 1120601
 1121061 6 - 6 املعلوماتسرية و أمان  1120600
 1121061 6 - 6 عيالذكاء االصطنا 1120641
 1120010 6 - 6 الوسائط املتعددة 1120691
 1121691 6 - 6 تفاعل اإلنسان مع احلاسوب 1120696
 1902212 6 - 6 التعلم مبساعدة احلاسوب 1120699
 1120601 6 - 6 قواعد البيانات املوزعة 1120409
 1121061 6 - 6 التعلم اآليل 1120440
 1120641 6 - 6 الطبيعيةمعاجلة اللغات  1902445
 1121691 6 - 6 أنظمة املعلومات اجلغرافية 1902451
 1120691 6 - 6 احلقيقة االفرتاضية 1120490
 1121691 6 - 6 معاجلة الصور 1902455
 1120641 6 - 6 النظم اخلبرية و الشبكات العصبية 1120493
 1120601 6 - 6 لغات قواعد البيانات وأدواهتا 1902457
 موافقة القسم 6 - 6 برجميات معتمدة 1120491
 1120601 6 - 6 هندسة الربجميات 1120471
 1120601 6 - 6 النظم حتليل 1120479
 1120471 3 - 3 تصميم الكائنات املوجهة 1120477
 موافقة القسم 6 - 6 موضوعات خاصة 1120414
 موافقة القسم 6 - 6 مشروع 1120419
 موافقة القسم 2 أسابيع 6 التدريب 1120411
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 الخطة االسترشادية
 

 السنة األولى

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المادة اسم المادة الساعات  رقم المادة اسم المادة الساعات 
 0301101 1-التفاضل والتكامل 3 0301102 2 –تفاضل وتكامل  3
 0301131  إحصاء مبادئ 1901102 3 ( ++C) 2-مهارات حاسوبية 3
 1903101 أساسيات تكنولوجيا المعلومات 3 1903151 1-تطوير تطبيقات الويب  3
  متطلب جامعة 3 1901101 رياضيات منفصلة  3
  متطلب جامعة 3  متطلب جامعة 3
     متطلب جامعة 3

18  15  

 السنة الثانية

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المادة اسم المادة عات السا رقم المادة اسم المادة الساعات 

 0907231 رقميمنطق  3 1901231 تراكيب البيانات  3

 1901115 برمجة متقدمة 3 1902201 التوثيق والتواصل 3

 1902211 1-برمجة الكائنات الموجهة 3 1902212 2-برمجة الكائنات الموجهة 3

 1903211 أنظمة معلومات إدارية 3  تخصص اختياري متطلب  3

 1901241 نظرية الحسابات 3  تطلب جامعةم 3

  متطلب جامعة 3   

15  18  

 السنة الثالثة

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المادة اسم المادة الساعات  رقم المادة اسم المادة الساعات 
 1901361 1-شبكات الحاسوب 3 1901341 خوارزمياتنظرية ال 3

 1902331 واعد البياناتنظم ق 3 1901359 الرسم بالحاسوب 3

 1902341 الذكاء االصطناعي 3 1902322 المعلومات  وأمانسرية  3

 1902351 وسائط المتعددة  3 1903352 النشر على اإلنترنت 3

 1902353 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب  3  اختياريمتطلب تخصص  3

  جامعةمتطلب  3  متطلب تخصص اختياري 3
02  02  

 عةالسنة الراب

 الفصل األول الفصل الثاني

 رقم المادة اسم المادة الساعات  رقم المادة اسم المادة الساعات 
 1901473 نظم التشغيل 3 1902471 هندسة البرمجيات 3

 1902475 تحليل نظم 3 1902451 أنظمة المعلومات الجغرافية 3

  متطلب تخصص اختياري 3 1902495 مشروع 3

  متطلب تخصص اختياري 3  ياختيارمتطلب تخصص  3

  متطلب جامعة 3  متطلب جامعة 3

15  15  
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 )متطلب سابق ال يوجد(                                      :8المهارات الحاسوبية  8612811
سيي ، الحواسيي  مقدمة في الحسابات و تكنولوجيا المعلومات، مواضيع اساسية مثل انواع الحواسيي  و مكونيات انةمية الحوا

المصغرة، انةمة التشغيل، برمجيات تطبيقيية مثيل اوا يد البيانيات، تراسيل البيانيات و شيبكات الحاسيو ، اتنترنيت  تطبيقيات 
  (،  ملية باسيتددا  بيراما الوينيدوم، مايكروسيوفت اوفييع ل معيالا النصيوا، الجيداول اتلكترونيية، العير،، اتنترنيت، 

 لمدتبر ابتدري   لى وةائف اسبو ية
 

 (8612811)متطلب سابق                                             :  البرمجة المرئية      8612818
مقدمة إلى فيجول بيسك المرئية و بيئة فيجيول سيتديوا اليتحك ، المكونيات، السيحرةك تراكيي  و جميل اللغيةا المتغييرات، جملية 

وفات، الييدوالك ودوات اليتحك  المتقدمييةا ا طييار، العنيواد، الصيينادي  وتراكييي  المسياواة، الحسييابات، الت،ييرع، التكيرار، المصيي،
ك اوا ييد بيانييات فيجييول بيسييكا تقييارير  Tree Viewو   List Viewك القييوائ ك الكائنيياتك ودوات  MDIوديير ك نمييا   

الكبسيييلة،  :ActiveX  دييياد  البيانيييات، تصيييمي  البيانيييات، النميييا  ، الكائنيييات، اتسيييتع؛ ، القيييوائ  ال كييييةك ا صييينافك م، يييو
، لم،اتيح، ال،أرة، العير،ك تطبيقيات، لوحة ا APIنواف   :APIالع؛اات، واج ات التداط ، ا تمتة، ودواتك تطبيقات النواف  

   التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر 
 

 (8612811)متطلب سابق                               (: و طبية ) كليات إنسانية 2–مهارات حاسوب     8612812
المتغيرات، الدوارمميات و طر  تمثيل اك البياناتا ونوا  يا و م،اييم ياك تطبيقيات متقدمية  :حلول المسائل باستددا  الحاسو 

(االقواليي ، مقارنيية المسييتندات، المسييتند Microsoft Wordباسييتددا  برمجيييات جييايمة مثييلا برمجييية تحرييير النصييوا ل
(ا Microsoft Excelلمحتويييات، ال، رسيية، دمييا المراسيي؛ت، الميياكروك برمجييية الجييداول اتلكترونييية لالرئيسييي، جييداول ا

(ا الجيداول، Microsoft Accessالمعادتت و الدوال الجايمة، التص،ية و ال،رم، الح؛ل، الماكروك برمجية اوا د البيانيات ل

ات، النمييا  ، ،التقاريراسييتيراد و تصييدير مل،ييات و بيانييات الييى الحقييول، اتسييتع؛مات، العمليييات الحسييابية والييدوال، الع؛ايي
 تطبيقات  ملية مشاريع صغيرة و  ك ماكروك مقدمة لتطبيقات الوي  كبرمجيات ودر 

 

 (8616818)المتطلب السابق                                                        التوثيق و التواصل 8612218
  الحل، توثي  التن،ي ، تقنيات التوثي  و آليات ا، توثي  المشاريع المقترحة، تقارير متابعة العمل، تقيارير تعريف المسألة، تصمي

 دراسيية الجييدو ، دورة حييياة مشييروع، إنشيياظ دليييل ا نةميية و التعليمييات، كراسييات المسييتدد ، تقييارير البييراما ال،نييية، تقييارير
رمجييات، آلييات السييرة  و تقيارير اتجتما يات، توثيي  حياتت دراسيية وثنياظ الب ، توثي  السييرة ال اتيية و المقياب؛ت والمتابعة
 الملدصات و النتائا  العر،،

 

 (8612811)متطلب سابق                                8-برمجة الكائنات الموجهة      8612288
درا ك جمل التكرار، القيراراتك اليدوالك المصي،وفات بيئة برمجة الكائنات الموج ةك بناظ كتل الكائنات الموج ةك ا ددال وا 

و الس؛سلك تراكي  البيانياتك التجرييد و الكبسيلةك المتغييرات المتقدميةك اليدوال المتقدمية و برمجت ياك ا صيناف و الكينونياتك 
تطبيقيات متنو ية فيي لغية  التوارثك التحميل المائد للدوال و المعام؛تك اتسيتجابة المتعيددةك ا سيتثناظاتك الدييوطك المل،ياتك

 تدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر ال، JAVAالبرمجة 
 

 (8612288متطلب سابق   )                            2-برمجة الكائنات الموجهة      8612282
المشييروع، ئيييةا بنيياظ الس؛سييل الحرفييية و معالجت ييا، ودوات الواج ييات الرسييومية البسيييطة و المتقدميية، تكامييل البرمجيييات المر

تع،التدري   لييى ال،يييديو  ربييط جافييا مييع اوا ييد البيانييات، السيييرفلالمكتبييات، الملتيميديااالصور،الصييور المتحركة،الصييوت و
 المدتبر ب وةائف وسبو ية

 

 (8618268)متطلب سابق                                                   قواعد البيانات:     نظم  8612628
،   (ERM)بيئيية اوا ييد البيانيياتك ييكلييية اوا ييد البيانيياتك نمييا   البيانيياتا نمييو   الم،ييايي ، نمييو   الع؛اييات و الكينونييات 

 ك اوا د البيانات الع؛ئقيةك تصمي  اوا د البياناتك لغات OMT، نمو   الكائنات الموج ة  EERMالنمو   المحسد 

 وصف المواد
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ك 1NF, 2Nf, 3NFك الجداول الويميةك ااموع البيانياتك الصييا المعياريية  SQLة اوا د البياناتا لغة اتسترجاع التركيبي 

كمال و صحة اوا د البياناتك سرية و ومد اوا يد البيانياتك اوا يد البيانيات الحديثيةا اوا يد البيانيات  ات الكائنيات الموج يةك 
 تدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر ، الالمركمية و الموم ةك حالة دراسيةالتصمي  ال،يميائيك اوا د البيانات 

 

 (8618268)متطلب سابق                                                               :المعلوماتسرية و أمان  8612622
تحديييد مجييال واسييع مييد الطيير  و التقنيييات و الموضييو ات الحديثيية فييي سييرية و وميياد المعلومييات با ضييافة إلييى مشيياكل 

ية و السرية المتعلقة بنة  المعلومات الحاسيوبيةك نميا   السيرية و ا ميد للمعلومياتا ا دي  و المينح، اكتيود، وود، الدصوص
تبدوت، بيبا، سي فيو با ضيافة إليى نميا   ودير ك طير  تقلييل المدياطر و الدسيارةك تطبيي  ونةمية ا مياد السيرية ميد -بيل

ضييي فييي المتسسيياتك التشيي،ير و فييك التشيي،يرك آليييات السيييطرة فييي السييرية و ديي؛ل تطييوير و إدارة نةييا  وميياد و سييرية افترا
ا مادا السيطرة  ليى واج يات التداطي ، السييطرة  ليى الوصيولك برمجييات السيرية و ا ميادك اوا يد البيانيات الموثواية و 

 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر حديد ص؛حيات المستددميدكتطبيقاتاآلمنةك ت
 

 (8618268)متطلب سابق                                                                ذكاء االصطناعي:  ال 8612648
مقدميية إلييى اليي كاظ اتصييطنا ي و تطبيقاتييا، وسييالي  البحييث الشيياملة، وسييالي  البحييث اتجت ادييية، منطيي  الدرجيية ا ولييى و 

بير وليو ك نةي  القوا يد ا نتاجييةك مبيادم ا نةمية الدبييرة، برمجية ا نةمية استدداماتا في تمثيل المعرفةك البرمجة فيي لغية 
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر بلغة البر ولو ، اكتسا  المعرفة

 

 (8612282)متطلب سابق                                                       الوسائط المتعددة:   8612698
  ا ساسية للوسائط المتعددةك ونواع الوسائطك م،ايي  و تقنيياتك دادميات معلوميات الوسيائط المتعيددةك متطلبيات مقدمةا الم،ايي

البرمجيات و المكونات الماديةك ضغط الصورك اوا يد بيانيات الصيورا اسيترجاع بالدصيائا، اسيترجاع بيالمحتو ك معالجية 
ط  ييد بعييد و ضييغط الصييورك محاكيياة الرسييو ك الحقيقيية اتفتراضيييةك الصييوتك تحليييل الكيي؛ ك تحليييل الموسيييقى و بنائ يياك الييرب

ت الوسائط المتعددة و النشر  لى اتنترنيتك برمجة الوسائط المتعددةك آليات البناظ، ميتافورك التمامدا مقوميات التيمامد، تقنييا
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر التمامدك الت،ا لك حالة دراسية

 

 (8618696)متطلب سابق                                      اعل اإلنسان مع الحاسوبتف 8612696
ف   طبيعة تصيرف و تعاميل اتنسياد ميع الكائنيات الت،ا ليية، مبيادم ت،ا يل الحاسيو  و ا نسياد، تصيمي  و بنياظ و تطيوير و 

ت،ا ل يا ميع اتنسياد،  كميا يركيم  ليى المبيادم  ، كي،ية تطوير و تقيي  البرمجيات الت،ا لية ميد منةيور كي،ييةGUIبرمجة ال 

ا ساسية لتصمي  برمجيات تت،ا ل مع ا نساد المستدد  باستددا   دة ونيواع ميد البرمجييات الت،ا ليية، و ت،ا يل ا نسياد ميع 
 ونةمة الوسائط المتعددة و ونةمة الوي ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر 

 

 (8612282)متطلب سابق                                                                الحاسوب: مساعدةالتعلم ب 8612699
مقدمة تستددا  الحاسيو  فيي التعليي ك ودوات تطيوير برمجييات التعليي ك ت،ا يل ا نسياد والحاسيو ك تحلييل وتصيمي  الم ميةك 

والجييوا ك ت،ا ييل الطاليي  مييع الحاسييو ك الت،ا ييل -مي  السييتالالوسييائط المتعييددة وتطييوير الم مييةك ا نترنييت فييي التعلييي ك تصيي
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر التعلي  اتفتراضيك حالة دراسية اتستاتيكي والديناميكيك اتمتحانات المحوسبةك

 

 (8612628ق  )متطلب ساب                                    قواعد البيانات الموزعة             5861242
غييير  اليينة بيئيية نةيي  اوا ييد البيانييات الموم ييةك معالجيية اوا ييد البيانييات الموم ييةك نةيي  اوا ييد البيانييات الموم يية المتجانسييةك 

المتجانسييةك تصييمي  التوميييعا ال،صييل، تحديييد المواييع، النسييع و التكييرار، معالجيية اتست،سييار المييومعك السيييطرة المتمامنييةا 
ا،ال، دوارمميات دت  الوات، الدوارمميات  ات البعد الت،ياتلي، إدارة ا ا،يال المييتك ات تماديية و التتابعية، دوارمميات ا 

استرجاع الوضع الصحيحك دادميات البيانيات الموم يةك دادميات البيانيات الموم ية  ات المعالجية المتوامييةك كميال و سي؛مة 
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر ا نةمة الموم ةك تطبيقات

 

 (8618268)متطلب سابق                                                             التعليم اآللي: 8612442
ل، اليتعل  مقدمة, تعل  شجرة القرار, التعل  البايمي، التعل  المثلي، تعل  مجمو ات القوا دك الدوارمميات الجينياك التعل  بالتحليي

 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر بالتعميمك تطبيقات
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 (8612648)متطلب سابق                                                            معالجة اللغات الطبيعية:   4458612
 Finite-Stateآليات تحليل رموم اللغيةك تقنيية وصل معالجة اللغات الطبيعيةك تمثيل تركي  اللغةك تمثيل المعرفةك دور المعرفةك

ك معنييى  Lexiconك شيبكات التكيرار الي اتي و المبيرماك ودطياظ اللغياتك الصييا و البنيية المتقنيةك الدصيائا و منتجات يا مثيل 

 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر اللغةك تطبيقات
 

 (8618696متطلب سابق )                                                      :  المعلومات الجغرافيةة نظمأ 1902451
في  صر المعلوماتك تمثيل البيانات الجغرافية في الحاسو ك البيانيات الجغرافيية و تمثيل ياك البيانيات نة  المعلومات الجغرافية 

البيانيييات الجغرافييييةك اوا يييد البيانيييات النقطيييية و الموج يييةك التمثييييل ال،ضيييائي للبيانييياتك الع؛ايييات ال،ضيييائيةك تجمييييع و إدديييال 
الجغرافيةك تحليل البيانات الجغرافيةك تج يم الموااع و نم جت اك اضايا معاصرة في نة  المعلوميات الجغرافييةك برمجييات نةي  

 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر المعلومات الجغرافيةك حاتت  ملية
 

 (8612698)متطلب سابق                                                         الحقيقة االفتراضية: 8612492
مقدميية إلييى الحقيقييية اتفتراضيييةك متطلبييات البرمجيييات و التج يييماتك ت،ا ييل ا نسيياد و الحاسييو ك الحقيقييية اتفتراضييية فييي 

عير،ا السيما ي، التصيادفي، الحركييك التعلي ك الحقيقية اتفتراضية في العلو ك  ر، الرسو  و برمجييات المحاكياةك طير  ال
تتبع المواع و تدويناك محاكاة الرسو  و آليات التلويدك الدداع البصري الراميك إنتا  ا ف؛ ا تج يم ا طار، مكونيات ا طيار، 

يةك سر ة ا طار، ترتي  و تن،ي  ا طار، السيطرة  لى ا طار،  ر، و إ يادة العير،ك نم جية و برمجية الحقيقيية اتفتراضي
 تصمي  بيئة الحقيقية اتفتراضيةك تطوير حالة دراسيةك تطبيقات 

 

 (8618696متطلب سابق  )                                                      معالجة الصور:   8612499
ا دراكك تحديييد  مقدمييةك تراكييي  البيانييات الداصيية بتحليييل الصييورك تمثيييل الشييكلك المعالجيية المبدئييية للصييورك صيييا الصييورك

الص،ةك آليات المعالجة ا ساسيةك النم جية لمثيلا تطبيقيات كيواد(ك العملييات المحليية و الشيموليةك آلييات البنياظ ال رمييا الطير  
ال رمييية و غييير ال رميييةك ال رمييية باسييتددا  الشييبكات العصييبية و الدوارمميييات الجينيييةك التصيينيفك اايير  جيييرادك الشييبكات 

، التيدري   ليى تالصورك تطبي  و اياع وجيماظ و مقتط،يات الصيورك تديميد الصيور و اسيترجا  اك تطبيقياالعصبيةك تحسيد 
 وةائف وسبو ية في المدتبر 

 

 (8612648)متطلب سابق                                               النظم الخبيرة و الشبكات العصبية:     8612496
ستنتا  و الشرح، اكتسا  المعرفية و فحصي ا، ودوات بنياظ ا نةمية الدبييرة، النميا   الحاسيوبية تمثيل المعرفة، إدارة الشك، ات

، التييدري   لييى وةييائف وليييد القوا ييد مييد الشييبكات العصييبيةالعصييبيةك تييدري  الشييبكات العصييبية، شييبكات المعرفيية العصييبيةك ت
 وسبو ية في المدتبر 

 

 (8612628)متطلب سابق                                        لغات قواعد البيانات و أدواتها  7861249
، تصيمي  الشاشيات، DMLو  DDLادتيار لغة اوا د البيانات مثل وكسع وو ووراكل، ا دوات المستددمة في ا  مال، ووامر 

 تصمي  التقارير، الدوال، حاتت  ملية، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر 
 

 )موافقة القسم(                                                         معتمدة برمجيات   8612491
تقييد  ييي م المييادة بييراما تدريبييية مكث،يية ت ييدف إلييى إ ييداد الطاليي  للحصييول  لييى شيي ادة معتمييدة فييي الحقييل اليي ي تيي  طييرح ييي ا 

و الحاصييليد  لييى شيي ادات معتمييدة فييي ينيين ا البرنيياما فيييا  يقييو   لييى تييدريع ييين م البييراما ندبيية مييد المدرسيييد المتيلينييند 
، بيراما و تطبيقيات فيي تصيمي  الشيبكة العنكبوتيية، بيراما PL/SQL Oracleالبرناما، تض  ي م البراماا برنياما متقيد  فيي 

و تطبيقيات ميكروسيوفت، و وي برمجييات ودير  يعتميديا القسي ، . NET.  ، بيراما المطيوريد بحممية .Javaالمطوريد بلغية 

    لى وةائف وسبو ية في المدتبر التدري
 

 (8612628)متطلب سابق:                                               هندسة البرمجيات: 8612498
طييير  معالجييية يندسييية البرمجيييياتك دورة حيييياة البرمجيييياتك يندسييية الييينة  المحوسيييبةك إدارة مشييياريع البرمجيييةك المتطلبيييات 

متطلبييات التحليييل، النمييا  ، التنميييط، التوصيييف الرسييمي والجبييريك تصييمي  البرمجييياتا  والمواصيي،اتا متطلبييات ال ندسيية،
التصييمي  ال يكلييي، الكائنييات الموج يية، الوةييائف الموج يية، الواييت الحقيقييي وتصييمي  نةيي  الت،ا ييلك ات تماديييةك الصيييانةك اابلييية 

 ،ة وال ندسة العكسيةك حالة دراسيةالنقلك التوثي ك إ ادة ال ندس
 

 (8612628)متطلب سابق:                                                 النظم :تحليل  8612499
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مقدمة في تطيوير الينة ك دورة حيياة التطيويرك دراسية الجيدو  لتطيوير الينة ك تطيوير طير  جميع الحقيائ ك مدطيط المحتيو ك 
النةييا ك التييدري ك ودوات التطييويرا التوثييي ، الصيييانة، مدطييط تييدف  البيانيياتك جييداول ووشييجار القييرارك ايياموع البيانيياتك إااميية 

تصمي  الم،ايي ، تطيوير اوا يد البيانيات، بنياظ النةيا   كسيياه، واج يات الت،ا يل الرسيومية، دورة حيياة الينة ، تحوييل ا نةمية، 
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر مدططات النة  وتدف  السيطرةك حالة دراسية

 

 (8612498)متطلب سابق                                  صميم الكائنات الموجهةت   8612499
ما ييد م ا مثيلا لغيات ف   مراحل تطوير الكائنات الموج ة، تطوير برمجيات الكائنات الموج ة، بيئة الكائنات الموج ة مع كل 

الكائنيات الموج ية، موج ية، مماييا و مشياكل تصيمي  الكائنات الموج ية، التمثييل الرياضيي للتصيمي ، م،يايي  تصيمي  الكائنيات ال
تطور نما   وساسيات  ناصر نم جة الكائنات الموج ة، الع؛اة بيد الكائنات و العناصير، طير  تعرييف الكائنيات و العناصير، 

للتصيمي  و  لعلييا(  تصيمي  المسيتويات اUMLطر  تصمي  الكائنات الموج ة، التمثيل الموحد للتصمي ا لغية التصيمي  الموحيد ل

 إ ادة اتستددا ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر 
 

         )موافقة القسم(                                            موضوعات خاصة                          8612464
تييدري   لييى وةييائف وسييبو ية ،التقرير وتوثييي  الحاليية مطلو ارة فييي نةيي  المعلومييات الحاسييوبية،موضييو ات متقدميية مدتيي

 المدتبر ب
 

                                            )موافقة القسم(                                                       مشروع       8612469
ح يا القسي ك فينجيم يشيمل تطبيقيات  مليية و نةريية لمواضييع مدتل،ية فيي  لي  الحاسيو   ات  ؛اية بيالمواد التيي يطرمشروع 

 الطال  د؛ل ا وراة بحثية و تقرير فني و يعر، نتائجاا يبيد مد د؛ل ا حل لمشكلة حديثة في تكنولوجيا المعلومات 
 

 )موافقة القسم(                                                      لتدريبا 8612461

، وفي  ، ويتقد  بتقرير مد المتسسة يبيد فعاليية التيدري ستة وسابيع ل  ديقو  الطال  بالتدر  في إحد  المتسسات ولمدة ت تق
وو ود  ا نةمة و القوانيد المعول ب ا في كلية الملك  بد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات و الصادرة  د ايرار مجليع العميداظ، 

 درة  د متسسة معتمدة يحصل  لى ش ادة متدصصة في وحد مواضيع تكنولوجيا المعلومات ومعترف ب ا صا
 

 متطلب سابق ال يوجد( )                                              رياضيات منفصلة:    8618818
الجمييل المنطقييية و الرمميييةا تحديييد الجمليية، ودوات الييربط، جييداول الصييحة و الدطييأ، التكييافت، طيير  العييدك طيير  البريييادا 

ياضيك المجمو ات و العمليات  لي ا ك الع؛ااتا المدططيات المتج ية، صي،ات الع؛اياتك اتستنتا  المنطقي و ا سنادي و الر
 الدوالا دواص ا و مدايا و مجال اك المص،وفاتا العمليات الجبرية،  مليات الصف البسيط، المحددات 

 

 (8612811ق )متطلب ساب                                    (:++C) 2-المهارات الحاسوبية     8618812
ك وساسيييات ودوات البرمجييةا المتغيييرات وتسييميت اك ونييواع البيانيياتك جمييل التكييرارك اتدتييياراتك ++Cمبييادم البرمجيية بلغيية 

 المدتبر ب تدري   لى وةائف وسبو يةال، ++Cالقراراتك المص،وفاتك الدوالك ا صناف ك س؛سل الحروف ،تطبيقات بلغة  
 

 (8618812)متطلب سابق                            برمجة متقدمة:    8618289
المواضيع المتقدمة وتشمل المتشرات ،إدارة ال اكرة وحجم الي اكرة الموسيع، تصيمي  الكائنيات الموج ة،اتصيناف والكينونيات، 

لجية المل،ييات، التيوارث بييد اتصيناف،الدوال اتفتراضييية،الحمل اتضيافي لليدوال، القوالي ، التعامييل ميع المشياكل البرمجية،معا
 المدتبر    لى وةائف وسبو ية بالتدري،القياسي ++Cمكتبة القوال  القياسية،العمليات  لى البت، وبع، اتضافات  لى لغة

 

 (8618289)متطلب سابق                            تراكيب البيانات:    8618268
الطيوابير ك اتسيتد اظ الي اتيك القيوائ  المتصيلة، ا شيجار الثنائييةك ونواع و تراكيي  البيانياتك تجرييد و كبسيلة البيانياتك الحيم ك 

طيير  ال،ييرما  ا شييجار العامييةك تنةييي  المل،يياتا التتابعييية، الم، رسييةك المدططيياتا تمثيل ييا، استعراضيي ا، إيجيياد واصيير طرييي ك
 المدتبر تدري   لى وةائف وسبو ية في الالسريع، القمي و غيرياك طر  البحث، التبادلي، اتددالي،

 

 (8618818)متطلب سابق                                   نظرية الحسابات:    8618248
المجمو اتك الع؛اات و اللغاتك اتتومات التلقائية المحيددة و غيير المحيددةك اتنغي؛  و نةريية الضيعك اللغيات والمصيطلحات 

ت  ات النصييوا الحييرةك اتتوماتييا  ات المكدسييات، اتنغيي؛ ، المنتةمييةك اوا ييد النصييوا الحييرةا اللغييات المنتةميية واللغييا
   NPو P( ك ماكنة تورنا جمع ماكنات تورنا و نمو   الماكنة، ومثلة، مقدمة للمسائل مد نوع LL1التحق ، اوا د ل

 

 (8618268)متطلب سابق                                                      خوارزميات:  نظرية ال 8618648
مقدميية إلييى الدوارممييياتك طيير  التصييمي ك فعالييية الدوارمميييةك ومثليية  لييى الدوارمميييات الشييبكيةك دوارمميييات المدطييطا  

  التسلسييليك المسييالكك الحلقيياتك تمثيييل المدطييطك تييدف  الشييبكةك ربييط المدطييطك واصيير المسييالكك مسييائل الجدولييةك مسييائل التن،ييي
 ف وسبو ية في المدتبر ، التدري   لى وةائنةرية تحليل الشبكات



 12 

 

 (1901231)متطلب سابق                                                 النمذجة و المحاكاة:   1901352
ونواع المحاكاةا المحاكاة ا حصائيةك المتصلة، المتقطعة، المعتمدة، المستقلةك طر  المحاكاةك الواتك الكائناتك ا حداثك 

اةك العيناتك تحليل النتائاك نةرية اتصط،افك طر  النم جةك التمثيل المرئيك مشايدة المعالجةك صنع النشاطك تمثيل المحاك
 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر القرارك تطبيقات

 

 (8618268) المتطلب السابق                                                         تمييز األنماط: 8618696
قدمة في دوارمميات تمييم اتنماط، تغطية المباد ظ النةرية لتمييم اتنماط و كر بع، التطبيقات تمييم الحروف والك؛  م 

والوجوم البشرية وبع، التطبيقات اتدر  مثل اتتمتا  واتنساد اتلي وتشمل المواضيع ا نةرية بيم في اتدا  القرار  دوال 
المتعددة لي  باشراف والتعلي  بدود اشراف،الشبكات العصبونية،التعطبيعي،للمجمو ات  ات التوميع ال ال،صل

 المدتبر ب لدوارمميات الجينية،اتتوماتا الشبكية،التدري   لى وةائف وسبو يةاالدوارمميات  ات البحث العشوائي،الطبقات،
 

 (8618268 )متطلب سابق                                     الرسم بالحاسوب:    8618696

مقدمة إلى ونةمة الرس ك شاشات العر، و ونوا  اك وحدات ا ددال و ا درا  للرسوماتك نة  ا حداثياتك دوارمميات 
 ناصر ا درا االنقاط، الدطوط، المضلعات، الدوائر و ا شكال البيضويةك التعبئةك دصائا  ناصر ا درا ك ا لوادك 

ر و التصغير، التدوير، اتنعكاعك القصقصة، الموانئك التجمئةك نة  المواج ة الت،ا ليةك ا شكالك التحوي؛تا النقل، التكبي
، التدري   لى وةائف وسبو ية ا يقوناتك القوائ ك الحقيقة اتفتراضيةك الرس  بالبعد الثالثكالصور المتحركةك مشروع تطبيقي

 في المدتبر 
 

 (8618268)متطلب سابق                                     :8 –شبكات الحاسوب     8618668
ي ا المسا  يوضح الم،ايي  الرئيسية والتقنيات ا ساسية في شبكات الحاسو  ويغطي موضو ات كثيرة في الشبكات, من ا ا 

راسل، مقدمة  امةا تطبيقات الشبكات،تصنيف الشبكات و وشكال ا، طبقات الشبكة، مقاييع ك،اظة القناة الناالة، وسائط الت
بروتوكوتت تداط  الشبكات و ييكلت ا، طبقة ربط البياناتا التقسي ، اكتشاف ا دطاظ و تصحيح ا، الشبكات المحلية حس  

، بروتوكول DHCP، تقسي  الشبكات، بروتوكول IP، العنونة باستددا  IP،طبقة الشبكةا بروتوكول اتنترنت  IEEEمعايير
ARP بروتوكول  ،ICMPا بروتوكول ، طبقة التراسلUDPبروتوكول ،TCP  نقل البيانات الموثو  و الناف ة المنملقة ،

، NAT، بروتوكول DNS، طبقة التطبيقات ا بروتوكول TCP، سيطرة التماح  وتدف  البيانات في TCPباستددا  
  HTTP، اتتصال الدائ  و غير الدائ  في HTTPبروتوكول 

 

 (1619669أو  8618268)متطلب سابق                            نظم التشغيل:      8618496
مقدمةا تعري،ات، وةائف، ددمات، و حاتت دراسية لنة  تشغيل افرادية و تشاركية اتستددا  و التطبي  مثل يونكع، النة  

لجات، الجدولة، المكونات، الدصائا، البيئةك تطبيقات حقيقية لنة  التشغيل في إدارة المصادر لالمعا :NTالم،توحة، ويندوم 

 ، التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر ا درا ، المل،ات و اتتصاتت( ال اكرة، وسائط ا ددال/و
 

 )متطلب سابق ال يوجد(                                      أساسيات تكنولوجيا المعلومات: 8616818
كرة و وحدة المعالجة، دورة اآللة ، ونةمة العدد ا العشري والثنائي مكونات تكنولوجيا المعلومات ، المكونات الماديةا ال ا

والثماني والسادع  شر، العمليات الحسابية، تمثيل البيانات و تش،يريا، شبكات الحاسو ، الوسائط التعددية ، التجارة 
، مدطط سير العمليات، وشبام ةا لكترونية، ونةمة المعلومات، دطوات التحليل و التصمي ، دطوات حل المسائل ا الدوارممي

  تدري   لى وةائف برمجية وسبو ية في المدتبرالبراما، 
 

 (8616818)متطلب سابق                                   :8 –تطوير تطبيقات الويب  8616828
ا  ف   التعامل مع الوي  كما يقد  ي ا المسا  ا دوات والطر  المستددمة لبناظ تطبيقات الوي    يكتس  الطال   بر ي ا المس

وجافا سكربت   HTMLمثل  (Client)يصبح باستطا ة الطال  تطوير تطبيقات الوي  باستددا  ودواتا مد ج ة العميل 
 التدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبر     ASPمثل   (Server)وك لك ودواتا مد ج ة الداد  

 

 (8616818)متطلب سابق                                                      المعلومات اإلدارية أنظمة 8616262
وساسيات ونةمة المعلوماتك مستويات وونواع ونةمة المعلومات ا داريةك تكنولوجيا المعلومات في ا دارةك تطبيقيات تكنولوجييا 

 ،ديث المعلوميياتك اضييايا ا مييد والحمايييةالمعلومييات فييي ا  مييالك إدارة تكنولوجيييا ا  مييالا ا دارة الواسييعة، التدطيييط وتحيي
  تدري   لى وةائف برمجية وسبو ية في المدتبر

 

 (8616262)متطلب سابق                                      أنظمة دعم القرار:    8616662
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ارك المعيدات و البرمجييات إطار نة  د   القرارك النم جةك  مليات النم جةك إمكانيات نة  د   القرارك مكونيات نةي  د ي  القير
ال؛ممة لنة  د   القرارك بناظ و تطور نة  د   القرارك نة  د   القرار الجما يةك الينة  التن،يي  يياك الينة  الم جنيةك نةي  د ي  

  تدري   لى وةائف برمجية وسبو ية في المدتبر ،القرار الموم ةك حاتت  مليا
 

 (8616818)متطلب سابق                                    أخالقيات الحاسوب    8616649
التشيريعاتك المنةميات المتدصصية فيي ود؛اييات الحاسيو ك اليددول غيير  ;ك الوصيول تتديا  القيرار ا د؛اييات و مشياكل ا

ةك حقيو  المشروع إلى ا ج مةك إلى ا ج مةك القضايا ا د؛اية، واتجتما ية، واتاتصادية لتطبيقات الحاسيو ك حقيو  الملكيي
تدري   ليى ال ،الطبعك البروتوكوتت واتت،ااياتك ا ماد والقضايا ا د؛ايةك ال،يروسات وطر  الحماية من اك جرائ  الحاسو 

  وةائف وسبو ية في المدتبر
 

 (8616828)متطلب سابق                                    النشر على االنترنت 8616692
لغيية  ودييدمات اك التصييمي ك إنتاجييية وتقيييي  دييدمات الشييبكة العالميييةك تعييدد المصييادرك  WWWة مقدميية  ييد الشييبكة العالمييي

HTML ك برمجيةFront Pageك جافا سكريبت وجافا وبليتعك لغة XML ، تدري   لى وةائف وسبو ية في المدتبرال  
 

 (8616828ب سابق )متطل                                  :2 –تطوير تطبيقات الويب     8616696
واج يات اوا يد البيانيات ,  و SQL & MySQL برمجية Web servers, تن،يي  server-side scripting,  لبرمجة تطبيقات

 تن،يي , ((ASP.NETالداد  النشط دوت نت  ص،حات, ((ADO.NETدوت نت   المتقدمة،  ActiveXتن،ي  الكائنات النشطا 
 Common  باسيتددا, البرمجية Perl  باسيتددا, البرمجة XML ول يستدد   (ASP.NETص،حات الداد  النشط دوت نت ل

Gateway Interface (CGI) ,باسيتددا البرمجية  PHP ,باسيتددا البرمجية  Java Servlets and JSP   التيدري   ليى

 وةائف وسبو ية في المدتبر 
 

 (861262891618868سابق:  )متطلب                                       إدارة الجودة: 8616418
ك الجيودة اتسيالي  اتحصيائية لتحقيي  الجيودةاسيتددا    TQM,QMP,CMMميد   مقدمةك الجيودةك إدارة الجيودة و تطويرييا

ك المعيياييرك ا مكانييياتك  جييودة إدارة المييوارد البشييريةك  1222100222الثقافيييةك مشيياكل متطلبييات المسييتدد ك التأكيييدك ايييمو 

 توميعك التأكيد  لى الجودة  التدري ك جودة ال
 
 
 


